
Aspecte privind prezentarea Declarațiilor cu privire la impozitul pe venit 

 pentru perioada fiscală 2019 

de către persoanele juridice și persoanele fizice  

care practică activitate de întreprinzător 
 

Serviciul Fiscal de Stat reamintește că, potrivit prevederilor Codului fiscal, contribuabilii - 

persoanele juridice și persoanele fizice care practică activitate de întreprinzător,contribuabilii 

care desfășoară activitate profesinală precum și persoanele fizice care desfășoară activitate 

independentă, au obligația de a depune Declarația cu privire la impozitul pe venit pînă la 25 a 

lunii a treia după finele perioadei fiscale de gestiune. 

Respectiv, pentru anul 2019, termenul de prezentare a Declarației, survine pe data de 25 

martie 2020. 

Contribuabilii, persoane juridice și fizice care practică activitate de întreprinzător, urmează 

să depună Declarația/Darea de seamă cu privire la impozitul pe venit la Serviciul Fiscal de Stat, 

în mod electronic conform prevederilor stabilite de art. 187 alin.(21) din Codul fiscal sau pe  

suport hîrtie.  

Este de remarcat că persoanele juridice rezidente, inclusiv cele specificate la art.512 şi 513, 

cu excepţia autorităţilor publice şi instituţiilor publice, formele organizatorice rezidenţi cu statut 

de persoană fizică, persoanele cae desfășoară activități profesionale, persoanele fizice care 

desfășoară activitate independentă reprezentanţa permanentă a nerezidentului în Republica 

Moldova, sunt obligate să preznte declarația cu privire la impozitulpe venit indiferent de prezenţa 

obligaţiei privind achitarea impozitului. 

Corespunzător categoriei de contribuabil se aplică cota aferentă impozitului pe venit și darea 

de seamă necesară e a fi prezentată.  

 

Prezentarea Declarației /Dării de seamă de către agenții economici  

pentru perioada fiscală 2019 
 

Categoria contribuabilului Cota 

impozitului 

Darea de seamă pe venitul 

obţinut 

Aprobată prin Termen 

de 

prezentare 

Persoanele juridice, altele decît 

cele menţionate uterior 

12% Declaraţia cu privire la 

impozitul pe venit (Forma 

VEN12) 

Ordinul Miniterului 

Finanțelor nr. 153 din 

22.12.2017 
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Reprezentanţa permanentă a 

nerezidentului1 

12% Declaraţia cu privire la 

impozitul pe venit (Forma 

VEN12) 

Ordinul Ministerului 

Finanțelor nr. 153 din 

22.12.2017  

Reprezentanţele, persoanele 

juridice nerezidente 

12% Darea de seamă privind 

activitatea desfăşurată de 

nerezidenți în Republica 

Moldova și veniturile obținute 

de către aceștia (Forma NER17) 

Ordinul Ministerului 

Finanțelor nr.69 din 

20.04.2017 

Persoanele juridice care 

practică activitate profesională 

cu statut de persoană juridică 

18 % Declaraţia cu privire la 

impozitul pe venit (Forma 

VEN12) 

Ordinul Ministerului 

Finanțelor nr. 153 din 

22.12.2017 

                                                           
1 Art. 75 alin.(2) din Сodul fiscal. 



(birourile asociate de avocaţi, 

birourile asociate de mediatori) 

Persoanele care practică 

activitate profesională în 

sectorul justiţiei (notar, 

executor judecătoresc, avocaţ 

mediator, administrator 

autorizat, expert judiciar) 

18 % Declaraţia cu privire la 

impozitul pe venit pentru 

persoanele care desfăşoară 

activitate profesională în 

sectorul justiţiei (Forma DAJ17) 

Ordinul Ministerului 

Finanțelor nr.09 din 

15.01.2018 

Persoanele care desfăşoară 

activitate profesională în 

domeniul sănătății (cabinet 

individual al medicului de 

familie, medic de familie din 

cadrul centrului medicilor de 

familie) 

12 % Declaraţia cu privire la 

impozitul pe venit pentru 

persoanele care desfăşoară 

activitate profesională în 

sectorul justiţiei (Forma 

DASS19)2 

Ordinul Ministerului 

Finanțelor nr.146 din 

04.11.2019 

Întreprinzătorii individuali 12%  

 

