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Obiectivele politicii fiscale 
şi vamale pe termen mediu 

2014 - 2016





Impozitul pe venitul persoanelor fizice

Nr Indicatori

Anii 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

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<25200: 
7%

vi>25200:
18%

vi<25200: 
7%

vi>25200:
18%

vi<26700:
7%

vi>26700:
18%

vi<27660:
7%

vi>27660:
18%

vi<29040: 
7%

vi>29040:
18%

vi<30360: 
7%

vi>30360: 
18%

2.
Scutirea anuală personală,
lei 8100 8100 8640 9120 9480 9960 10440

3.
Scutirea anuală personală
majoră, lei 12000 12000 12840 13560 14040 14760 15420

4.
Scutirea anuală pentru
persoanele întreţinute, lei 1800 1800 1920 2040 2100 2220 2340



Impozitul pe venitul persoanelor fizice (continuare)

 introducerea principiului de achitare a impozitului pe venitul
persoanelor fizice în bugetul localităţii în care contribuabilul îşi
are reşedinţa;

 introducerea unui regim unic de impozitare al veniturilor
obţinute din activităţile profesionale;

 introducerea reținerii finale a impozitului din veniturile
obţinute de către persoanele fizice care nu desfăşoară activitate
de întreprinzător, de la darea în arendă a terenurilor agricole
persoanelor ce practică activitate de întreprinzător;

 examinarea principiului de impozitare a moștenirii în funcție
de gradul de rudenie, de comun cu alte concepte precum
donațiile și oferirea cadourilor;

 examinarea sistemului de impozitare a veniturilor din
fondurile nestatale de pensii și de deducere a contribuțiilor către
aceste fonduri.

În anul 2014 se prevede:



Impozitul pe venitul persoanelor juridice

 examinarea principiului de impozitare a
fondurilor nestatale de pensii și a sistemului de
deducere a contribuțiilor către acestea;

 examinarea principiului de impozitare a
societăților civile;

 examinarea sistemului de impozitare a veniturilor
prin reținerea la sursă;

 continuarea examinării și elaborării conceptului
privind preţurile de transfer.

În anul 2014 se prevede:



Impozitul pe venitul persoanelor juridice (continuare)

 introducerea conceptului privind preţurile de
transfer.

În anul 2015 se prevede:



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

În anii 2014 - 2016 se prevede menţinerea cotelor generale ale contribuţiilor
de asigurări sociale (29%) şi primelor de asigurare obligatorie de asistenţă
medicală (7%).

Nr Indicatori
Anii

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
efectiv propuneri pe termen mediu 

1
Cotele contribuţiilor de asigurări 
sociale de stat obligatorii, total, %,
din care:

29% 29% 29% 29% 29% 29% 29%

2 pentru angajator, % 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23%
3 pentru salariat, % 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6%

4
Prima de asigurare obligatorie de 
asistenţă medicală, total, %,
din care:

7% 7% 7% 7% 7% 7% 7%

5 pentru angajator, % 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5%
6 pentru salariat, % 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5%



Taxa pe valoarea  adăugată

În anul 2014 se prevede:

 examinarea principiului de impozitare a 
activităților profesionale;

 examinarea principiului de impozitare a 
societăților civile.



Accize
În anii 2014 - 2016 se prevede:

 ajustarea la rata inflaţiei prognozată pentru anii respectivi a
cotelor accizelor stabilite în sume fixe (bere, azot, oxigen,
autoturisme), cu excepția combustibililor pentru care cota
accizului se indexează la coeficientul de creştere anuală a
produsului intern brut nominal prognozat pentru anul respectiv
faţă de anul precedent;

 revederea structurii mărfurilor supuse accizelor;
 modificarea mărimii cotei accizului la articole din tutun:

Poziţia tarifară
Unitatea de 

măsură

Cota accizului
2012 2013 2014 2015 2016

efectiv propuneri pe termen mediu 
240220
Ţigarete cu filtru

Valoarea în
lei/1000 bucăţi

20 lei + 24% 30 lei + 30% 40 lei + 36% ?
50 lei + 40%

?
60 lei+46%



Accize (continuare)
În anul 2014 se prevede:

 anularea accizului pentru articole din metale prețioase;
 anularea accizului pentru alcooli și derivații lor, care sunt

utilizați în industria non-alimentară (pozițiile tarifare:
290519000-290549, 2906, 3302, 321210, 321290);

 examinarea principiului de impozitare a autoturismelor (în
funcție de emisiile de CO2).

