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Noua Lege a contabilităţii şi raportării financiare: conţinutul de bază şi
modul de aplicare. Modificările la SNC aplicate de la 1 ianuarie 2019

Noua Lege a contabilitlfii şi raportlrii financiare Nr. 287 din 15.12.2017 (în continuare - Legea) este
publicată pe 05.01.2018 în Monitorul oficial Nr. 1-6 art. .N'!!: 22 (data intrării în vigoare: 01.01.2019). Legea are
37 de articole şi cuprinde 7 capitole:
I) DispoziJi/, generale;
2) Reglementarea 1n domeniul contabilitiiJil şi raportiiriifinanciare;
3) Organ'lt.area contabilitiiJii;
4) SituaJiilefinanciare individuale;
5) SituaJiilejinanciare consolidate;
6) Semnarea, auditul, prezentarea şi publicarea situaJiilor financiare individuale şi celor consolidate;
7) DispodJUfinale şi tranzitorii.
Dat fiind faptul că Republica Moldova a semnat Acordul de Asociere cu UE, care este în vigoare din 1
septembrie 2014 aceasta şi-a asumat angajamentul de a transpune în legislaţia naţională prevederile acquis-ului
comunitar în domeniul raportării financiare corporative. Astfel, conform Acordului, în domeniul Contabilităţii au
fost transpuse:
•
•

Directiva privind contabilitatea 2013/34/EU.·
Regulamentul nr. 1606/2002 privind aplicarea standardelor internaţionale de contabilitate.

Legea stabileşte cadrul normativ de bază, principiile şi cerinţele generale şi mecanismul de reglementare în
domeniul contabilităţii şi raportării financiare în Republica Moldova.
Domeniul de aplicare al legii sunt următoarelor categorii de persoane (în continuare - entităţi) înregistrate în
Republica Moldova:
a) persoanele juridice care desfăşoară activitate de întreprinzător, indiferent de tipul de proprietate şi
forma juridică de organizare,·
b) autorităţile/instituţiile, cu -excepţia autorităţilor/instituţii/or bugetare;
c) reprezentanţele permanente şi filialele entităţi/or nerezidente;
d) organizaţiile necomerciale şi reprezentanţele entităţilor nerezidente;
e) persoanele fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia titularilor patentei de
întreprinzător;
t) persoanele fizice care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiţiei (notari, avocaţi, executori
judecătoreşti, mediatori, administratori autorizaţi) şi birourile înfiinţate de acestea.

Potrivit art. 4 la principalele categorii de entităţi şi grupuri se referă:
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Entitatea micro este entitatea care, la data
raportării, nu depăşeşte limitele a două dintre
următoarele criterii
Entitatea mică este entitatea care, nefiind
entitate micro, la data raportării, nu depăşeşte
limitele a două dintre următoarele criterii:

"'

�) totalul activelor- 5 600000 de lei;
b) veniturile din vânzări- 11 200 OOO de lei;
c) numărul mediu al salariaţilor în perioada de gestiune
10.
a) totalul activelor- 63 600 OOO de lei;
b) veniturile din vânzări- 127 200 OOO de lei;
c) numărul mediu al salariaţilor în perioada de gestiune -

so.

Entitatea mijlocie este entitatea care, nefiind a) totalul activelor- 318 OOO OOO de lei;
entitate micro sau entitate mică, la data b) veniturile din vânzări- 636 OOO OOO de lei;
raportării, nu depăşeşte limitele a două dintre c) numărul mediu al salariaţilor în perioada de gestiune250.
următoarele criterii:
Entitatea mare este entitatea care, la data a) totalul activelor- 318 OOO OOO de lei;
raportării, depăşeşte limitele a două dintre b) veniturile din vînz.ări-636 OOO OOO de lei;
c) numărul mediu al salariaţilor în perioada de gestiuneurmătoarele criterii:
250.
Legea prevede următoarele gr1,1,pe de subiecţi:
Grupul mic este grupul constituit din entitatea- a) totalul activelor- 80300000 de lei;
mamă şi entităţile-fiice care urmeaz.ă să fie b) veniturile din vânzări- 160600000 de lei;
incluse în consolidare şi care, la data raportării c) numărul mediu al salariaţilor în perioada de gestiune- 50.
entităţii-mamă, luate în ansamblu, nu de ăşesc
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h) poate delega organelor centrale de specialitate şi altor autorităţi publice funcţia de colectare şi verificare a
formei, plenitudinii şi termenelor de prezentare a situaţiilor financiare ale entităţilor din anumite ramuri,
domenii/sectoare de activitate.
Atenţionăm că, potrivit art 6 al legii au fost completate unele principii noi de ţinere a contabilităţii. Astfel,
contabilitatea şi raportarea financiară se bazează pe următoarele principii generale:
a) continuitatea activită/ii - presupune că entitatea îşi va continua în mod normal funcţionarea pe o perioadă
de cel puţin 12 luni din data raportării, fără intenţia sau necesitatea de a-şi lichida sau reduce în mod
semnificativ activitatea;
b) contabilitatea de angajamente- prevede recunoaşterea elementelor contabile pe măsura apariţiei
acestora, indiferent de momentul încasării/plăţii de numerar sau al compensării sub altă formă;
c) permanenta metodelor- constă în aplicarea politicilor contabile în mod consecvent de la o perioadă de
gestiune la următoarea;
d) prudenta - prevede neadmiterea supraevaluării activelor şi a veniturilor şi/sau a subevaluării datoriilor şi
a cheltuielilor;
e) intangibilitatea- presupune că totalul bilantului la începutul perioadei de gestiune curente trebuie să
corespundă cu totalul bilantului la sfirsitul perioadei de gestiune precedente;
t) separarea patrimoniului şi datoriilor - prevede prezentarea în situaţiile financiare doar a informaţiilor
despre patrimoniul şi datoriile entităţii, care trebuie contabilizate separat de patrimoniul şi datoriile
proprietarilor şi ale altor entităţi;
g) necompensarea - prevede contabilizarea şi prezentarea distinctă în situaţiile financiare a activelor şi
datoriilor, a veniturilor şi cheltuielilor. Compensarea reciprocă a activelor şi datoriilor sau a veniturilor şi
cheltuielilor nu se admite, cu exceptia cazurilor prevăzute de prezenta lege şi de standardele de
contabilitate;
h) prioritatea continutului asupra formei - presupune că informaţiile prezentate în situaţiile financiare
trebuie să reflecte mai curînd esenţa şi conţinutul faptelor economice, decît forma juridică a acestora;
i) evaluarea la cost de intrare - prevede că elementele contabile prezentate în situaţiile financiare sînt
evaluate la cost de achiziţie sau la cost de producţie, cu excepţia cazurilor prevăzute de standardele de
contabilitate;
j) importanta relativă - prevede că nu este necesară îndeplinirea cerinţelor privind recunoaşterea şi
evaluarea elementelor contabile, privind prezentarea, publicarea şi consolidarea informaţiilor aferente
acestora atunci cînd efectele îndeplinirii cerinţelor respective sînt nesemnificative.
� Limba şi moneda în care se ţine contabilitatea
Contabilitatea se ţine în limba română şi în monedă 11Q/ională.
Contabilitatea faptelor economice efectuate în valută străină se ţine atît în monedă naţională, cit şi în valută
străină, în conformitate cu standardele de contabilitate.
lll Ciclul contabil al entitlfii cuprinde:
a) documentarea faptelor economice;

b) recunoaşterea şi evaluarea elementelor contabile;
c) reflectarea informatiilor în contwile contabile;
d) întocmirea registrelor contabile;
e) inventarierea;
g) întocmirea situaţiilor financiare.

