
Aspecte privind determinarea obligațiilor fiscale aferente anului 2017  

pentru persoanele fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător 

 

Serviciul Fiscal de Stat informează că contribuabilii, persoane fizice care nu desfășoară activitate de 

întreprinzător au obligația de a depune Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (Forma 

CET15) aferentă anului 2017 pînă la 30 aprilie a anului curent.  

Ținînd cont că data de 30 aprilie  este stabilită ca zi liberă în anul 2018, termenul limită de prezentare 

a declarației se transferă pentru data de 02.05.2018 inclusiv. 

Potrivit art.83 din Codului fiscal, dreptul de a prezenta Declarația cu privire la impozitul pe venit îl 

au toți contribuabilii. Însă obligația de a depune Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit 

(Forma CET15) survine la persoanele fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător și care: 

 au obligații privind achitarea impozitului pe venit; 

 au activat pe parcursul anului la două sau mai multe locuri de muncă, unde au obținut salariu care, 

cumulativ, depăşeşte suma totală de 31 140 lei pe an; 

 au obţinut venituri atît sub formă de salariu, cît şi din vînzarea proprietății, a căror sumă totală 

depăşeşte 31 140 lei pe an; 

 nu au primit salariu, dar au obţinut venituri de la vînzarea proprietății (case, apartamente, mașini 

etc.) sau darea în chirie a terenurilor agricole, care depăşesc suma scutirii personale de 10 620 lei; 

 îşi schimbă domiciliul permanent din Republica Moldova în altă țară; 

 direcționează un cuantum procentual din impozitul pe venit calculat anual la buget; 

 solicită spre restituire impozitul pe venit achitat în plus. 

De asemenea, au obligația de a depune Declarația cu privire la impozitul pe venit persoanele fizice  

cetățeni străini sau apatrizi care au obținut statutul de rezident al Republicii Moldova (se află pe 

teritoriul Republicii Moldova mai mult de 183 de zile, în orice perioadă de 12 luni, ce se începe sau se 

termină în anul fiscal dat), în condițiile stabilite pentru persoanele fizice rezidente. 

Pentru anul 2017, la calcularea impozitului pe venit fiecare contribuabil are dreptul, după caz, la 

următoarele scutiri: 
 

Tipul scutirii Suma scutirii, anuale pentru anul 2017 

scutire personală 10 620 lei 

scutire majorată, se acordă celor care: 

a) s-au îmbolnăvit şi a suferit de boala actinică 

provocată de consecinţele avariei de la C.A.E. 

Cernobîl; 

b) este persoană cu dizabilităţi şi s-a stabilit că 

dizabilitatea sa este în legătură cauzală cu avaria de 

la C.A.E. Cernobîl; 

c) este părintele sau soţia (soţul) unui participant 

căzut sau dat dispărut în acţiunile de luptă pentru 

apărarea integrităţii teritoriale şi a independenţei 

Republicii Moldova, cît şi în acţiunile de luptă din 

Republica Afghanistan; 

d) este persoană cu dizabilităţi ca urmare a 

participării la acţiunile de luptă pentru apărarea 

integrităţii teritoriale şi a independenţei Republicii 

Moldova, precum şi în acţiunile de luptă din 

Republica Afghanistan; 

e) este persoană cu dizabilităţi de pe urma 

războiului, persoană cu dizabilităţi în urma unei 

afecţiuni congenitale sau din copilărie, persoană cu 

dizabilităţi severe şi accentuate; 

f) este pensionar-victimă a represiunilor politice, 

ulterior reabilitată. 

15 840 lei 



scutirea pentru soţ (soţie) cu condiţia că soţul 

(soţia) nu beneficiază de scutire personală. 
10 620/15840 lei 

scutire pentru persoană întreținută se acordă 

persoanelor care întrunesc condițiile de mai jos: 

a) este un ascendent sau descendent al 

contribuabilului sau al soţiei (soţului) 

contribuabilului (părinţii sau copiii, inclusiv 

înfietorii şi înfiaţii) ori persoană cu dizabilităţi în 

urma unei afecţiuni congenitale sau din copilărie 

rudă de gradul doi în linie colaterală; 

b) are un venit ce nu depăşeşte suma scutirii 

personale. 

2 340/10 620 lei 

 

Pentru persoanele fizice, impozitul pe venit se determină conform cotelor stabilite la art.15 lit. a) 

din Codul fiscal, în mărime de: 

 7% din venitul anual impozabil ce nu depăşeşte suma de 31 140 lei;  

 18% din venitul anual impozabil ce depăşeşte suma de 31 140 lei. 

Totodată, persoanele fizice nerezidente, care au obținut venituri pe teritoriul Republicii Moldova 

urmează să depună Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (forma CET15) prin bifarea 

categoriei corespunzătoare.  

De asemnea, persoanele fizice rezidente care nu au datorii la impozitul pe venit pentru perioadele 

fiscale anterioare sunt în drept de a desemna un cuantum procentual de 2% din suma impozitului pe venit 

calculat anual la buget către unul dintre beneficiarii desemnării procentuale. Lista beneficiarilor desemnării 

procentuale este accesibilă pe pagina oficială a Ministerului Justiției, accesînd link-ul. Desemnarea 

procentuală poate fi efectuată prin completarea codului fiscal al beneficiarului în favoarea căruia se 

efectuează desemnarea procentuală (codul M2) din Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe 

venit (formularul CET15).  