Declaraţia cu privire la 

impozitul pe venit (Forma 

VEN12)3 

Declaraţie (Dare de seamă 

unificată) (Forma UNIF18)4 

Ordinul Ministerului 

Finanțelor nr. 153 din 

22.12.2017 

Ordinul SFS nr.456 din 

08.02.2018 

Gospodăriile ţărăneşti5 7% Declaraţia cu privire la 

impozitul pe venit (Forma 

VEN12) 

Declaraţie (Dare de seamă 

unificată) (Forma UNIF18) 

Ordinul Ministerului 

Finanțelor nr. 153 din 

22.12.2017 

Ordinul SFS nr.456 din 

08.02.2018 

Persoanele juridice subiecți ai 

sectorului întreprinderilor mici 

și mijlocii (capitolul 71 CF) 

4% Darea de seamă privind 

impozitul pe venit din activitatea 

operaţională (forma IVAO15) 

Ordinul Ministerului 

Finanțelor nr.110 din 

28.07.2015 

Organizaţiile necomerciale 12% (în 

cazul în 

care 

utilizează 

venitul 

contrar 

destinației) 

Declaraţia cu privire la 

impozitul pe venit pentru 

organizaţiile necomeciale 

(Forma ONG17) 

Ordinul Ministerului 

Finanțelor nr.08 din 

15.01.2018 

Persoanele fizice care 

desfăşoară activitate 

independentă 

1% (dar nu 

mai puţin 

de 3000 de 

lei anual) 

Declaraţia cu privire la 

impozitul pe venit a persoanei 

fizice care desfăşoară activitate 

independentă (Forma AI17) 

Ordinul Ministerului 

Finanțelor nr.02 din 

09.01.2017 

 

Agenţii economici sînt obligaţi să achite, impozitul pe venit, în rate, nu mai tîrziu de 25 

martie, 25 iunie, 25 septembrie şi 25 decembrie ale anului fiscal. 

Întreprinderile agricole, gospodăriile ţărăneşti (de fermier), dispun de dreptul de a achita 

impozitul în două etape: 1/4 din suma– pînă la 25 septembrie şi 3/4 din această sumă – pînă la 25 

decembrie ale anului fiscal. 

                                                           
2 Art. 695 alin.(4) - (6) din Сodul fiscal. 
3 Se prezintă de către ÎI sau GŢ (de fermier) al căror nr mediu anual de salariaţi pe parcursul întregii perioade fiscale depăşeşte 

3 unităţi şi care sunt înregistraţi ca plătitori TVA 
4 Se prezintă de către ÎI sau GŢ (de fermier) al căror nr mediu anual de salariaţi pe parcursul întregii perioade fiscale nu 

depăşeşte 3 unităţi şi care nu sunt înregistraţi ca plătitori TVA. 
5 GŢ (de fermier) care pe parcursul perioadei fiscale nu a avut angajaţi şi nu a obţinut venit impozabil este scutită de obligaţia 

privind prezentarea Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit. 



Agenţii economici subiecţi ai sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, persoanele care 

desfăşoară activitate profesională în sectorul justiţiei şi în domeniul sănătăţii, precum și 

persoanele fizice ce desfăşoară activităţi independente achită impozitul pe venit la buget, în rate, 

trimestrial, pînă la data de 25 a lunii următoare trimestrului corespunzător. 

 

Pentru aspecte aferente modului de completare a declarațiilor cu privire la impozitul pe 

venit sau de determinare a obligațiilor fiscale, în funcție de categoria de contribuabil,  

recomandăm să consultați Baza Generalizată a Practicii Fiscale - compartimentul Impozit pe 

venit. Totodată, contribuabilii sunt așteptați  la seminarele tematice dedicate particularităților de 

completarea a declarațiilor cu privire la impozitul pe venit, cu  graficul și locul de desfășurare a 

cărora va puteți familiariza la linkul  

 

1) Contribuabilii (persoane juridice, persoane fizice care practică activitate de 

întreprinzător, contribuabili care desfăşoară servicii profesionale, contribuabilii care practică 

activitate profesională în sectorul justiţiei și în domeniul sănătății precum și persoanele fizice care 

desfăşoară activităţi independente), care nu vor prezenta declarațiile pe venit pînă la 25 martie, 

sunt pasibili sancționării, potrivit art.260 alin.(1) din Codul fiscal și art.3011 alin.(2) din Codul 

contraventional, și anume: 

 

- de la 500 la 1 000 de lei pentru fiecare dare de seamă fiscală, dar nu mai mult de 10 000 

de lei pentru toate dările de seamă fiscale; 

- de la 6 la 12 unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere pentru 

neprezentarea în termenul stabilit de legislație a dării de seamă fiscale. 