Pentru entităţile care ţin contabilitatea în partidă simplă, prevederile lit. c) şi f) nu sînt obligatorii.
• Documentele primare
Aspectele privind documentele primare sunt prevăzute de art. 11 al legii. Astfel, din 2019 în cazul în care
documentele primare, cu excepţia documentelor primare cu regim special, sfnt 1ntocmite 1n form4 electronicii,
semniitura nu constituie un element obligatoriu. În astfel de cazuri, modalitatea de identificare a persoanelor
care au iniţiat, dispus şi/sau aprobat efectuarea faptelor economice respective se Stabileşte prin proceduri interne.
Documentele primare primite din străinătate şi întocmite în altă limbă decit română, engleză sau rusă sînt
traduse în limba română.
Persoanele care întocmesc şi/sau semnează documentele primare, precum şi cele care le înregistrează în
contabilitate poartă răspundere în conformitate cu art. 34.

începând cu 15.09.2018, au fost operate modificările şi completările în HG nr. 294/1998, care reglementează
modul de aplicare a formularelor tipizate de documente primare cu regim special. Nemijlocit la întreprinderi se
referă următoarele dintre acestea:
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Situaţiile financiare pe anul 2018: modul de întocmire şi prezentare. Lucrări
premergătoare întocmirii situaţiilor financiare: aspecte contabile şi fiscale.
Recomandări practice şi studiu de caz privind întocmirea situaţiilor
financiare
Pentru anul 2018, la întocmirea situaţiilor financiare entitatea trebuie să se bazeze pe art. 15 din Legea
contabilităţii nr. 113-XVI din 27.04.2007.
Organizează şi ţin contabilitatea în baza sistemului contabil în partidă dublă instituţiile publice şi entităţile de
interes public. Prin derogare de la prevederile alin.(2) şi (3), organizaţiile necomerciale, cu excepţia asociaţiilor de
economii şi împrumut şi a fondurilor nestatale de pensii, organizează şi ţin contabilitatea în baza sistemului
contabil în partidă dublă, cu prezentarea situaţiilor financiare conform Indicaţiilor metodice aprobate de Ministerul
Finanţelor.
În funcţie de criteriile stabilite în Legea contabilităţii şi necesităţile informaţionale ale utilizatorilor entitatea
poate întocmi situaţii financiare complete sau situaţii financiare simplificate.
Situatiile financiare complete cuprind:
I. bilanţul;
2. situaţia de profit şi pierdere;
3. situaţia modificărilor capitalului propriu;
4. situaţia fluxurilor de numerar;
5. notele la situaţiile financiare.
Situatiile financiare simplificate cuprind:
I. bilanţul;
2. situaţia de profit şi pierdere;
3. nota explicativă.
Situaţiile financiare includ indicatorii activităţii tuturor filialelor, reprezentanţelor şi subdiviziunilor entităţii
amplasate pe teritoriul Republicii Moldova.
Situaţiile financiare se întocmesc în baza informaţiilor contabile după reflectarea rezultatelor inventarierii
pentru confirmarea existenţei şi stării activelor şi pasivelor.
Totodată informaţia din situaţiile financiare trebuie să corespundă următoarelor caracteristici calitative:
• inteligibilitatea (esenţialitatea, importanţa relativă);
• relevanţa (veridicitatea);
• credibilitatea (claritatea);
• comparabilitatea.
Abateri de la principiile de bază şi/sau de la caracteristicile calitative specificate în prezentul articol pot fi
admise în cazuri excepţionale. Orice astfel de abateri, precum şi motivele care le-au determinat, trebuie prezentate
în notele explicative împreună cu o evaluare a efectului acestora asupra activelor, datoriilor, situaţiei financiare şi a
profitului sau pierderii.
Entităţile prezintă situaţiile financiare proprietarilor (asociaţilor, participanţilor, acţionarilor) şi Serviciului
situaţiilor financiare, cu excepţia instituţiilor publice care prezintă rapoartele financiare în conformitate cu alin.(6)
şi (7). Situaţiile financiare se prezintă şi altor autorităţi publice, instituţii financiare şi utilizatori interesaţi, în baza
acordului cu entitatea.
Întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare cuprind următoarele etape:
I efectuarea lucrărilor premergătoare întocmirii situaţiilor financiare şi anume:
1. inventarierea generală a elementelor contabile;
2. decontarea cheltuielilor şi veniturilor anticipate aferente perioadei de gestiune;
3. determinarea şi reflectarea diferenţelor de curs valutar;
4. întocmirea înregistrărilor de corectare;
5. determinarea cotei curente a activelor imobilizate şi datoriilor pe termen lung etc.;
II completarea formularelor situaţiilorfinanciare;
III întocmirea notelor/notelor explicative la situaţiile financiare;
IV. aprobarea, semnarea şi prezentarea situaţiilor financiare;
V. reformarea bilanţului.
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1. Inventarierea generală a elementelor contabile
Potrivit p. 80 şi 81 din Regulamentul privind inventarierea (în continuare Regulament) plusurile constatate cu
ocazia inventarierii se evaluează:
� imobilizările necorporale şi corporale, stocurile şi alte active curente - la valoarea justă la data
constatării;
� mijloacele şi documentele băneşti - la valoarea nominală.
Lipsurile şi pierderile din deteriorarea bunurilor se evaluează:
� imobilizările necorporale şi corporale - la valoarea contabilă la momentul constatării acestora;
� stocurile şi alte active circulante - la valoarea contabilă (costul efectiv, costul de intrare, valoarea
realizabilă netă);
� bunurile deteriorate parţial - la suma pierderilor efective stabilite de comisia de inventariere sau experţii
independenţi.
Totodată potrivit p. 82-84 din Regulament se permite compensarea reciprocă a plusurilor cu lipsuri pentru:
� aceeaşi perioadă de gestiune,
� acelaşi gestionar,
� aceeaşi subdiviziune şi
� la aceeaşi denumire,
� în cazul când se transmit bunuri de la un gestionar la altul f'ară întocmirea documentelor primare.
Pentru efectuarea compensărilor reciproce pentru cantităţi egale între plusuri şi lipsuri, persoanele responsabile
prezintă comisiei de inventariere explicaţii detaliate privind cauzele resortului bunurilor. Comisia de inventariere
prezintă propuneri privind posibilitatea efectuării compensării reciproce. Decizia definitivă o ia conducătorul
entităţii în baza propunerilor prezentate.
Valoarea activelor constatate lipsă la inventariere trebuie să se deconteze la contul 714, iar plusurile obţinute la
contul 612.
În scopuri fiscale, plusurile de active se recunosc ca venituri impozabile la determinarea rezultatului în scopuri
de impozitare, iar potrivit art. 24 alin. (13) din CF deducerea lipsurilor şi pierderilor se permite în limitele aprobate
anual de către conducătorii întreprinderilor. Suma TVA se restabileşte la decontările cu bugetul în cazul în care a
fost trecută în cont la intrarea acestora şi dacă depăşeşte limitele stabilite (art. l 02 alin. (4) din CF).
Suma prejudiciului material se reflectă în contabilitate doar în cazul în care acesta este recunoscut de către
persoana vinovată sau adjudecat de către instanţa judecătorească. Potrivit SNC „Creanţe şi investiţii financiare"
suma dată se recunoaşte ca venituri curente (contul 612), iar dacă este semnificativă şi va fi recuperată în perioadele
viitoare - ca venituri anticipate (conturile 424, 535).
În conformitate cu p. 71-74 din Regulament, inventarierii se supun toate tipurile de creanţe şi datorii ale
entităţii. Soldurile efective ale creanţelor şi datoriilor trebuie să fie confirmate prin extrase de conturi şi/sau acte de
verificare a decontărilor reciproce. Rezultatele inventarierii creanţelor şi datoriilor se înscriu în lista de inventariere
a creanţelor şi datoriilor în baza datelor din extrasele de cont confirmate de debitori sau creditori, iar în caz de
neconfirmare - în baza documentelor primare.
În cazul depistării creanţelor compromise şi a datoriilor cu termen de prescripţie expirat se întocmeşte Nota
informativă, cu indicarea explicaţiilor persoanelor responsabile.
Rezultatele inventarierii creanţelor şi datoriilor se înscriu în INV -1 O „ Lista de inventariere a creanţelor şi
datoriilor" (Anexa 14 din regulament) în baza datelor din extrasul de cont confirmate de debitori sau creditori, iar
în caz de neconfirmare - în baza documentelor primare.
În cazul depistării divergenţelor între datele inventarierii şi cele contabile, acestea se indică în formularul
JNV-11 „ Registrul de verificare a rezultatelor inventarierii" (Anexa 15 din regulament).
În baza prevederilor art.I I alin.(2), lit.a) din Legea contabilităţii nr.113-XVI din 27.04.2007 (republicată în
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.27-34, art.61), cu modificările ulterioare, art.21 alin.(2) din
Legea privind reglementarea valutară nr.62-XVI din 21.03.2008 cu modificările ulterioare, şi în scopul asigurării
unei prezentări relevante în situaţiile financiare a diferenţelor de curs valutar aferente creanţelor, datoriilor, inclusiv
avansurilor primite/acordate înregistrate în valută străină, ca urmare a operaţiunilor efectuate î ntre rezidenţii
Republicii Moldova, cu excepţia operaţiunilor la care una dintre părţi este o bancă licenţiată a fost elaborat
formularul tipizat "Act de confirmare a creanţelor şi datoriilor în valută străină aferente operaţiunilor economice
între rezidenţii Republicii Moldova" şi instrucţiunea de completare a acestuia.
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Sumele diminuării/majorării creanţelor şi datoriilor se evaluează la valoarea nominală a acestora. Aceste
sume se reflectă în contul 331 dacă există documentele ce confirmă apariţia acestora în perioadele precedente.
În cazul majorării datoriei faţă de buget aferente perioadelor precedente se reflectă: Dt 331; Ct 534, în caz
contrar - formula inversă.
Creanţele compromise depistate la inventariere se decontează la cheltuielile curente (conturile 712, 714) sau pe
seama corecţiilor (provizioanelor) constituite anterior (contul 222).
Suma datoriilor cu termenul de prescripţie expirat constatate la inventariere se decontează la veniturile curente
(contul 612).
Inventarierii se supun toate tipurile de creanţe şi datorii ale entităţii privind decontările:
� cu cumpărătorii şi beneficiarii;
� cu furnizorii şi antreprenorii;
� cu bugetul:
� cu instituţiile financiare:
� cu organele de asigurări sociale şi de asistenţă medicală;
� cu fondatorii şi alţi participanţi;
� cu părţile legate;
� cu personalul, inclusiv titularii de avans şi deponenţii;
� cu alţi debitori şi creditori.
Soldurile efective ale creanţelor şi datoriilor trebuie să fie confirmate prin documente primare, iar pentru
debitorii şi creditorii cu care decontările nu se efectuează prin sistemul „incaso"- prin INV-9 ,,&tras de cont"
(Anexa J 3 din regulament). Extrasele de cont se întocmesc şi se remit entităţilor pentru confirmare. Entităţile care
primesc extrasele din cont sunt obligate să confirme în decurs de 5 zile lucrătoare din ziua primirii extraselor soldul
creanţelor/datoriilor şi/sau să comunice obiecţiile lor.
În cadrul decontărilor cu salariaţii se verifică suma salariilor neridicate, precum şi sumele şi motivele
apariţiei plăţii în plus efectuată salariaţilor. Inventarierea avansurilor aferente titularilor de avans se verifică în baza
documentului primar care conţine informaţia privind eliberarea avansurilor pe fiecare titular, data eliberării şi
destinaţia utilizării.
Rezultatele inventarierii creanţelor şi datoriilor se înscriu în INV -JO „Lista de inventariere a creanţelor şi
datoriilor" (Anexa 14 din regulament) în baza datelor din extrasul de cont confirmate de debitori sau creditori, iar
în caz de neconfirmare - în baza documentelor primare.
În cazul depistării divergenţelor între datele inventarierii şi cele contabile, acestea se indică în formularul
JNV-11 „ Registrul de verificare a rezultatelor inventarierii" (Anexa 15 din regulament).
Forma INV-I O „Lista de inventariere a creanţelor şi datoriilor" (Anexa 14 din Regulament) - serveşte ca
document pentru confirmarea creanţelor şi datoriilor rezultate din decontările cu debitorii şi creditorii. Pe prima
pagină se reflectă sumele debitoare, iar pe a doua pagină (verso) - sumele creditoare. Se întocmeşte într-un
exemplar în baza extraselor de cont sau, după caz, a documentelor primare.
În scopuri fiscale, sumele micşorării creanţelor şi majorării datoriilor aferente perioadei de gestiune curente se
includ în componenţa venitului impozabil, iar sumele majorării acestor creanţe şi micşorării datoriilor se recunosc
ca deduceri în scopuri fiscale.
Conform art. 188 din Codul fiscal, în cazul depistării operaţiunilor privind modificarea creanţelor şi datoriilor
din anii precedenţi, se întocmeşte Declaraţia VEN corectată pe anii la care se referă creanţele şi datoriile
respective. În cazul nerespectării acestor prevederi, pot fi aplicate amenzi potrivit art. 260 alin. (3) şi art. 261 alin.
(4), precum şi penalitate conform art. 228 din CF.
Penalităţile şi alte sancţiuni privind impozitele şi taxele aferente sumelor diminuării creanţelor şi/sau majorării
datoriilor se trec la contul 714 şi se recunosc ca cheltuieli, indiferent de faptul pentru care perioadă fiscală au fost
aplicate.
2. Decontarea cheltuielilor şi veniturilor anticipate aferente perioadei de gestiune

