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Cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului 

------------------------------------------------------------------------- 

  

Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Hotărîrea Guvernului nr.294/1998 cu privire la executarea Decretului 

Preşedintelui Republicii Moldova nr.406-II din 23 decembrie 1997 (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.30-33, art.288) se modifică după cum 

urmează: 

1) punctul 3:  

a)  la alineatul trei: 

la  subalineatul al doilea, textul „/arendă” se exclude; 

după  subalineatul „foaie de parcurs” se completează cu un subalineat cu 

următorul cuprins:  

„delegație;”; 

după subalineatul „borderou de achiziție a laptelui” se completează cu un 

subalineat cu următorul cuprins:  

„aviz de însoțire a mărfii”; 

b) la alineatul șase, după cuvintele „facturile fiscale” se introduc cuvintele 

„și avizele de însoțire a mărfii”; 

2) la punctul 1 din anexa nr.1, textul „/arendă” se exclude şi se 

completează cu un subalineat cu următorul cuprins:  

„Aviz de însoțire a mărfii”; 

3) punctul 3 din anexa nr.2: 

textul „/arendă” se exclude, după textul „facturile fiscale,” se completează 

cu textul „avizele de însoțire a mărfii,”, iar după textul „facturilor fiscale” se 

completează cu cuvintele „ , avizelor de însoțire a mărfii”; 

 se completează cu un alineat cu următorul cuprins: 
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 „Se admite utilizarea de către entităţi a formularelor actelor de achiziţie a 

serviciilor de locaţiune/arendă şi a cheltuielilor aferente, valabile pînă la intrarea 

în vigoare a prezentei hotărîri, pînă la epuizarea deplină a stocurilor aflate la 

entităţi şi Serviciul Fiscal de Stat.”. 

 

2. În anexa nr.21 la Regulamentul privind restituirea taxei pe valoarea 

adăugată, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.93/2013 (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2013, nr.27-30, art.140), explicaţia la tabel va avea 

următorul cuprins:  

,,Stingerea sumelor TVA aferente livrărilor de mărfuri şi prestării de 

servicii se face în următoarea consecutivitate: 

cu sumele neachitate; 

cu cele achitate”. 

 

3. Regulamentul cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi 

din alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului, precum şi din plăţile 

achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător 

pentru serviciile prestate şi/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin Hotărîrea 

Guvernului nr.697/2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.256-

260, art.745), se modifică după cum urmează: 
 

1) se completează cu punctul 91  cu următorul cuprins: 

,,91. Persoanele fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător și 

prestează servicii şi/sau lucrări sînt în drept să beneficieze de acordarea scutirii 

personale stabilite la art.33 din Codul fiscal la locul prestării serviciilor şi/sau 

lucrărilor, cu condiția neutilizării scutirilor pe parcursul perioadei respective la 

un alt loc.”; 
 

2) punctul 18 se completează cu propoziția: ,,Scutirea la care are dreptul 

persoana fizică care nu desfășoară activitate de întreprinzător și prestează servicii 

şi/sau lucrări se va calcula pe o lună calendaristică, ca 1/12 din mărimea scutirii 

personale stabilite la art.33 din Codul fiscal.”; 
 

3) se completează cu punctul 321 cu următorul cuprins: 

,,321. Persoana fizică care nu desfășoară activitate de întreprinzător și 

prestează servicii şi/sau lucrări prezintă suplimentar la actele menționate în 

pct.30 şi 32 confirmarea privind neutilizarea scutirii personale stabilite la art.33 

din Codul fiscal, conform anexei nr.71 la prezentul Regulament.”; 

 

4) se completează cu anexa anexa nr.71 cu următorul cuprins: 



3 

 

Y:\008\ANUL 2019\230(1392)\230(1392)-redactat-ro.docx 

 

,,Anexa nr.71 

la Regulamentul cu privire la reţinerea impozitului pe venit 

din salariu şi din alte plăţi efectuate de către angajator în 

folosul angajatului, precum şi din plăţile achitate în folosul 

persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător 

pentru serviciile prestate şi/sau efectuarea de lucrări 

  

Прилoжение № 71                                                                                        

к Пoлoжению oб удержании пoдoхoднoгo налoга с зарабoтнoй 

платы и других выплат, oсуществленных рабoтoдателем в 

пoльзу рабoтника а также выплат в пoльзу физических лиц, 

неoсуществляющих предпринимательскую деятельнoсть, 

предoставляющих услуги и/или выпoлняющих рабoты 

  

  

CONFIRMARE 

privind neutilizarea scutirii personale în temeiul 

 art.33 din Codul fiscal pentru perioada 

 prestării serviciilor şi/sau lucrărilor ______________ a anului _____ 

ПOТВЕРЖДЕНИЕ 

o факте неиспoльзoвания личного oсвoбoждения на oснoвании ст. 33  Налoгoвoгo кoдекса  

за период для предоставления услуг и / или работ ____________________ года 

  

Prin prezenta, subsemnatul (a)______________________________________________________ 

Настoящим я,                                        (numele, prenumele/фамилия, имя) 

_______________________________________________________________________________________ 

(codul fiscal/фискальный кoд) 

confirm neutilizarea scutirii personale în temeiul  art. 33 din Codul fiscal 

пoдтверждаю факт неиспoльзoвания личногоoсвoбoждения, на oснoвании ст. 33 Налoгoвoгo кoдекса 

 

pentru luna _____________________________________________________________________________ 

 за месяц 

   
Data_______ 

Дата 

   

Semnătura____________”. 

