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I. DISPOZIŢII GENERALE 
 

Regimul fiscal al persoanelor fizice rezidente care intenţionează să desfășoare activităţi în 

domeniul achiziţiilor de produse din fitotehnie și/sau horticultură și/sau de obiecte ale regnului 

vegetal, se aplică doar activităţilor de achiziţii şi vânzare a produselor din fitotehnie şi/sau 

horticultură şi/sau a obiectelor regnului vegetal, recoltate pe teritoriul Republicii Moldova1. 

Subiecţi ai impunerii sunt persoanele fizice rezidente care, fără a constitui o formă organizatorico-

juridică pentru desfăşurarea activităţii, achiziţionează produse din fitotehnie şi/sau horticultură 

şi/sau obiecte ale regnului vegetal de la persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de 

întreprinzător, în scopul vânzării ulterioare a acestora către agenţii economici. Venitul din 

vânzarea produselor din fitotehnie şi/sau horticultură şi/sau a obiectelor regnului vegetal către 

agentul economic nu va depăşi suma de 1,2 milioane de lei pe parcursul anului calendaristic.2 

Asupra subiectului nu se extind cerinţele privind prezentarea dărilor de seamă financiare şi 

statistice, ţinerea evidenţei contabile şi financiare, efectuarea operaţiilor de casă şi a 

decontărilor3. 

Obiect al impunerii este venitul din vânzarea produselor din fitotehnie şi/sau horticultură şi/sau a 

obiectelor regnului vegetal către agentul economic. 

Fig 1 Cota impozitului pe venit4 

Agentul economic care procură de la subiecţii menţionaţi la art.6915 produse din fitotehnie şi/sau 

horticultură şi/sau obiecte ale regnului vegetal reţine final la sursa de plată impozitul stabilit din 

plăţile efectuate în folosul subiectului. 

                                                           
1 art.6914 din Codul fiscal 
2 art.6915 din Codul fiscal 
3 art.6916 alin.(1) din Codul fiscal 
4 art.6918 din Codul fiscal 

Cota 
impozitului 

pe venit
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Responsabilitatea pentru corectitudinea reţinerii, raportării şi achitării impozitului se pune în 

sarcina agentului economic care a achiziţionat produsele de la subiect, fiind respectate 

prevederile art.92 din Codul fiscal5. 

Pentru desfăşurarea activităţii menţionate, subiectul se înregistrează la subdiviziunea Serviciului 

Fiscal de Stat în a cărei rază de activitate se află domiciliul indicat în buletinul de identitate. 

Serviciul Fiscal de Stat organizează ţinerea evidenţei subiecţilor impunerii. 

II. ASPECTE FISCALE PRIVIND ÎNREGISTRAREA PERSOANELOR FIZICE CARE 

DESFĂȘOARĂ ACTIVITĂŢI ÎN DOMENIUL ACHIZIŢIILOR DE PRODUSE DIN 

HORTICULTURĂ ȘI/SAU FITOTEHNIE ȘI/SAU DE OBIECTE ALE REGNULUI 

VEGETAL 

2.1. Luarea la evidenţă fiscală a persoanelor fizice rezidente care desfășoară activităţi în 

domeniul achiziţiilor de produse din fitotehnie și/sau horticultură și/sau de obiecte ale 

regnului vegetal 

Persoana fizică rezidentă care intenţionează să desfășoare activităţi în domeniul achiziţiilor de 

produse din fitotehnie și/sau horticultură și/sau de obiecte ale regnului vegetal, depune la 

subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat în a cărei rază de activitate se află domiciliul indicat în 

buletinul de identitate a acesteia Cererea privind luarea la evidenţă fiscală a persoanei fizice 

rezidente care desfășoară activitate în domeniul achiziţiilor produselor agricole din horticultură 
6și fitotehnie și a obiectelor regnului vegetal . 

În termen de până la 3 zile lucrătoare de la data depunerii Cererii, persoana responsabilă din 

cadrul subdiviziunii Serviciului Fiscal de Stat, va elibera Confirmarea privind luarea la evidenţa 

fiscală a persoanei fizice rezidente care desfășoară activitate în domeniul achiziţiilor produselor 
7agricole din horticultură și fitotehnie și a obiectelor regnului vegetal , precum și Borderoul de 

achiziţie a producţ 8iei din fitotehnie și/sau horticultură și/sau a obiectelor regnului vegetal .  

