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La Măsurile de politică fiscală și vamală pentru anul 2021

Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova
Prin prezenta, cu referire la Măsurile de politică fiscală și vamală pentru anul 2021, vă
comunicăm următoarele:
I. Impozitul pe venit:
1.
Majorarea scutirii personale și scutirii personale majorate cu 10% reieșind din
rata inflației pentru anii 2019-2020, avîndu-se în vederea că pentru anul curent scutirile nu au
fost majorate.
2.
Stabilirea scutirii pentru persoanele întreținute în sumă de 19 000 de lei anual
pentru fiecare persoană întreținută, dat fiind faptul că în categoria respectivă, în marea
majoritate, se află copii, pentru întreținerea cărora sînt necesare mult mai multe surse financiare
decît pentru un matur. Conform datelor Biroului Național de Statistică, în anul 2019 minimul
de existenţă pentru copii a constituit în medie 1927,0 lei lunar.
3.
Considerăm nejustificată excluderea scutirii acordate pentru soț/soție, iar
argumentul precum că excluderea acestora vor stimula angajarea în cîmpul muncii este
neconcludentă. Mai cu seamă că sînt situații cînd soțul/soția din, diferite motive, nu se pot
angaja în cîmpul muncii (dizabilitate, aflarea în concediu pentru îngrijirea copilului ș. a.).
4.
Excluderea din categoria facilităților acordate de patron și scutirea de plata
impozitului pe venit, contribuțiilor de asigurări sociale și a primelor de asigurare obligatorie
de asistență medicală:
a)
a plăților efectuate de patron pentru testarea salariaților pentru identificarea
Covid-19 și a vaccinării contra Covid-19, reieșind din faptul că respectivele plăți sunt efectuate
în vederea asigurării securității și sănătății în muncă;
b)
a sumelor pentru medicamente, investigații medicale, intervenții chirurgicale,
neacoperite de fondul de asigurări obligatorii de asistență medicală, inclusiv pentru tratamentul
la domiciliu a pacienților depistați cu Covid-19. Or, restricțiile adoptate ca urmare a declarării
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stării de urgență, au determinat ca pacienții să se adreseze către prestatorii de servicii medicale
și să efectueze investigațiile și tratamentele necesare, inclusiv cu privire la testarea pentru
identificarea noului tip de coronavirus, contra cost. Totodată, persoanele depistate pozitiv cu
virusul Covid-19 și aflate în tratament la domiciliu, sînt nevoite să-și procure din banii proprii
medicamentele prescrise de medic pentru tratament, dat fiind faptul că tratamentul în condiții
de domiciliu nu este acoperit de Programul unic.
c)
pentru studiile în sistemul de învățămînt în scopul încheierii nivelului necesar de
studii, prevăzut pentru funcția ocupată.
5.

Deducerea cotizațiilor de membru de sindicat reținute din salariul persoanelor

fizice

Această propunere vine să asigure egalitatea de drepturi în cadrul parteneriatului social.
Astfel, organizațiilor patronale, conform art. 24, alin. (15) din Codul fiscal li se permite
deducerea cheltuielilor achitate de contribuabili în decursul perioadei fiscale sub formă de taxe
de aderare și cotizații de membru destinate activității patronatelor.