Pentru anul 2018 sunt stabiliți 594 beneficiari ai desemnării procentuale. Serviciul Fiscal de Stat 

validează desemnarea procentuală la respectarea următoarelor condiții: 

    declaraţia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit pe perioada fiscală a fost depusă în 

termenul stabilit de legislaţia fiscală; 

    nu are datorii la impozitul pe venit pentru perioadele anterioare perioadei fiscale în care a fost 

efectuată desemnarea procentuală; 

 a achitat impozitul pe venitul declarat din care s-a efectuat desemnarea procentuală; 

   a fost indicat doar un beneficiar în declaraţia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit pentru 

perioada fiscală; 

  beneficiarul desemnării procentuale este inclus în Lista actualizată a beneficiarilor, publicată de 

către Ministerul Justiţiei. 

În scopul simplificării modului de declarare a veniturilor pentru anul 2017, persoanele fizice 

pot depune Declarația la oricare subdiviziune a Serviciului Fiscal de Stat, indiferent de locul de 

domiciliu sau reședință a acestora.  

Declarația cu privire la impozitul pe venit poate fi depusă de către contribuabili prin următoarele 

metode: 

 în format electronic, prin intermediul serviciului ,,Declarație electronică”; 

 pe suport de hîrtie, obținînd versiunea de la organul fiscal a Declarației precompletate în baza actului 

de identitate sau prin depunerea Declarației rapide; 

 prin intermediul oficiului poștal, expediind declarația formularul CET15 printr-o scrisoare 

recomandată, pe adresa oficiului fiscal la care contribuabilul se deservește; 

 sau începînd cu anul 2018 a fost implimentată o nouă modalitate de prezentare a declarației și anume 

prin intermediul ,,Declarației mobile”, pentru persoanele care dispun de semnătură mobilă. 

În cazul în care contribuabilii dispun de semnătură electronică sau mobilă, aceștia pot previzualiza 

Declaraţia cu privire la impozitul pe venit obţinut în anul 2017, accesînd cabinetul personal de pe portalul 

www.sfs.md. 

http://www.justice.gov.md/public/files/don/2018/ianuarie/Lista_2p_20182201.pdf
http://www.sfs.md./


Persoana fizică, care deține semnătură electronică avansat calificată, la autentificare prin intermediul 

serviciului guvernamental MPass, obține acces în mod automatizat la toate serviciile fiscale electronice, 

fără necesitatea încheierii unor acte suplimentare. 

În anul curent persoanele fizice au posibilitatea de a completa și prezenta „Declarația electronică”, 

utilizând dispozitivele mobile (smartphone, tablete) prin aplicarea semnăturii mobile. 

Persoana fizică urmează să parcurgă următorii pași:    

1. Autentificarea prin MPass pe portalul „Ghișeul unic de raportare electronică” 

– https://raportare.gov.md/; 

2. Accesarea serviciului ,,Declarație electronică”;    

3. Accesarea, validarea sau ajustarea Declarației cu privire la impozitul pe venit precompletate, 

inclusiv Desemnarea procentuală în valoare de 2% organizațiilor filantropice;    

4. Semnarea prin intermediul serviciului MSign;    

5. Transmiterea și ulterior, la necesitate, achitarea prin serviciul MPay a impozitului pe venit. 

 

 
Achitările se vor realiza utilizînd codul IBAN (International Bank Account Number), care poate fi 

identificat pentru o clasificaţie economică cu ajutorul Generatorului codului IBAN pentru încasări de pe 

portalul Ministerului de Finanțe, accesînd link-ul. 

 

De asemenea, persoanele care dispun de semnătură electronică sau semnătură mobilă își vor achita 

obligațiile fiscale aferente impozitului pe venit prin intermediul Serviciului Guvernamental de Plăți 

Electronice selectînd serviciul ,,impozit pe venit”. 

Totodată, persoanele nerezidente care doresc să efectueze achitarea impozitului pe venit din 

străinătate o pot efectua la conturile de achitare a impozitului pe venit din străinătate, accesînd link-ul.  

Contribuabilii care nu vor depune Declarațiile pe venit pînă la termenul-limită stabilit de Codul fiscal 

riscă să li se aplice amenzi, potrivit art.260 și, respectiv, art.261 din  Codul fiscal, și anume: 

 1 000 lei, pentru fiecare dare de seamă neprezentată;  

 200 lei, pentru fiecare dare de seamă fiscală prezentată tardiv; 

 1 000 lei, pentru fiecare dare de seamă fiscală prezentată care conține informație neautentică; 

 amendă egală cu 30% din suma diminuării impozitelor, taxelor prin prezentarea către 

Serviciul Fiscal de Stat a unei dări de seamă fiscale cu informaţii sau date neveridice. 

De menționat, că, în scopul facilitării depunerii declarației cu referire la impozitul pe venit pentru 

anul 2017, SFS își va extinde programul de muncă: 

 se stabilesc zile lucrătoare zilele de 24-25 martie 2018 – de la 8:00 până la 15:00; 

 regimul de lucru pentru ziua de 27 aprilie 2018 se prelungește cu două ore; 

 se stabilește zi lucrătoare ziua de 28 aprilie 2018 – de la 8:00 până la 15:00; 

 se stabilește zi lucrătoare ziua de 30 aprilie 2018 – de la 8:00 până la 15:00; 

 regimul de lucru pentru ziua de 2 mai 2018 se prelungește cu 2 ore. 

Pentru informații suplimentare, contribuabilii pot accesa portalul www.sfs.md, studia Baza 

generalizată a practicii fiscale, 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). 

 

https://raportare.gov.md/
http://mf.gov.md/ro/iban
http://www.sfs.md/Nerezidenti.aspx?file=7620
http://www.sfs.md/
http://www.fisc.md/BazaGeneralizata.aspx
http://www.fisc.md/BazaGeneralizata.aspx