Cheltuielile anticipate ( contul 261) şi veniturile anticipate (contul 535) se decontează la
costurile/cheltuielile şi veniturile curente în termenele prevăzute de politicile contabile (lunar sau trimestrial).
Mărimea acestor cheltuieli /venituri aferentă perioadei de gestiune curente se determină, de regulă, liniar
sau prin altă metodă prevăzută de actele normative sau politicile contabile ale entităţii.
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3. Determinarea şi reflectarea diferenţelor de curs valutar
Aspectele privind recunoaşterea şi reflectarea în contabilitate a diferenţelor de curs valutar sunt prevăzute în
SNC „Diferenţe de curs valutar şi de sumă".
Potrivit p. 11 al SNC "Diferenţe de curs valutar şi de sumă" la întocmirea situaţiilor financiare
elementele monetare în valută străină (numerarul, creanţele, datoriile, inclusiv avansuri le acordate
şi primite, investiţiile financiare, cu excepţia acţiunilor şi cotelor părţi etc.) se recalculează prin
aplicarea cursului oficial al leului moldovenesc la data raportării.
Elementele nemonetare în valută străină (imobilizările necorporale şi corporale, goodwill-ul, stocurile, capitalul
social etc.) nu se supun recalculării şi se înregistrează în situaţiile fmanciare conform cursului oficial al leului
moldovenesc la data recunoaşterii iniţiale a acestora.
Entitatea poate recalcula elementele monetare atît la data raportării, cft şi cu o altă periodicitate prevăzută în
politicile contabile (lunar, trimestrial, etc.).
Notele contabile se întocmesc în cazul diferenţelor de curs valutar aferente operaţiunilor cu nerezidenţii, iar
actele de confirmare a creanţelor şi datoriilor în valută străină aferente operaţiunilor economice între rezidenţii
Republicii Moldova - în cazul diferenţelor de curs valutar aferente operaţiunilor cu rezidenţii, cărora li se permite
efectuarea pe teritoriul Republicii Moldova a plăţilor şi transferurilor în valută străină, conform art. 21 alin. (2) din
Legea privind reglementarea valutară, cu excepţia băncilor licenţiate.
În scopuri fiscale, diferenţele de curs valutar se iau în calcul la determinarea venitului impozabil în mărimea
sumelor recunoscute şi confirmate documentar în contabilitatea fmanciară (la conturile 622, 722).
4. Întocmirea înregistrărilor de corectare
Potrivit p.10 din SNC „Prezentarea situaţiilor financiare", necompensarea - constă în prezentarea distinctă în
situaţiile financiare a activelor şi datoriilor, veniturilor şi cheltuielilor. Compensarea reciprocă a activelor şi
datoriilor sau a veniturilor şi cheltuielilor nu se admite, cu excepţia cazurilor în care compensarea este permisă de
SNC. În acest sens, la data raportării, este necesar de întocmit înregistrările contabile de corectare care au la bază
respectarea principiului necompensării şi apar în următoarele cazuri:
� decontările cu debitorii şi creditorii s-au reflectat într-un singur cont în loc de două conturi prevăzute de
Planul general de conturi contabile (226, 532 etc.);
� s-au înregistrat supraplăţi pe conturile de evidenţă a creanţelor şi datoriilor (221, 521 etc.).
5. Determinarea cotei curente a activelor imobilizate şi a datoriilor pe termen lung
Potrivit p.28 din SNC „Prezentarea situaţiilor financiare", la data raportării entitatea determină cota curentă a
activelor imobilizate şi a datoriilor pe termen lung, care se reflectă în bilanţ, respectiv în componenţa activelor
circulante şi/sau datoriilor curente. De asemenea, în funcţie de gradul de lichiditate, activele se divizează în active
circulante şi active imobilizate, iar în funcţie de gradul exigibilităţii, datoriile se împart în datorii curente şi datorii
pe termen lung.
La clasificarea datoriilor trebuie să se respecte şi p. 27 din standard, care prevede că datoriile comerciale şi cele
faţă de angajaţi care sînt înregistrate ca parte componentă a ciclului normal de activitate sînt datorii curente, chiar
fiind exigibile într-un termen ce depăşeşte 12 luni din data raportării.
În conformitate cu prevederile art. 42 din Legea contabilităţii data corectării erorilor contabile se consideră
data întocmirii notei contabile. Erorile depistate la efectuarea lucrărilor premergătoare întocmirii situaţiilor
financiare se corectează modul prevăzut de SNC „Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile, erori şi
evenimente ulterioare".
Erori contabile - omisiunile sau prezentările incorecte a informaţiilor în contabilitate şi/sau în situaţiile
financiare ale entităţii.
SNC „Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile, erori şi evenimente ulterioare" evidenţiază patru
cauze posibile de apariţie a erorilor contabile:
• aplicării incorecte a prevederilor sistemului de reglementare normativă a contabilităţii şi politicilor
contabile;
• comiterii greşelilor de calcul;
• neînregistrării, înregistrării multiple şi/sau interpretării greşite a faptelor economice;
• fraudelor şi delapidărilor.
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Erorile depistate la întocmirea situaţiilor financiare se corectează în conformitate cu SNC „Politici contabile,
modificări ale estimărilor contabile, erori şi evenimente ulterioare".
Nu se tratează ca erori:
• modificările politicilor şi estimărilor contabile;
• lipsurile şi plusurile de active şi datorii constatate la inventariere;
• sumele amenzilor, penalităţilor şi despăgubirilor pentru prejudiciul cauzat;
• pierderile aferente producţiei rebutate care a fost fabricată în anii precedenţi;
• sumele creanţelor compromise şi datoriilor expirate decontate;
• abaterile costului efectiv al activelor de la cel normativ;
• primele calculate spre plată în perioada de gestiune curentă conform rezultatelor activităţii
entităţii în anii precedenţi;
• pierderile aferente returnării activelor livrate în anii precedenţi;
• sumele reducerilor de preţ, discounturilor şi rabaturilor acordate/primite în perioada de
gestiune pentru livrările/achiziţiile efectuate în anii precedenţi.
O eroare contabilă se tratează ca semnificativă dacă ea individual sau în comun cu alte erori din aceeaşi
perioadă de gestiune poate influenţa deciziile economice ale utilizatorilor luate în baza situaţiilor financiare.
Pragul de semnificaţie se stabileşte în politicile contabile ale entităţii ca un criteriu unic aplicabil pentru toate
elementele situaţiilor financiare, sau ca câteva criterii pentru grupe separate de elemente.
Situaţiile financiare se consideră conforme cu standardele naţionale de contabilitate În
cazul în care nu conţin fie erori semnificative, fie erori nesemnificative comise în mod intenţionat
pentru a obţine o anumită prezentare a poziţiei financiare, a performanţei rmanciare sau a
fluxurilor de numerar.

