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Obiectivele politicii fiscale pe termen mediu 2015 - 2017 
 

Pe termen mediu se preconizează o serie de măsuri de politică fiscală pe principalele tipuri de 
impozite, precum urmează. 

Impozitul pe venitul persoanelor fizice 

În anul 2015 se prevede: 
a) menţinerea sistemului progresiv de impozitare a veniturilor cetăţenilor, concomitent cu 

majorarea tranşelor de venit impozabil, scutirii anuale personale, scutirii anuale personale majore şi a 
scutirii anuale pentru persoanele întreţinute la rata inflaţiei prognozată pentru 2015 - 2017, conform 
tabelului 1. Măsura dată are drept scop susţinerea persoanelor fizice cu venituri mici şi transpunerea 
treptată a presiunii fiscale asupra populaţiei cu venituri medii şi mai sus de medii. 

Tabelul 1. Evoluţia cotelor impozitului pe venitul persoanelor fizice, scutirilor personale, 
personale majore și pentru persoanele întreținute pentru anii 2012 – 2017 

Nr  Indicatori 

Anii  

2012  2013  2014  
2015 

 (5,3%) 

2016    

(5%)  

2017 

 (5%) 

efectiv  propuneri pe termen mediu  

1. 

Mărimea grilelor de 
venit impozabile (vi) şi 
cotele impozitului pe 
venitul persoanei fizice,  
lei anual / % 

vi<25200:  
7% 

vi>25200: 
 18% 

vi<26700: 
7% 

vi>26700: 
18% 

vi<27852: 
7% 

vi>27852: 
18% 

vi<29328:  
7% 

vi>29328: 
 18% 

vi<30792:  
7% 

vi>30792:  
18% 

vi<32328:  
7% 

vi>32328:  
18% 

2. Scutirea anuală 
personală, lei 8640 9120 9516 10020 10524 11052 

3. Scutirea anuală 
personală majoră, lei 12840 13560 14148 14892 15636 16416 

4. 
Scutirea anuală pentru 
persoanele întreţinute, 
lei 

1920 2040 2124 2232 2340 2460 

 
b) examinarea posibilității introducerii cotei unice a impozitului pe venit concomitent cu 

majorarea scutirilor anuale personale, personale majore și pentru persoane întreținute; 
c) extinderea pînă în anul 2016 a facilității fiscale acordate persoanelor fizice rezidente pentru 

veniturile obținute din dobînzile de la depozite bancare, valori mobiliare corporative, precum și de la 
depunerile membrilor pe conturile de economii personale în asociațiile de economii și împrumut 
amplasate pe teritoriul Republicii Moldova.  

d) acordarea pe o perioadă nedeterminată a facilității fiscale privind scutirea de impozitul pe 
veniturile obținute din dobînzile aferente valorilor mobiliare de stat. 

Impozitul pe venitul persoanelor juridice 

În anul 2015 se prevede: 
a) introducerea conceptului privind prețurile de transfer; 
b) acordarea pe o perioadă nedeterminată a facilității fiscale privind scutirea de impozitul pe 

veniturile obținute din dobînzile aferente valorilor mobiliare de stat; 
c) anularea facilităților fiscale acordate persoanelor juridice pentru veniturile obținute din 

dobînzile de la depozitele bancare depuse pe un termen ce depășește 3 ani și valorile mobiliare 
corporative sub formă de obligațiuni emise pe un termen ce depășește 3 ani; 
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d) anularea scutirii de impozitul pe veniturile obţinute din creditele şi împrumuturile acordate  
pe un termen de peste 3 ani şi în proporţie de 50% – pe venitul obţinut din creditele acordate pe un 
termen de la 2 la 3 ani către băncilor comerciale şi organizaţiile de microfinanţare; 

e) introducerea unui sistem revăzut de cheltuieli permise spre deducere în scopuri fiscale; 
f) introducerea unui sistem revăzut de deducere a reziduurilor, deşeurilor şi perisabilităţii 

naturale în scopuri fiscale; 
g) reexaminarea sistemului de impozitare a veniturilor fondurilor nestatale de pensii și a 

sistemului de deducere a contribuțiilor către acestea; 
h) reexaminarea sistemului de impozitare a veniturilor societăților civile. 

Contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii şi primele de asigurare obligatorie de 
asistenţă medicală 

 În anii 2015 - 2017 se prevede menţinerea cotelor generale ale contribuţiilor de asigurări 
sociale (29%) şi primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală.  

Evoluţia cotelor contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi primelor de asigurare 
obligatorie de asistenţă medicală se prezintă în tabelul 2. 

 
Tabelul 2. Evoluţia cotelor contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi primelor de 

asigurare obligatorie de asistenţă medicală în 2012 - 2017 

Indicatori 
Anii 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 
efectiv propuneri pe termen mediu 

Cotele contribuţiilor de asigurări sociale de stat 
obligatorii, total, %, 

 din care: 
29% 29% 29% 29% 29% 29% 

pentru angajator, % 23% 23% 23% 23% 23% 23% 
pentru salariat, % 6% 6% 6% 6% 6% 6% 
Prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, 

total, %, 
din care: 

7% 7% 8% 8% 8% 8% 

pentru angajator, % 3,5% 3,5% 4% 4% 4% 4% 
pentru salariat, % 3,5% 3,5% 4% 4% 4% 4% 

 
 
Taxa pe valoarea adăugată 
 
În anul 2015 se prevede: 
a) introducerea taxării inverse în unele sectoare ale economiei naționale; 
b) revederea sistemului de impozitare a autoturismelor prin aplicarea TVA; 
c) reexaminarea sistemului de impozitare a livrărilor efectuate de societățile civile; 
d) examinarea introducerii conceptului de antrepozit TVA. 

 
În anul 2015 - 2017 se prevede armonizarea în conformitate cu calendarul stabilit în Acordul de 

Asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele sale 
membre, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte, a cadrului legal privind TVA cu actele 
legislative ale Uniunii Europene, și anume cu: 

- Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei 
pe valoarea adăugată; 

- Directiva 2007/74/CE a Consiliului din 20 decembrie 2007 privind scutirea de taxa pe valoare 
adăugată şi de accize pentru bunurile importate de către persoanele care călătoresc din ţări terţe; 

- A treisprezecea directivă a Consiliului din 17 noiembrie 1986 privind armonizarea legislaţiilor 
statelor membre referitoare la impozitele pe cifra de afaceri – Sisteme de restituire a taxei pe valoarea 
adăugată persoanelor impozabile care nu sunt stabilite pe teritoriul Comunităţii (86/560/CEE). 
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Accize 

 
În anul 2015 se prevede revederea sistemului de impozitare a autoturismelor prin anularea 

accizului; 
 
În anii 2015 - 2017 se prevede ajustarea la rata inflaţiei prognozată pentru anii respectivi a 

cotelor accizelor stabilite în sume fixe (pozițiile tarifare: 220300, 2205, 220600, 2207, 2208, 2403, 
280430000, 280440000, 7113, 870321, 870322, 870323, 870331, 870332), cu excepția 
combustibililor (benzina, motorina și derivații acestora, păcura, gazele lichefiate) pentru care cota 
accizului se indexează la coeficientul de creştere anuală a produsului intern brut nominal prognozat 
pentru anul respectiv faţă de anul precedent. 

În vederea ajustării graduale a cotelor accizelor la produsele din tutun la nivelul ţărilor din 
regiune, cît şi la practica europeană, în anii 2015 - 2017 se prevede modificarea mărimii cotei 
accizului pentru țigarete cu filtru și fără filtru, care se prezintă în tabelul 3. 