 

2) Contribuabilii, care nu vor prezenta declarațiile pe venit pînă la 25 martie și nu vor 

achita impozitul pe venit pînă la inițierea controlului fiscal (emiterea Deciziei privind inițierea 

controlului), sunt pasibili sancționării, potrivit art.260 alin.(1) și art.261 alin.(5) din Codul fiscal 

și art.3011 alin.(1) și (2) din Codul contraventional, și anume: 

 

- de la 500 la 1 000 de lei pentru fiecare dare de seamă fiscală, dar nu mai mult de 10 000 

de lei pentru toate dările de seamă fiscale; 

- de la 80% la 100% din suma impozitelor, a taxelor, a primelor de asigurare obligatorie 

de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii nedeclarate; 

- de la 9 la 30 unităţi convenţionale aplicate persoanei cu funcţie de răspundere pentru 

prezentarea cu informaţie neautentică şi/sau incompletă a dării de seamă fiscale;  

- de la 6 la 12 unităţi convenţionale aplicate persoanei cu funcţie de răspundere pentru 

neprezentarea în termenul stabilit de legislaţie a dării de seamă fiscale. 

 

3) Contribuabilii, care vor achita impozitul pe venit în mărime mai mică decît cea 

stabilită, sunt pasibili sancționării, potrivit art.260 alin. (1) și art. 261 alin. (4)  din Codul fiscal și 

art.3011 alin. (1) și (2) din Codul contraventional, și anume: 

 

http://www.sfs.md/ShowQuestions.aspx?category=2204d351-df09-43dd-a6b8-d5771c130846&nr=29
http://www.sfs.md/ShowQuestions.aspx?category=2204d351-df09-43dd-a6b8-d5771c130846&nr=29
http://www.sfs.md/Seminare.aspx


- de la 500 la 1 000 de lei pentru fiecare dare de seamă fiscală, dar nu mai mult de 10 000 

de lei pentru toate dările de seamă fiscale; 

- cu amendă de la 20% la 30% din suma diminuată; 

- de la 9 la 30 unităţi convenţionale aplicate persoanei cu funcţie de răspundere pentru 

prezentarea cu informaţie neautentică şi/sau incompletă a dării de seamă fiscale;  

- de la 6 la 12 unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere pentru 

neprezentarea în termenul stabilit de legislaţie a dării de seamă fiscale. 

 

* Notă: articolul 44 din Codul contravențional prevede că în cazul în care una şi aceeaşi 

persoană săvîrşeşte două sau mai multe contravenţii, se aplică sancţiune pentru fiecare 

contravenţie în parte. 

Dacă persoana este declarată vinovată de săvîrşirea a două sau mai multe contravenţii, se 

aplică sancţiune pentru fiecare contravenţie în parte, stabilindu-se definitiv sancţiunea pentru 

concurs de contravenţii prin absorbţia sancţiunii mai uşoare de sancţiunea mai gravă ori prin 

cumulul sancţiunilor aplicate în limitele stabilite de articolul care prevede sancţiunea mai gravă. 

 

Aplicarea amenzilor se efectuează ținînd cont de prevederile art. 235 din Codul fiscal. 

Astfel, dacă suma impozitului sau taxei constituie pînă la 1 000 de lei pentru contribuabilii sus 

menționați, inclusiv pentru fiecare perioadă fiscală în parte – în cazul nerespectării modului de 

declarare sau diminuării impozitului, a taxei şi/sau a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă 

medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, stabilite în cotă procentuală se 

aplică amendă sub formă de avertizare 

Pentru informații suplimentare, contribuabilii se pot adresa la oficiul fiscal la care se 

deservesc sau pot apela Centrul unic de apel al Serviciului Fiscal de Stat la numărul 0-8000-

1525 (apel gratuit).  