Пoдпись 

 

 

4. Regulamentul cu privire la modul de operare cu tichetele de masă, 

aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.227/2018 (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2018, nr.84-93, art.255) se completează cu punctul 231 cu următorul 

cuprins: 

„231. Pentru transferurile efectuate pe suport electronic salariatul nu este 

obligat să semneze în Registrul de evidență a tichetelor de masă eliberate 

salariaților”. 

5. Hotărîrea Guvernului nr.693/2018 cu privire la determinarea obligaţiilor 

fiscale aferente impozitului pe venit (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2018, nr.295-308, art.834) se modifică după cum urmează: 

1) anexa nr.1: 

a) se completează cu punctul 241 cu următorul cuprins: 
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„241. Deducerea cheltuielilor se permite cu condiția confirmării 

documentare a acestora, cu excepția cazurilor stabilite de Codul fiscal. 

Deducerea cheltuielilor nu poate fi efectuată în baza avizului de însoțire a 

mărfii.”; 

b) punctul 71 va avea următorul cuprins: 

„71. Bursele care sînt acordate cu încălcarea prevederilor Legii 

nr.130/2014 privind bursele private nu sînt deductibile în scopuri fiscale.”; 

2) în anexa nr.2, la punctul 22, cifrele „33” se substituie cu cifrele „34”; 

3) în anexa nr.3, la  punctul 4, cifrele ,,76” se substituie cu cifrele „75”. 

 

 

Prim-ministru      PAVEL FILIP 

 

 

Contrasemnează: 

   

Ministrul finanţelor     Ion Chicu 

 

 

 

 

 



Nota informativă 

la proiectul hotărârii Guvernului cu privire la modificarea 

unor hotărâri ale Guvernului 

 

I. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea 

proiectului 

Proiectul hotărârii de Guvern ,,cu privire  la modificarea unor hotărîri ale 

Guvernului” a fost elaborat de Ministerul Finanțelor. 

II.  Temeiul inițierii procesului de elaborare şi finalitățile urmărite 

Amendamentele înaintate au fost formulate ca urmare a necesității introducerii 

în circulație a unui document primar cu regim special de însoțire a mărfii, care 

conform practicilor europene poartă denumirea de aviz de însoțire a mărfii. 

Cazurile de eliberare a avizelor de însoțire a mărfurilor și modul de completare 

a acestora se stabilește de Ministerul Finanțelor - la însoțirea mărfii pe parcursul 

transportării acesteia. 

Noile norme au drept scop modificarea legislației în vigoare în vederea 

îmbunătățirii mecanismelor de reglementare a procesului de utilizare a documentelor 

primare cu regim special de către mediul de afaceri. 

Totodată se propune excluderea necesității eliberării actului de achiziție în 

cazul arendei terenurilor agricole, care complică desfășurarea activității de 

întreprinzător. 

La fel se propune acordarea dreptului persoanele fizice care nu desfășoară 

activitate de întreprinzător și prestează servicii şi/sau lucrări să beneficieze de 

acordarea scutirii personale stabilite la art.33 din Codul fiscal la locul prestării 

serviciilor şi/sau lucrărilor cu condiția neutilizării scutirilor pe parcursul perioadei 

respective la un alt loc. 

Măsura are drept scop simplificarea conformării fiscale contribuabililor și 

diminuarea poverii administrative privind calcularea obligațiilor fiscale privind 

impozitul pe venit al persoanelor fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător 

și prestează servicii şi/sau lucrări.  

Concomitent, se propun un șir modificări de ordin redacțional la Hotărîrea 

Guvernului nr.693/2018 cu privire la determinarea obligațiilor fiscale aferente 

impozitului pe venit. 



III. Fundamentarea economico-financiară  

Adoptarea proiectului de hotărâre nu va implica costuri financiare, care 

urmează a fi prevăzute anual în bugetul de stat.  

 

IV. Respectarea transparenței în procesul decizional 

În scopul respectării prevederilor Legii nr.239/2008 privind transparența în 

procesul decizional, proiectul hotărârii Guvernului „cu privire  la modificarea  unor 

hotărîri ale Guvernului ” a fost plasat pe pagina web oficială a Ministerului 

Finanțelor (www.mf.gov.md), în compartimentul ,,Transparența decizională” și pe 

particip.gov.md.  

Proiectul a fost fi remis spre avizare autorităților, instituțiilor și altor părți 

interesate, precum și supus expertizei juridice și anticorupție.  

 

MINISTRU                         Ion CHICU 
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