 

Tabelul 3. Evoluţia cotelor accizelor pentru articolele din tutun - ţigarete cu și fără filtru  
în anii 2012 – 2017 

Poziţia 
tarifară 

Unitatea 
de 

măsură 

Cota accizului 
efectiv propuneri pe termen mediu 

2012 
2013 

2014 2015 2016 2017 01.01.13 - 
08.08.13 

09.08.13 - 
31.12.13 

240220  
Ţigarete 
cu filtru  

Valoarea 
în lei/ 
1000 
bucăţi 

20 lei 
+ 24% 

30 lei + 
30% 

45 lei + 
24% 

75 lei + 
24% 

80 lei + 32% 100 lei + 33% 120 lei + 34% 

240220 
Ţigarete 
fără 
filtru 

1000 
bucăţi 

20 lei 30 lei 30 lei 50 lei 80 lei 100 lei 120 lei 

 
În anul 2015 - 2017 se prevede armonizarea în conformitate cu calendarul stabilit în Acordul 

de Asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele sale 
membre, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte, a cadrului legal privind accizele cu 
actele legislative ale Uniunii Europene, și anume cu: 

- Directiva 2011/64/UE a Consiliului din 21 iunie 2011 privind structura și ratele accizelor 
aplicate tutunului prelucrat; 

- Directiva 92/83/CEE a Consiliului din 19 octombrie 1992 de armonizare a structurilor 
accizelor asupra alcoolului și băuturilor alcoolice; 

- Directiva 2003/96/CE a Consiliului din 27 octombrie 2003 privind restructurarea cadrului 
comunitar de impozitare a produselor energetice și a electricității, 

- Directiva 2008/118/CE a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind regimul general al 
accizelor și de abrogare a Directivei 92/12/CE; 

- A treisprezecea directivă a Consiliului din 17 noiembrie 1986 privind armonizarea legislaţiilor 
statelor membre referitoare la impozitele pe cifra de afaceri – Sisteme de restituire a taxei pe valoarea 
adăugată persoanelor impozabile care nu sunt stabilite pe teritoriul Comunităţii (86/560/CEE). 

 
Impozitul pe bunurile imobiliare 
 
În anii 2015 se prevede: 
a) reexaminarea sistemului de evaluare și reevaluare a bunurilor imobiliare (clădiri și terenuri), 

în vederea continuării implementării următoarelor etape ale noului sistem de impozitare a diferitelor 
categorii de bunuri imobiliare la valoarea de piață. 
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Taxele locale 
În anul 2015 se prevede extinderea bazei impozabile a taxei pentru dispozitivele publicitare 

prin taxarea persoanelor care utilizează în scopuri proprii panouri pentru reclamă sau publicitate în 
locul în care acestea desfășoară activitate economică sau oricare alt loc, în vederea consolidării 
autonomiei locale. 

 
Taxele rutiere 
 
În anul 2015 se prevede: 
a) majorarea cotelor taxelor rutiere pentru autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova; 
b)  examinarea sistemului de taxe rutiere în vederea eliminării taxelor rutiere ce nu corespund 

noțiunii de impozit și taxă; 
 
Alte impozite şi taxe 

 
În anul 2016 se prevede finalizarea sistematizării legislaţiei fiscale, prin implementarea Titlului 

X al Codului fiscal "Alte impozite şi taxe", care va reglementa impozitul privat şi patenta de 
întreprinzător. 

 
În anul 2017 se prevede implementarea noului Cod fiscal în baza noilor concepţii cu privire la 

sistemul fiscal. 
 
 

Obiectivele politicii vamale pe termen mediu 2015 - 2017  
 

În anul 2015 se prevede: 
a) sistematizarea legislației vamale, prin implementarea noului Cod vamal într-o formulă 

revăzută, care va cuprinde Codul Vamal al Republicii Moldova, Legea cu privire la tariful vamal și 
Legea cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova 
de către persoane fizice, precum şi va fi corelată cu legislaţia vamală a UE şi cea din regiune; 

b) stabilirea taxei pentru efectuarea procedurilor vamale în sumă fixă pentru unele servicii 
specifice activității vamale, conform standardelor OMC şi UE. 

 
În anul 2015 - 2017 se prevede armonizarea în conformitate cu calendarul stabilit în Acordul de 

Asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele sale 
membre, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte, a cadrului legal vamal cu actele 
legislative ale Uniunii Europene, și anume cu:  

- Regulamentul Consiliului (CEE) nr.2913/92 din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului 
Vamal Comunitar; 

-  Titlurile I și II din Regulamentul (CE) nr.1186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de 
instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale.  

 