6.
Includerea în categoria surselor de venit neimpozabile a ajutorului material, în
expresie bănească sau naturală, acordat pe parcursul anului de către angajator angajatului
sau fostului angajat la locul de muncă de bază, în alte cazuri decît în cele specificate la lit. r) al
art. 20 din Codul fiscal, a cărui mărime nu depășește un salariu mediu lunar pe economie
prognozat și aprobat anual de Guvern și a indemnizației de eliberare. Accentuăm faptul, că
indemnizațiile de concediere nu sînt venituri salariale, acestea sînt garanții oferite salariatului și
constituie doar o despăgubire pentru un prejudiciu, pentru o pagubă suferită ca urmare a
pierderii sursei de existență/întreținere în cazul încetării contractului de muncă.
7.
Stabilirea impozitării cu 3% a dobînzilor persoanelor fizice rezidente care
depășesc 24000 de lei anual, cu excepţia celor înregistrate într-o formă de organizare juridică a
activităţii de întreprinzător, de la depozitele bancare; valorile mobiliare corporative sub formă
de obligaţiuni etc. Această măsură are menirea de a exclude impozitarea dobînzilor de la
depunerile bănești relativ modeste ale populației (în mărime ce nu depășește scutirea
personală), mai ales a persoanelor vîrstnice care au efectuat depuneri bănești pe tot parcursul
vieții pentru a-și asigura un venit suplimentar după ieșirea la pensie.
II. TVA și accize
1. Micșorarea taxei pe valoarea adăugată și accizelor în vederea protejării
producătorilor autohtoni, la:
a) produse alimentare;
b) fructe și legume;
c) articolele din tricotaj;
d) zahăr;
e) produsele alcoolice;
f) țigări și alte produse din tutun;
g) produse cosmetice;
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h) produsele de mașini agricole.
2. Aplicarea scutirilor de impozite și accize la produse petroliere pentru producătorii
agricoli autohtoni, avîndu-se în vedere propunerea Ministerului Finanțelor de a include taxa
pentru folosirea drumurilor în accizul pentru produsele petroliere. Or, utilajele agricole nu pot fi
egalate cu autoturismele, dat fiind faptul că nu se deplasează pe drumurile publice, însă
consumă cantități impunătoare de combustibil. Așadar, majorarea accizului la produsele
petroliere va conduce la majorarea prețurilor producției agricole și va afecta puterea de
cumpărare a populației.
3. Neadmiterea anulării scutirii de TVA a materiei prime, materialelor, articolelor de
completare şi accesoriilor necesare procesului propriu de producţie, importate de
către organizaţiile şi întreprinderile societăţilor nevăzătorilor, societăţilor surzilor şi
societăţilor invalizilor.
4. Introducerea aplicării cotei TVA la importul și livrarea de autoturisme pe teritoriul
Republicii Moldova și anularea accizului
5. Neadmiterea excluderii prohibițiilor referitoare la introducerea autoturismelor de o
anumită vîrstă, dat fiind faptul că această propunere ar conduce la importul autoturismelor
vechi și în stare deplorabilă, avînd un impact nefast prin poluarea excesivă a mediului
înconjurător. Concomitent, propunem ca măsură de protecție a mediului înconjurător, acordarea
subvențiilor pentru importul mașinilor cu motor electric și reducerea accizului la importul
autoturismelor hibride și a celor cu capacitatea cilindrică mică.
III. Impozit pe bunurile imobiliare
1.
Neadmiterea anulării facilității care vizează dreptul la o reducere cu 15% a
sumei impozitului pe bunurile imobiliare pentru contribuabilii care achită suma integrală a
impozitului pentru anul fiscal în curs pînă la 30 iunie a anului respectiv, dat fiind faptul că
această măsură stimulează încasarea mai rapidă a impozitului pe bunurile imobiliare și astfel
suplimentează bugetele locale pentru asigurarea acoperirii la timp a cheltuielilor aferente
bugetelor locale.
Suplimentar, CNSM propune următoarele măsuri care vizează:
IV. Bugetul asigurărilor sociale de stat
1.
Repartizarea pe fonduri de asigurări sociale (fond de pensii, fond șomaj, fond
indemnizații de incapacitate temporară de muncă etc.) a contribuțiilor de asigurări sociale de
stat, ținînd cont că, începînd cu 01.01.2021, contribuțiile de asigurări sociale de stat vor fi
achitate integral de angajatori.

4

2.
Transferarea sumei nevalorificate în anul 2020, în legătură cu criza pandemică,
pentru tratamentul balneosanatorial în sumă de 21 mil de lei pentru suplimentarea sumei
planificate pentru anul 2021.
3.
Acordarea dreptului de a beneficia de toate prestațiile de asigurări sociale
pentru persoanele asigurate pe bază de contract individual cu Casa Națională de Asigurări
Sociale.
V. Fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală
4.
Personalizarea unei părți din prima de asigurare obligatorie de asistență
medicală.
5.
Majorarea transferurilor de la bugetul de stat pentru asigurarea persoanele neangajate enumerate la art. 4, alin. (4) al Legii cu privire la asigurarea obligatorie de asistență
medicală nr. 1585/1998, pentru care Guvernul are calitatea de asigurat reieșind din numărul
persoanelor și prima de asigurare obligatorie de asistență medical în sumă fixă de 4056 de lei.
VI. Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181 din 25.07.2014
și Legea achizițiilor publice nr.131 din 03.07.2015
1. Stabilirea acordării ca excepție a plăților anticipate (avans) pentru contractele care
au ca obiect servicii de organizare a tratamentului balneosanatorial al asigurărilor și a
odihnei și întremării sănătății copiilor și adolescenților în sezonul estival pentru asigurarea
organizării conforme a odihnei/tratamentului categoriilor de populație menționate. Cu regret,
norma juridică actuală interzice încheierea de către autoritățile/instituțiile bugetare a
contractelor cu efectuarea plăților anticipate (avans) pentru achiziționarea mărfurilor, serviciilor
și lucrărilor de organizare a tratamentului balneosanatorial și odihna de vară a copiilor în
sezonul estival, ceea ce pune în pericol activitatea acestor instituții din lipsa surselor financiare
respective. Este imposibilă organizarea odihnei de vară a copiilor și adolescenților fără
efectuarea plăților anticipate (avans) către entitățile care activează sezonier (în perioada de
vară), precum și stațiunile balneoclimaterice, care nu efectuează alte genuri de activitate și nu
dispun de capital de rezervă pentru a organiza tratamentul balneosanatorial și odihna de vară a
copiilor și adolescenților din familiile defavorizate, familiile cu mulți copii.
Președinte
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