Până la efectuarea modificărilor la HG nr.294 din 17 martie 1998 cu privire la executarea 

Decretului Președintelui Republicii Moldova nr.406-II din 23 decembrie 1997, se va aplica 

regimul de eliberare gratuită a Borderoului 

                                                           
5 Achitarea impozitelor reţinute la sursa de plată şi prezentarea către Serviciul Fiscal de Stat şi contribuabili a documentelor privind 
plăţile şi/sau impozitele, primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală reţinute şi contribuţiile de asigurări sociale de stat 
obligatorii calculate la sursa de plată 
6 Anexa nr.1 la Ordinul SFS nr.623 din 31.12.2019 
7 Anexa nr.4 la Ordinul SFS nr.623 din 31.12.2019 
8 Aprobat prin Ordinul MF nr.3 din 02.01.2020 
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2.2. Modificarea datelor aferente numelui persoanei fizice rezidente care desfășoară 

activităţi în domeniul achiziţiilor de produse din fitotehnie și/sau horticultură și/sau de 

obiecte ale regnului vegetal 

În cazul în care persoana fizică rezidentă care desfășoară activităţi în domeniul achiziţiilor de 

produse din fitotehnie și/sau horticultură și/sau de obiecte ale regnului vegetal își modifică 

numele, depune la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat în a cărei rază de activitate se află 

domiciliul indicat în buletinul de identitate, Cererea privind modificarea datelor aferent numelui 

persoanei fizice rezidente care desfășoară activitate în domeniul achiziţiilor produselor agricole 
9din horticultură și fitotehnie și a obiectelor regnului vegetal  și Confirmarea (în original) privind 

luarea la evidenţa fiscală a persoanei fizice rezidente care desfășoară activitate în domeniul 
10achiziţiilor produselor agricole din horticultură și fitotehnie și a obiectelor regnului vegetal . 

În aceeași zi sau cel târziu în ziua următoare lucrătoare, persoana responsabilă din cadrul 

subdiviziunii Serviciului Fiscal de Stat, eliberează persoanei fizice rezidente Confirmarea privind 

modificarea datelor aferente numelui persoanei fizice rezidente care desfășoară activitate în 

domeniul achiziţiilor produselor agricole din horticultură și fitotehnie și a obiectelor regnului 
11vegetal  și Confirmarea privind luarea la evidenţa fiscală a persoanei fizice rezidente care 

desfășoară activitate în domeniul achiziţiilor produselor agricole din horticultură și fitotehnie și a 

obiectelor regnului vegetal12, aferent numelui nou. 

Odată cu eliberarea Confirmărilor menţionate, persoana căre și-a modificat numele, urmează să 

efectueze modificări în Borderoul de achiziţie a producţiei din fitotehnie și/sau horticultură și/sau 

a obiectelor regnului vegetal13, la compartimentul „Subiectul”. 

2.3. Încetarea activităţii în domeniul achiziţiilor de produse din fitotehnie și/sau 

horticultură și/sau de obiecte ale regnului vegetal, desfășurate de persoanele fizice 

rezidente 

La încetarea activităţii, persoana fizică rezidentă care desfășoară activităţi în domeniul achiziţiilor 

de produse din fitotehnie și/sau horticultură și/sau de obiecte ale regnului vegetal, depune la 

subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat, în a cărei rază de activitate se află domiciliul indicat în 

buletinul de identitate a persoanei fizice rezidente, Cererea privind încetarea activităţii 

desfășurate de persoana fizică rezidentă în domeniul achiziţiilor produselor agricole din 
14horticultură și fitotehnie și alte obiecte ale regnului vegetal , Confirmarea (în original, actualizată 