Modul de corectare a erorilor depinde de perioada comiterii şi perioada depistării acestora:
•!•
eroarea comisă şi depistată în aceiaşi perioadă de gestiune se corectează prin înregistrări de ajustare
în luna în care s-a depistat eroarea;
•!•
eroarea comisă în perioadă de gestiune curentă şi depistată după sfârşitul acestei perioade, dar pînă la
semnarea situaţiilor financiare, se corectează prin înregistrări de ajustare pentru ultima lună a acestei
perioade;
•!•
eroarea comisă în oricare perioadă de gestiune actuală şi depistată pînă la sfârşitul perioadei de
gestiune curente (dar după semnarea situa/ii/or financiare pentru perioada în care s-a comis eroarea),
se corectează prin înregistrări de ajustare în luna în care s-a depistat eroarea;
•!•
eroarea comisă în oricare perioadă de gestiune actuală şi depistată după sfârşitul perioadei de
gestiune curente dar până la semnarea situa/ii/or financiare, se corectează prin înregistrări de
ajustare pentru ultima lună a perioadei de gestiune curente.
Corectarea erorilor comise în perioadele de gestiune precedente nu determină modificarea şi prezentarea
repetată a situaţiilor financiare ale anilor precedenţi, precum şi nu cere corectarea informaţiilor comparative
prezentate în situaţiile financiare ale perioadei de gestiune curente.
În cazul erorii semnificative informaţiile comparative corectate prin retratarea retroactivă se prezintă în
notele la situaţiile financiare, dacă efectul retratării retroactive este semnificativ.
� Bilanţul prezintă poziţia financiară a entităţii şi include informaţii aferente soldurilor existente la data
raportării. Activele sînt prezentate în bilanţ în ordinea creşterii lichidităţii acestora, iar datoriile în baza creşterii
exigibilităţii.
Datoriile comerciale şi cele faţă de angajaţi care sînt înregistrate ca parte componentă a ciclului normal de
activitate sînt datorii curente, chiar dacă ele sînt exigibile într-un termen ce depăşeşte 12 luni din data raportării.
La data raportării entitatea determină cota curentă a activelor imobilizate şi a datoriilor pe
termen lung, care se reflectă în bilanţ, respectiv În componenţa activelor circulante şi/sau datoriilor
curente.
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La întocmirea bilanţului trebuie de respectat următoarele reguli principale:
1. neadmiterea compensării reciproce a activelor şi pasivelor cu excepţia cazurilor prevăzute de S.N.C.;
2. clasificarea activelor şi datoriilor după termenul de utilizare (achitare) pe termen lung şi curente.
Activele şi datoriile pe termen lung a căror perioadă de utilizare (achitare) nu depăşeşte 12 luni se reflectă în bilanţ
ca active şi datorii curente;
3. numerarul, creanţele şi datoriile în valută străină trebuie să fie recalculate conform cursului BNM la
31 decembrie a anului de raportare. Diferenţe de curs valutar şi de sumă se înregistrează ca venituri şi/sau cheltuieli
ale activităţii financiare.
•!• Imobilizările necorpora/e (JN)
La întocmirea acestui compartiment a situaţiilor financiare este necesar de a verifica:
• existenţa documentelor necesare recunoaşterii imobilizărilor necorporale, prin perfectarea Procesului
verbal respectiv;
• verificarea documentelor legate de trecerea la intrări a activului şi calculul amortizării acestora cu
registrele contabile şi Cartea Mare;
• petrecerea testului de depreciere, perfectarea documentară corespunzătoare şi în cazul existenţei
indiciilor de depreciere de reflectat rezultatele în contabilitate.
Procedeele contabile ce
influenţează la
întocmirea SF