 modificareamărimii cotei accizului la țigaretele fără filtru:

Poziţia tarifară
Unitatea de 

măsură
Cota accizului

2012 2013 2014
efectiv propuneri

240220 Ţigarete fără filtru 1000 bucăţi 20 lei 30 lei 40 lei



Accize (continuare)
Cotele accizelor în sumă fixă ajustate la rata inflaţiei (3,6%)

Poziţia 
tarifară

Denumirea mărfii Unitatea de 
măsură

Cota accizului, 
2013 2014

1 2 3 4 5
220300 Bere fabricată din malţ litru/lei 1,94 2,01

2205
Vermuturi şi alte vinuri din struguri proaspeţi, aromatizate cu plante
sau cu substanţe aromatizante

litru/lei 10,00 10,36

220600

Alte băuturi fermentate (de exemplu, obţinute din suc de pere
proaspete, cidru, hidromel); amestecuri de băuturi fermentate,
amestecuri de băuturi fermentate şi băuturi nealcoolice, nedenumite
şi necuprinse în altă parte

litru/lei 10,00 10,36

2207

Alcool etilic nedenaturat cu o concentraţie de alcool de 80% vol.
sau mai mare; alcool etilic şi alte alcooluri denaturate, de orice
concentraţie

litru alcool 
absolut/lei 70,00 72,52

2208
Alcool etilic nedenaturat cu o concentraţie de alcool de pînă la 80%
volum, distilate, rachiuri, lichioruri şi alte băuturi alcoolice

litru alcool 
absolut/lei 70,00 72,52

2403
Alte tutunuri şi înlocuitori de tutun fabricate; tutunuri
“omogenizate” sau “reconstituite”; extracte şi esenţe de tutun

kg/lei 100 103,60

271112 Propan tona/lei 1995 2066,82
271113 Butan tona/lei 1995 2066,82
271114000 Etilenă, propilenă, butilenă şi butadienă tona/lei 1995 2066,82
271119000 Altele tona/lei 1995 2066,82
280430000 Azot tona/euro 105 108,78
280440000 Oxigen tona/euro 116 120,18



Accize (continuare)
Cotele accizelor la autoturisme ajustate la rata inflaţiei pentru anul 2014 (3,6%) 

Poziţia 
tarifar

ă
Denumirea mărfii

Unitatea 
de 

măsură

Cota accizului în funcţie de termenul de exploatare a mijlocului de transport
0-7 ani 8 ani 9 ani 10 ani

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

8703 Autoturisme şi alte autovehicule, în principal concepute pentru transportul persoanelor (altele decît cele de la poziţia tarifară 8702),
inclusiv maşinile de tipul "breek" şi maşinile de curse:
- Alte vehicule cu motor cu piston alternativ cu aprindere prin scînteie:

870321 - – Cu capacitatea cilindrică de
maximum 1000 cm3 cm3/euro 0,38 0,39 0,40 0,41 0,42 0,44 0,44 0,46

870322 - – Cu capacitatea cilindrică de peste
1000 cm3, dar de maximum 1500
cm3

cm3/euro 0,50 0,52 0,53 0,55 0,55 0,57 0,58 0,60

870323 - - Cu capacitatea cilindrică de peste
1500 cm3, dar de maximum 2000
cm3

cm3/euro 0,77 0,80 0,81 0,84 0,85 0,88 0,89 0,92

- - Cu capacitatea cilindrică de peste
2000 cm3, dar de maximum 3000
cm3

cm3/euro 1,27 1,32 1,33 1,38 1,40 1,45 1,46 1,51

870324 - – Cu capacitatea cilindrică de peste
3000 cm3 cm3/euro 3,50 3,63 3,50 3,63 3,50 3,63 3,50 3,63