                                                           
9 Anexa nr.2 la Ordinul SFS nr.623 din 31.12.2019 
10 Anexa nr.4 la Ordinul SFS nr.623 din 31.12 2019 
11 Anexa nr.5 la Ordinul SFS nr.623 din 31.12.2019 
12 Anexa nr.4 la Ordinul SFS nr.623 din 31.12 2019 
13 Aprobat prin Ordinul MF nr.3 din 02.01.2020 
14 Anexa nr.3 la Ordinul SFS nr.623 din 31.12.2019 
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după caz) privind luarea la evidenţă fiscală a persoanei fizice rezidente care desfășoară activitate 

în domeniul achiziţiilor produselor agricole din horticultură și fitotehnie și a obiectelor regnului 
15vegetal  și Confirmarea privind modificarea datelor aferente numelui persoanei fizice rezidente 

care desfășoară activitate în domeniul achiziţiilor produselor agricole din horticultură și fitotehnie 
16și a obiectelor regnului vegetal . De asemenea, va fi prezentat și Borderoul de achiziţie a 

producţiei din fitotehnie și/sau horticultură și/sau a obiectelor regnului vegetal. 

În cazul în care, persoana fizică rezidentă care desfășoară activităţi în domeniul achiziţiilor de 

produse din fitotehnie și/sau horticultură și/sau de obiecte ale regnului vegetal, în cadrul 

activităţii, va depăși plafonul 1,2 milioane lei, aceasta urmează să înceteze activitatea și să-și 

înregistreze activitatea într-o formă organizatorico-juridică reglementată de legislaţia în vigoare. 

III. ASPECTE PRIVIND REGIMUL FISCAL   

Agentul economic care procură de la subiecţii impunerii produse din fitotehnie şi/sau horticultură 

şi/sau obiecte ale regnului vegetal reţine final la sursa de plată un impozit în mărime de 5% din 

plăţile efectuate în folosul acestuia17. 

Agentul economic care procură de la subiecţii impunerii, urmează să reflecte plăţile efectuate în 

folosul persoanei fizice menţionate, în Darea de seamă lunară (IPC18), precum și în Nota de 

informare (Forma IALS18). 

Responsabilitatea pentru corectitudinea reţinerii, raportării şi achitării impozitului se pune în 

sarcina agentului economic care a achiziţionat produsele de la subiect. 

Deoarece agentul economic efectuează reţinere finală al impozitului, persoana fizică, subiectul 

impunerii, nu va avea obligaţia reflectării venitului dat în Declaraţia   persoanei fizice cu privire la 

impozitul pe venit (formularul CET 18). 

Persoana fizică, subiect al impunerii completează Borderoul de achiziţie a producţiei din fitotehnie 

şi/sau horticultură şi/sau a obiectelor regnului vegetal18.  

Subiectul impunerii va avea obligaţia achitării contribuţiilor sociale și medicale în sumă fixă. 

Persoanele menţionate sunt obligate să achite suma contribuţiei de asigurări sociale stabilită în 

mărime fixă care anual se aprobă prin Legea bugetului de asigurări sociale de stat19. Excepţie de 

la obligaţia în cauză o au subiecţii impunerii care au calitate de angajat, este pensionar sau 

                                                           
15 Anexa nr.4 la Ordinul SFS nr.623 din 31.12.2019 
16 Anexa nr.5 la Ordinul SFS nr.623 din 31.12.2019 
17 Art. 92 din Codul fiscal 
18 Ordinul MF nr.3 din 02.01.2020 
19 Potrivit pct.1.6 din anexa nr.1 a Legea privind sistemul public de asigurări sociale nr.489/1999 
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persoană cu dizabilităţi. Suma contribuţiei de asigurări sociale se achită lunar, câte 1/12 din suma 

anuală, până la data de 25 a lunii următoare lunii de gestiune. 

Concomitent, persoanele fizice care exercită activităţi în domeniul achiziţiilor de produse din 

fitotehnie şi/sau horticultură şi/sau de obiecte ale regnului vegetal și nu au calitatea de angajat 

sunt stabiliţi și în calitate de plătitori ai primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală 

stabilită în sumă fixă. 

Suma primelor stabilită în mărime fixă se aprobă anual prin Legea fondurilor obligatorii de 

asistenţă medicală. 
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