Greşelile tipice

Modul de corectare

Nu se efectuează;
- Licenţele, autorizaţiile şi brevetele pe un
termen de I an se recunosc ca IN;
- În componenţa 1N nu sunt incluse active cu
termenul mai mare de 1 an, dar sunt trecute la
cheltuieli sau în componenţa altor active
Documentele lipsesc sau sunt perfectate
Documentaţia
incomplet; lipseşte procesul verbal de primire
predare a 1N
Greşeli la determinarea costului de intrare a 1N
Evaluarea
Nu corespunde durata de exploatare sau
Corespunderea
prevederilor polit. contab metoda de calcul a amortizării
şi 1N dezvăluite în Situaţiile financiare nu
Prezentarea
corespund documentaţiei primare
dezvăluirea

Inventarierea

-IN neutilizate şi cu termen expirat - de
decontat la cheltuieli, dacă termenul expiră în
anul următor de trecut la 261
- de restabilit în componenţa IN, de calculat
amortizarea
In funcţie de caz de restabilit, de luat la
evidenţă
Se includ doar costurile prevăzute de SNC
Revizuirea duratei sau metodei în concordanţă
cu politicile contabile
Verificarea
documentaţiei
legate de
recunoaşterea 1N cu registrele contabile şi
Cartea mare

•!• Imobilizări corporale şi biologice pe termen lung, investi/ii imobiliare
La acest compartiment se verifică:
• prezenţa documentelor necesare pentru recunoaşterea prin perfectarea Procesului verbal de primire predare a mijloacelor fixe (MF);
• dacă au fost trecute în componenţa mijloacelor fixe imobilizări corporale în curs de execuţie în baza
Procesului verbal de executare a lucrărilor;
• corectitudinea trecerii activelor în componenţa mijloacelor fixe, în funcţie de destinaţia utilizării
acestuia. Nu se includ în componenţa mijloacelor fixe şi se raportă la investiţii sau la stocuri de
mărfuri şi materiale - clădirile, construcţiile speciale şi alte obiecte pe care entitatea nu le utilizează
în activitatea sa operaţională şi sunt destinate pentru scopuri investiţionale ş.a;
• corectitudinea divizării cheltuielilor de reparaţie şi deservire a mijloacelor fixe. Nomenclatorul articolelor
acestor cheltuieli este de dorit de anexat în politicile contabile;
• corectitudinea evaluării imobilizărilor pe termen lung;
• clasificarea mijloacelor fixe în corespundere cu prevederile SNC „Imobilizări necorporale şi corporale";
• corectitudinea perfectării cheltuielilor de reparaţie a mijloacelor fixe, cât şi modul de reflectare a acestora
în contabilitate;
• petrecerea testului de depreciere, perfectarea documentară corespunzătoare şi în cazul existenţei
indiciilor de depreciere de reflectat rezultatele în contabilitate.
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Procedeele contabile ce
influenţează la
întocmirea SF

Inventarierea

Documentaţia
Clasificarea MF
Evaluarea

Corespunderea
prevederilor politicilor
Prezentarea şi dezvăluirea

Modul de corectare

Greşelile tipice

Nu se efectuează sau rezultatele acesteia nu se De petrecut inventarierea. Rezultatele de
reflectat: Dt 123, Kt 612 sau Dt 714 Ctl23,
reflectă corect în contabilitate
dacă nu-i pers vinov. se restabileşte TVA
dt 713ct 534
Documentele primare lipsesc sau sunt In funcţie de caz de restabilit, de luat la
perfectate incomplet; lipseşte procesul verbal evidenţă. Dacă lipseşte procesul verbal de
primire predare se reflectă la 121
de primire predare
MF nu se reflectă la categoria respectivă din Normele de amortizare se determină după
CF; metoda de calcul a amortizării nu se regulile contabilităţii financiare
aplică consecutiv
Greşeli la determinarea costului de intrare a Se includ doar costurile prevăzute de SNC
,,Imobilizări necorporale şi corporale"
AN, valorii reziduale
Incorect se reflectă cheltuielile de reparaţie a În cazul majorării duratei MF, avantajelor
economice viitoare costurile de reparaţie se
MF
capitalizează
Nu corespunde durata de exploatare sau Revizuirea duratei sau metodei în concordanţă
cu politicile contabile
metoda de calcul a amortizării
documentaţiei
Imobilizările dezvăluite în situaţiile financiare Verificarea
legate
de
recunoaşterea ICTL cu registrele contabile şi
nu corespund documentaţiei primare
Cartea mare

� Atragem atenţia la modificările parvenite în luna iunie 2018 privind scutirea de TVA pentru mijloacele fixe
depuse în capitalul social. Astfel, conform completării operate în pct. 4 din Regulamentul aprobat prin
HG nr. 145/2014, cerinţa privind calcularea amortizării mijloacelor fixe facilitate se consideră îndeplinită în
cazul în care raportarea amortizării la costul produselor fabricate, serviciilor prestate şi/sau lucrărilor executate
se efectuează cel puţin într-o perioadă fiscală pe parcursul a trei ani de la momentul beneficierii de facilităţile
fiscale. Au fost aduse în concordanţă cu prevederile Codului fiscal normele Regulamentului nominalizat în ceea ce
priveşte interzicerea deducerii sumei TVA achitate pentru mijloacele fixe înstrăinate până la expirarea perioadei de
trei ani. În afară de aceasta, s-a stabilit că în astfel de cazuri este necesară prezentarea Declaraţiei privind TV A.
r�l:r- Exemplul 1. În luna martie 2018, ,, Felicia" SRL a primit factura fiscală pentn, echipament (router,
� conector, cablu etc. şi servicii de instalare şi montare internet) în sumă totală de 8 250 lei, fără TVA.
Care este modul de contabilizare a acestei operaţiuni?

La primirea mijloacelor fixe în locaţiune/leasing este necesar să se analizeze dacă costurile suportate de
locatar pentru îmbunătăţirea / repararea activului închiriat vor fi compensate din contul plăţilor de leasing şi în ce
măsură. Astfel, sunt posibile două opţiuni:
1) atunci când se compensează integral costurile de reparaţie a bunului primit în leasing (arendă), acestea se
înregistrează iniţial ca cheltuieli anticipate şi ulterior sunt trecute la costul vânzărilor la momentul recunoaşterii
venitului din prestarea serviciilor;
2) dacă locatorul acceptă doar o parte din costurile de reparaţie din contul plăţilor de leasing, atunci partea
nerecunoscută se reflectă ca mijloc fix, dacă se îndeplinesc cerinţele pentru capitalizarea costurilor sau se trec la
costurile/cheltuielile perioadei, dacă această condiţie nu este îndeplinită.
f1*1!3D,
Exemplul 2. În luna martie 2018, ,, Felicia" SRL a primit în leasing o linie pentru producerea de biscuiţi
,...
� pentru o perioadă de 4 ani şi a efectuat reparaţia acesteia din cont propriu.
Ca urmare a reparaţiei, capacitatea de producţie a liniei a crescut. Costul reparaţiilor a constituit 125.540 lei şi a
fost reflectat ca cheltuieli anticipate. De asemenea, entitatea a suportat costuri de expertiză a utilajului - 7000 lei,
fără TVA, comision pentru încheierea contractului de leasing 450 lei, comision pentru examinarea pachetului de
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documente - 680 lei. Cum corect trebuia de reflectat costurile respective şi care este procedura de recunoaştere a
acestora în scopuri fiscale?

