
 

 

 

 

 

Modificări in legislație 

 

 La 17 august 2018 a fost publicată Legea privind declararea voluntară și stimularea 

fiscală si Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 178/2018, care intră 

în vigoare începând cu 01.10.2018 (cu excepția unor articole ce se pun în aplicare din data 

publicării în Monitorul Oficial). Respectivele legi au adus următoarele principale modificări: 

 

1. Amnistiția fiscală - Declararea voluntară a bunurilor imobiliare, mobiliare și mijloacelor 

bănești cu achitarea impozitului unic de 3% din valoarea lor. Declararea începe la data 

punerii în aplicare a Legii şi se încheie la 1 februarie 2019 

2. Se anulează amenzile și penalitățile stabilite de Serviciul Fiscal de Stat, Serviciul Vamal, și 

Casa Națională de Asigurări Sociale. 

3. Se anulează controalele fiscale planificate pentru perioada de pînă la 01.01.2018, cu excepția 

în cazurile cînd se solicită restituiri sau are loc careva corectari a declarațiilor. 

4. Se modifică cota de contribuții sociale achitate de angajator de la 23% la 18%. 

5. Se stabilește cota fixă de impunere a veniturilor impozabile a persoanelor fizice la 12%, 

respectiv sunt stabilite coantumul scutirilor după cum urmează:

 



6. Baza impozabilă a creșterei de capital drept urmarea vinderii unui bun de activ, este stabilită 

de la 50% la 20%. 

7. Se stabilește cota TVA - 10% pentru agenții economici din sectorul HORECA (Hotel, 

Restaurant, Cafenea) 

8. Se majorează termenul aferent repatrierea valutei de la 2 la 3 ani.  

9. Plățile sub formă de dobânzi în folosul persoanelor fizice, câștigurile de la jocurile de noroc, 

câștigurile de la campaniile promoționale vor fi impozitate la cota de 12%. 

10. Conducători auto ce efectuează transport în regim de taxi cu un salariul de pînă la 10 000 lei 

vor achita impozit pe venit în sumă fixă de 500 lei, angajatorii vor achita Contribuțiile de 

asigurări sociale în sumă fixă de 702 lei și prime de asigurare obligatorie de asistență 

medicală 338 lei. Cuantumul salariului mai mare de 10 000, începând cu primul leu se va 

impozita conform metodei generale. 

 

 

 

  La 10 august 2018 a fost publicată hotărirea de guvern cu privire la determinarea 

obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe venit cu intrarea în vigoare din 10 septembrie 

2018. Respectiva hotărirea a adus următoarele principale modificări: 

 

1. Se majorează limita maximă permisă spre deducere a cheltuielilor pentru hrana organizată 

a angajaţilor care se stabilește în sumă de 45 lei (fără TVA) per angajat pentru fiecare zi 

efectiv lucrată. 

2. Se majorează limita maximă permisă spre deducere a cheltuielilor suportate pentru 

transportul organizat al angajaţilor care se stabilește plafon mediu de 35 de lei (fără 

TVA) per angajat pentru fiecare zi efectiv lucrată. 

3. Suma-limită a cheltuielilor de reprezentanţă care se permite spre deducere constituie 

0,75% din venitul brut. 

 

 

  Pentru mai multe detalii sau consultanță aferent modificărilor operate 

vă rog să contactați un specialist al companiei noastre. 