- – Alte vehicule (autoturisme) cu motor cu piston, cu aprindere prin compresie (diesel sau semi-diesel):
870331 - – Cu capacitatea cilindrică de

maximum 1500 cm3 cm3/euro 0,50 0,52 0,53 0,55 0,55 0,57 0,58 0,60

870332 - - Cu capacitatea cilindrică de peste
1500 cm3, dar de maximum 2500
cm3

cm3/euro 1,27 1,32 1,33 1,38 1,40 1,45 1,46 1,51

870333 - - Cu capacitatea cilindrică de peste
2500 cm3 cm3/euro 3,50 3,63 3,50 3,63 3,50 3,63 3,50 3,63



Etapele de 
implementare

Categoria de bunuri imobile evaluate la valoarea de 
piaţă

Anul
implementării

III
 Bunurile imobiliare cu destinaţie locativă – apartamente

şi case de locuit individuale din localităţile rurale;
 Bunurile imobiliare cu destinaţie agricolă – grădini din

extravilan

2014

IV  Bunurile imobiliare care nu au fost evaluate de către
organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate,
în baza valorii de piaţă

2014

Impozitul pe bunurile imobiliare
În anul 2014 se prevede finalizarea implementării următoarelor etape
ale noului sistem de impozitare a diferitelor categorii de bunuri
imobiliare, în funcţie de valoarea de piaţă a acestora.



Taxe locale

În anul 2014 se prevede:
 examinarea sistemului de taxe locale în vederea

eliminării taxelor ce complică administrarea fiscală și care
contribuie neesențial la acumularea veniturilor fiscale și
implică costuri administrative sporite.

În anul 2015 se prevede:
 introducerea sistemului de taxe locale revăzut prin

eliminarea taxelor ce complică administrarea fiscală și
care contribuie neesențial la acumularea veniturilor fiscale
și implică costuri administrative sporite.



Taxe rutiere

În anul 2014 se prevede:
 examinarea sistemului de taxe rutiere în vederea

eliminării taxelor rutiere ce nu corespund noțiunii de
impozit și taxă.

În anul 2015 se prevede:
 introducerea sistemului de taxe rutiere revăzut prin

eliminarea taxelor rutiere ce nu corespund noțiunii de
impozit și taxă.



Alte impozite şi taxe

În anul 2014 se prevede:
 implementarea Titlului X al Codului fiscal "Alte

impozite şi taxe".





Pe termenul mediu 2014 - 2016 se prevede:

 racordarea cuantumului taxelor vamale la cerinţele
Organizaţiei Mondiale a Comerţului (OMC) şi Organizaţiei
Mondiale a Vămii (OMV) şi implementarea recomandărilor
UE;

 anularea graduală a taxelor pentru efectuarea procedurilor
vamale stabilite ad-valorem şi în sumă fixă ce nu corespund
cerinţelor OMC şi UE, cu stabilirea ulterioară a unei taxe în
sumă fixă pentru unele activităţi vamale specifice conform
standardelor internaţionale.



 sistematizarea legislației vamale, prin elaborarea noului Cod, 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;

 eliminarea taxelor pentru efectuarea procedurilor vamale non-
conforme standardelor OMC și UE cu stabilirea ulterioară a unei taxe
în sumă fixă pentru unele servicii specifice activității vamale;

 revizuirea conceptului de Agent Economic Autorizat (AEO), în 
scopul perfecţionării procesului vamal, prin promovarea transparenţei 
şi reducerea restricţiilor comerciale;

 reglementarea conceptului de proceduri simplificate de vămuire;
 implementarea Nomenclaturii Combinate a Republicii Moldova, 

întru racordarea taxelor vamale (poziţii tarifare şi cote procentuale) la 
OMC.

În anul 2014 se prevede:



În anul 2015 se prevede:
 implementarea noului Cod vamal;
 stabilirea taxei pentru efectuarea procedurilor vamale în

sumă fixă pentru unele servicii specifice activității vamale,
conform standardelor OMC şi UE.

În anul 2016 se prevede:
 instituirea unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale

(regulamentului Consiliului (CE) nr.1186/2009 din
16.11.2009).