Atragem atenţia asupra faptului că, dacă entitatea deţine mijloace fixe transmise în leasing, modalitatea
contabilă nu este reglementată în mod special. În acest sens, conform SNC "Prezentarea situaţiilor financiare",
costul serviciilor în cadrul contractelor de leasing operaţional şi financiar (chirie, închiriere de bunuri) se referă la
costul vânzărilor. Varianta de contabilizare a costurilor pentru contractele de leasing este selectată independent de
către entitate şi specificată în politicile contabile.
Exemplul 3. "Felicia" SRL a transmis operaţional în leasing în iulie 2018 un utilaj pe o perioadă de 4
ani. Costul iniţial a! utilajului este de 896.000 lei, amortizarea acumulată este de 425.400 lei, durata de
exploatare - 8 ani. In iulie 2018, subiectul a suportat costul transportului şi instalării utilajului
efectuate de o organizaţie specializată - 36.000 lei, inclusiv TVA. Amortizarea calculată a echipamentelor pentru
luna iulie 9333 lei. Conform condiţiilor contractuale, costurile sunt trecute din contul locatontlui, iar plata lunară
de leasing este de 7.000 lei, inclusiv TVA. Care este procedura de contabilizare şi impozitare a cheltuielilor
suportate de entitate atu!!ci când echipamentele se transmit în leasing?

Dacă entitatea în 2018 a avut operaţiuni cu investiţiile imobiliare, este necesar să se ţină cont de prevederile
SNC „Investiţii imobiliare". Dacă s-au suportat costuri de reparaţii ulterioare legate de investiţiile imobiliare,
acestea se trec la costurile de întreţinere sau costurile de modernizare, în funcţie de influenţa asupra obţinerii
beneficiilor economice preconizate din utilizarea obiectului.
În cazul în care costurile de reparaţie nu sunt asociate cu o creştere a beneficiilor economice suplimentare din
utilizarea investiţiilor imobiliare, acestea se trec la costurile sau cheltuielile perioadei.
•:• Alte active imobilizate
De verificat:
• la contul 171 trebuie să existe o evidenţă analitică distinctă pe tipuri de cheltuieli anticipate, cât şi
legătura acesteia cu evidenţa sintetică;
• decontarea cotei acestor cheltuieli la costurile sau cheltuielile perioadei cu verificarea corectitudinii
soldului rămas la acest cont.
•:• Stocurile de mărfuri, materiale
La acest compartiment se verifică:
• corectitudinea evaluării SMM în corespundere cu prevederile SNC. De verificat modul de contabilizare a
costurilor de transport - aprovizionare, în special, atunci când determinarea acestora nu este posibilă la
momentul intrării SMM, cu elucidarea modului de decontare a acestora în politicile contabile;
• aplicarea metodelor de evidenţă curentă în conformitate cu prevederile politicilor contabile;
• se ţine cont de prevederile SNC „Stocuri" referitor la modul de prezentare a stocurilor la data raportării;
• corectitudinea organizării evidenţei pieselor de schimb, în special a autovehiculelor;
• modul de calculare a uzurii şi corectitudinea decontării obiectelor de mică valoare şi scurtă durată;
• corectitudinea calculării costului producţiei sau serviciilor în curs de execuţie;
• calcularea costului produselor sau serviciilor în conformitate cu metoda stipulată în politicile contabile;
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•

corectitudinea evaluării şi evidenţei rebutului de producţie, deşeurilor, stocurilor deteriorate, cu termenul
expirat, lipsurilor în limita/peste limita perisabilităţii acestora.

Greşeli tipice:
1. În componenţa costurilor sau cheltuielilor se includ costuri/cheltuieli care nu se referă la perioada de gestiune.
2. Vânzarea materialelor, OMVSD se reflectă la 611 şi respectiv 711. Corectarea erorii: stornarea operaţiunilor în
cauză şi reflectarea la 6121 şi 7141 corespunzător.
3. Cheltuielile de transport-aprovizionare, taxele vamale ş.a plăţi legate de intrarea stocurilor de mărfuri şi
materiale sunt trecute la cheltuieli şi nu în costul acestora.
4. Reflectarea incorectă a operaţiunilor de ieşire a obiectelor de mică valoarea şi scurtă durată.

Exe"!plu� 4. Entitatea "Felicia'.' SRL în februarie 2018 a cu7:1părat şi transfera� !n folosinţă un mob�lie_r
_
_
_
de birou m valoare de 5.500 lei (fora TVA). Pentru acest obiect nu a fost stabilita valoarea reziduala. Jn
luna septembrie, mobilierul a fost vândut la un preţ de 7.800 de lei, inclusiv TVA. Costurile de vânzare
suportate de secţia de transport, au constituit 740 de lei. Care este modul de contabilizare şi impozitare a
cheltuielilor pentn, achiziţionarea, transferul în folosinţă şi vânzarea mobilierului?

•:• Creanţele comerciale şi alte crean/e curente
La întocmirea acestui compartiment a situaţiilor financiare este necesar de a verifica:
• existenţa documentelor primare (facturi, contracte etc.) privind livrarea activelor, termenele de plată,
pentru a nu pierde termenul de prezentare a petiţiei în cazul neachitării creanţei;
• se ţine evidenţa analitică pe termene de scadenţă;
• efectuarea actelor de verificare cu clienţii în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;
• închiderea avansurilor acordate, cât şi datoriilor cu semnul ,,-" la creanţele corespunzătoare;
• modul de perfectare şi reflectare a reducerilor de preţuri;
• corectitudinea evidenţei mărfurilor returnate de la clienţi;
• corectitudinea recalculării creanţelor în valută străină în conformitate cu prevederile SNC „Diferenţe de
curs valutar şi de sumă";
• rezultatele inventarierii creanţelor cu titularii de avans etc.
Greşeli tipice:
1. Existenţa datoriei la contul 226 mai mult de I lună.
2. Lipsa sau verificarea parţială a decontărilor cu debitorii.
3. Necorespunderea soldurilor la contul decontările cu bugetul.

CreanJele compromise rezultă în cazul când termenele de prescripţie a acestora au expirat, nu dispun de
garanţii şi nu pot fi recuperate. Prin termen de prescripţie se subînţelege perioada când poate fi prezentată pretenţia
către debitor, ca rezultat a neîndeplinirii îndatoririlor sale contractuale. Conform art. 266- 267 din CC termenul
general de prescripţie este de 3 ani, 6 luni - privind penalităţile (amenzile), 1 an - privind decontările cu entităţile
de stat. Începutul curgerii termenului de prescripţie este stipulat în art. 272 din CC, suspendarea acestuia - art. 274
- 276 din CC, iar întreruperea termenului - art. 277 din CC. Astfel, conform CC dacă debitorul pe parcursul a
trei ani a săvârşit careva acţiuni de a-şi recunoaşte datoria, termenul de prescripţie începe să curgă din nou.
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Decontarea creanţelor compromise de regulă, trebuie efectuată după expirarea termenului de prescripţie, dar
există situaţii când aceasta se casează înainte de expirarea acestui termen (falimentul debitorului, insolvabilitate,
moarte etc.) Pentru creanţele la care a expirat termenul de prescripţie, se întocmeşte
o notă în care se indică persoanele vinovate de omiterea acestor termene. Pentru tipurile indicate de creanţe
şi/sau datorii,în Lista de inventariere a creanţelor se anexează o notă informativă, în care se indică denumirea şi
adresa debitorilor şi creditorilor, suma creanţelor şi/sau datoriilor, motivele, momentul apariţiei şi în temeiul căror
documente au apărut aceste creanţe şi/sau datorii.

Decontarea creanţelor compromise se reflectă în contabilitate prin 2 moduri: prin aplicarea contului 222 sau
prin trecerea directă la cheltuielile perioadei. La decontarea creanţelor compromise se întocmesc formule contabile
cu luna decembrie 2018 în modul prezentat în tabelul de mai jos:
N2 ord.
1.
2.
3.
4.

Decontarea creanţelor compromise în rezultatul inventarierii acestora
Corespondenţa conturilor
Conţinutul tranzacţiei contabile
Dt
Ct
712, 222
221, 223
Decontarea creanţelor comerciale compromise (fără
TVA)
714
224, 226, 231,232,
Decontarea creanţelor privind avansurile acordate,
233, 234
personalului, leasingul operaţional, dividendele etc.
(fără TVA)
Decontarea TVA recunoscut în scopuri fiscale:
221,223,226,231,234
5344
prin stornare(reg. livrărilor cu(-))
713'
Decontarea TVA nerecunoscut în scopuri fiscale
221,223,226,231, 234

Creanţele compromise decontate trebuie reflectate concomitent şi la contul 920 şi urmărite pe parcursul
perioadei stabilite în politica contabilă sau conform legislaţiei.

Restabilirea creanţelor compromise se reflectă la venituri în funcţie de tipul de cheltuieli la care s-au decontat
anterior (712, 714 sau 222 - 612 sau 222). În scopuri fiscale creanţele compromise se deduc conform art. 5 alin.
(32), art. 31 alin (1), iar TVA aferent acestora - art. 116 din CF.
La decontarea sumelor de micşorare (majorare) a creanţelor se întocmesc formule contabile de corectare cu
luna decembrie 2018,cu întocmirea Notei contabile respective. Cele mai frecvente dintre acestea sunt prezentate în
tabelul de mai jos:

N2
ord.
1.

2.

Corectarea erorilor contabile privind creanţele în urma inventarierii acestora
Corectarea erorii
Conţinutul tranzacţiei contabile
din perioada curentă
din perioadele precedente
Ct
Dt
Dt
Ct
Corectarea creanţelor (f'ară TVA), trecute
greşit la venituri:
- în mărime majorată (stornare în 221,223,224, 611,612,621
3312
221,223,224,
226,231,234
622 ,623
per. curentă)
226,231,234
331
- în mărime micşorată
611,612,621
221,223,224,
221,223,224,
226,231,234
622 ,623
226,231,234
Corectarea creanţelor (fără TVA), trecute
greşit la cheltuieli:
- în mărime majorată (stornare în 712,713,714, 221,223,224, 221,223,224,
331
721,722, 723
226,231,234
226,231,234
per. curentă)

3.

în mărime micşorată

Corectarea TVA aferent creanţelor:
- în mărime majorată (stornare în
per. curentă)

712,713,714,
721,722, 723

221,223,224,
226,23 I ,234

331

221,223,224,
226,231,234

221,223,224,
226,231,234

5344

221,223,224,
226,231,234

5344

TVA poate fi reflectat şi la conturile la care au fost trecute creanţele compromise - 712, 714.
Efectuarea corectărilor prin intermediul contului 331 se efectuează cu condiţia că există documente confirmative ce atestă
existenţa creanţei în anii precedenţi.
10
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- în mărime micşorată
4.
5.

Trecerea creanţelor la termen scurt, incluse
greşit la creanţe pe termen lung la data de
31.12
Trecerea creanţelor la termen lung, incluse
greşit la creanţe pe termen scurt la data de
31.12

221,223,224,
226,231,234
221,223,224
234
161,162, 171,
172

5344
161,162, 171,
172

221,223,224,
226,231,234
221,223,224
234

161,162, 171,
172

221,223,224
234

161,162, 171,
172

221,223,224
234

5344

•!• Capitalul propriu
De verificat:
• reflectarea operaţiilor la contul 311 doar în baza documentului eliberat de Camera Înregistrării de Stat
(Agenţia Servicii Publice);
• corectitudinea atribuirii pe conturi a operaţiilor aferente modificării capitalului social în conformitate cu
legislaţia în vigoare, în special, în cazul efectuării vărsămintelor în natură;
• ieşirea activelor în natură (vânzare, casare, schimb etc.) depuse iniţial în scopul majorării capitalului
social, de regulă, se reflectă obişnuit la venituri sau cheltuieli, fără afectarea conturilor clasei a 3-a
(deoarece nu se modifică cota fondatorilor în capitalul social);
• modul de determinare şi reflectare a diferenţelor de curs valutar privind vărsămintele în valută străină la
capitalul entităţii;
• utilizarea profitului utilizat în timpul anului la contul 333;
• corectitudinea închiderii conturilor 331,333,334 la reformarea bilanţului.
Greşeli tipice:
1. Existenţa soldului la contul 313, 314 mai mult de termenul prevăzut de legislaţie.
2. Nu se formează rezerva prevăzută de legislaţie/statutară.
3. Corectarea erorilor anilor precedenţi prin intermediul contului 332.
La reformarea bilanţului contabil trebuie de atras atenţie la următoarele aspecte:
reformarea bilanţului trebuie efectuată după aprobarea situaţiilor financiare şi prezentarea acestora;
se închid conturile 334, 333, 331 şi ca rezultat la începutul perioadei viitoare aceste conturi nu vor avea
sold.
La întocmirea situaţiilor financiare este necesar să se acorde atenţie faptului că, dacă valoarea profitului utilizat
din anul curent depăşeşte valoarea profitului net, subiectul are o pierdere netă care urmează a fi reflectată la debitul
de cont 332. Astfel, în baza prevederilor art. 40 din Legea SRL nr. 135-XVI din 14 iunie 2007, o societate nu are
dreptul să decidă asupra distribuirii profitului net între membrii săi dacă valoarea activelor nete ale societăţii va fi
mai mică decît mărimea capitalului social şi a capitalului de rezervă ca urmare a distribuirii profitului net.
Profitul net achitat prin încălcarea acestei prevederi urmează a fi returnat societăţii (articolul 40 alin. (4) din
lege). Sumele plătite, de regulă, ar trebui restituite în perioadele următoare şi reflectate la contul 313. În acest caz,
trebuie înregistrate următoarele formule contabile:
1) valoarea pierderilor care trebuie rambursate de către fondatori: __________
2) valoarea activelor primite ca compensaţie pentru pierderile din anii anteriori:

� În ce cazuri agentul economic nu trebuie să ia decizii privind plata dividende/or/defalcărilor din profitul
nerepartizat?
În conformitate cu p. 5) art I din Hotărîrea Guvernului nr. 11O din 23 februarie 2011 cu privire la unele aspecte ce
ţin de repartizarea profitului net anual al societăţilor pe acţiuni cu cotă de participare a statului
şi al întreprinderilor de stat, agentul economic poate nu vor promova decizii cu privire la plata
dividendelor/defalcărilor în bugetul de stat, în cazul în care:
întreprinderea este insolvabilă sau plata dividendelor/defalcărilor în bugetul de stat va conduce la
insolvabilitatea ei;
valoarea activelor nete, conform ultimului bilanţ al întreprinderii, este mai mică decît capitalul ei social sau
va deveni mai mică în urma plăţii dividendelor/defalcărilor în bugetul de stat;
11
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întreprinderea este subiect al unor hotărâri de Guvern sau al unor acorduri în vigoare ale Republicii
Moldova, care prevăd scutirea de plata dividendelor sau defalcărilor în bugetul de stat;

Exemplul 5. În perioada 2016-2017, subiectul "Felicia" SRL a înregistrat pierderi neacoperite in sumă
de 126.700 lei, iar ca rezultat, valoarea activelor nete a devenit mai mică decât capitalul social.
Entitatea este obligată să acopere aceste pierderi?
Să presupunem că, in mai 2018, s-a decis să se acopere pierderile prin reducerea capitalului social în sumă de
78.900 lei şi prin contribuţiile fondatorilor - 47.800 lei. Cum urmează corect a fi reflectate aceste tranzacţii şi este
necesar de reţinut impozitul pe venit la sursa de plată?
Acoperirea pierderilor este importantă atunci când valoarea activelor nete este mai mică decât mărimea
capitalului social. Având în vedere art. 39 alin. (6) din Legea privind SA nr. 1134/1997, dacă, la expirarea a 3 ani
financiari consecutivi, cu excepţia primului an financiar, valoarea activelor nete ale societăţii, potrivit bilanţului
anual al societăţii, va fi mai mică decât mărimea capitalului social, orice acţionar al societăţii este în drept să ceară
adunării generale anuale a acţionarilor adoptarea uneia din următoarele hotărâri:
a) cu privire la reducerea capitalului social;
b) cu privire la majorarea valorii activelor nete prin efectuarea de către acţionarii societăţii a unor aporturi
suplimentare în modul prevăzutde statutul societăţii;
c) cu privire la dizolvarea societăţii;
d) cu privire la transformarea societăţii in altă formă juridică de organizare.
În art. 35 alin. (3) din Legea privind SRL nr. 135/2007 dacă, în urma reducerii valorii activelor nete, aceasta
va fi sub cuantumul minim al capitalului social stabilit de prezenta lege, asociaţii sînt obligaţi să lichideze
societatea dacă nu vor acoperi pierderile.
Sursele de acoperire a pierderilor din anii precedenţi pot fi capitalul de rezervă (articolul 46 alin. (4) din Legea
nr.1344 I 1997, art.31 alin. (2) din Legea nr.135 / 2007) profitul net (Legea nr. 1134/1997), precum şi contribuţiile
suplimentare ale participanţilor sub formă de numerar sau de active nemonetare. De asemenea, contribuţiile
suplimentare pot fi şi împrumuturile acordate anterior societăţii de către acţionarul / participantul, dacă s-a decis
conversia datoriei într-o contribuţie la capitalul social. Decizia de a acoperi pierderile societăţii trebuie luată de
adunarea generală a acţionarilor / participanţilor (art.SO alin. (3) lit. j) din Legea nr. I 134/1997, art. 49 p. (2) p. g)
din Legea nr. 135/2007).
Conform exemplului, este necesar să se efectueze următoarele intrări contabile:

BGPF 29.1.7.5.13.
În cazul în care capitalul de rezervă este utilizat pentru acoperirea pierderilor, conform legislaţiei, la
momentul acoperirii acestor pierderi trebuie să se reţină impozitul pe venit conform art. 90 1 alin. (3 1) liniuţa
întâi din Codul fiscal?
În temeiul art.31 din Legea privind societăţile cu răspundere limitată nr.135-XVI din 14 iunie 2007 şi art.46
din Legea privind societăţile pe acţiuni nr.I 134-XIII din 2 aprilie 1997, societatea formează un capital de rezervă
de cel puţin 10% din cuantumul capitalului social. Capitalul de rezervă al societăţii poate fi folosit doar la
acoperirea pierderilor sau la majorarea capitalului ei social. Capitalul de rezervă al societăţii se formează prin
vărsăminte anuale din profitul net, în proporţie de cel puţin 5%, până la atingerea mărimii stabilite de actul de
constituire. Capitalul de rezervă al societăţii poate fi folosit doar la acoperirea pierderilor sau la majorarea
capitalului ei social.
Prin urmare, la acoperirea pierderilor din contul capitalului de rezervă nu are loc repartizarea profitului
sub formă de cote-părţi fondatorilor entităţii şi, respectiv, fn acest caz nu intervine obligaţia reţinerii impozitului
pe venit.
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•!• Datoriile pe termen lung şi curente
La acest compartiment se verifică:
• perfectarea actelor de verificare a datoriilor la data întocmirii situaţiilor financiare;
• trecerea la venituri a datoriilor cu termenul de prescripţie expirat;
• determinarea diferenţelor de curs valutar şi a celor de sumă privind decontările în valută străină,
• verificarea corectitudinii soldului contului 535 cu specificarea analiticii acestuia;
• reflectarea corectă a soldului la conturile 531,533,541;
• verificarea corectitudinii reflectării analiticii la contul 534, ceea ce facilitează completarea notelor
informative la anexa la bilanţul contabil;
• calcularea rezervelor la contul 538 fără stipularea în politicile contabile a modului de determinare a
acestuia;
• analitica contului 544 şi corectitudinea soldurilor, ţinând cont de prevederile principiului necompensării.

..

Atenţionăm că,în anul 2018 art. 108 alin. (6) din CF se prezintă într-o redacţie nouă şi anume, la efectuarea
livrărilor regulate de mă,furi şi servicii (energie electrică,termică, apă, gaz,arendă,locaţiune, uzufruct
etc.), pe parcursul unei anumite perioade de timp stipulate în contract, data livrării se consideră data predării
mărfurilor, a prestării serviciului sau data primirii fiecărei plăti regulate,în funcţie de ce are loc mai înainte. Astfel, au
fost concretizate tipurile de mărfuri şi servicii livrate regulat, dar lista prezentată nu este exhaustivă. În cazul livrărilor
regulate de mărfuri şi servicii,în locul datei eliberării facturii fiscale, drept dată a livrării se va considera data predării
mărfii, prestării serviciului. Menţionăm că livrările regulate se deosebesc prin caracterul continuu al predării
mărfurilor sau prestării serviciului. Din aceste considerente, data predării mărfurilor (în cazul livrării, de exemplu, a
energiei electrice,energiei termice etc.) sau data plăţii regulate ar fi rezonabil de specificat în contract.
"f

Prevederile art. 108 alin. (7) din CF au fost expuse în redacţia în vigoare până la O 1.01.2018 şi se extind, în
exclusivitate, asupra livrărilor de mărfuri şi servicii în cadrul unui contract de leasing, deoarece din alineatul
nominalizat au fost excluse cuvintele „ arendă, locaţiune, uzufruct";
Exempl�l 6. �n decembrie 2018 entitat:a "Felicia" SRL_ a beneficiat de s�7:i�ii de transport în valoare de
_ partea furmzorulu1 a fost primita defacto:
7.400 le1 (fora TVA). F acturafacturata dm

�V.a

V'

• În lunafebruarie 2019;
• în luna aprilie 2019.

În ce perioadă este necesar să se reflecte în contabilitate şi în scopuri fiscalefactura fiscală primită cu Întârziere?
În ce lună se permite deducerea TVA pentru operafiunea dată?
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Referitor la datoriile privind retribuirea muncii este necesar de atras atenţia la următoarele.
Au fost operate în luna martie modificări şi completări la Regulamentul cu privire la reţinerea impozitului pe
venit din salariu HG nr. 697/2014 şi vizează, printre altele, facilităţile acordate angajatului de către angajator.
Astfel, conform noului subpct. 1 1) al pct. 8 din Regulament, se consideră facilitate valoarea tichetelor de masă, în
partea în care aceasta depăşeşte valoarea nominală deductibilă, stabilită prin Legea nr. 166/2017.
Atragem atenţia că fost publicată Legea privind exercitarea unor activităţi necalificate cu caracter
ocazional desfăşurate de zilieri nr. 22/2018, în vigoare din 02.092018 şi se aplică beneficiarilor de lucrări din
agricultură. În conformitate cu noua Lege, beneficiarii de lucrări sunt obligaţi să ţină Registrul de evidenţă a
zilierilor, iar, până la data de 15 a fiecărei luni, să prezinte un extras din acesta pentru luna precedentă inspecţiei
teritoriale de muncă.
Remuneraţia orară pentru o zi de lucn, nu poate fi mai mică decât cuantumul minim al salariului pe oră în
sectorul real. Remuneraţia se va acorda la sfârşitul zilei de lucru înainte de aplicarea semnăturii în Registrul de
evidenţă de către zilier şi beneficiar. Totodată, cu acordul în scris al zilierului şi al beneficiarului, ea poate fi
acordată cel târziu la sfârşitul săptămânii de muncă sau al perioadei de exercitare a activităţii.
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De menţionat că din veniturile zilierilor obţinute din activitatea exercitată nu se calculează contribuţiile de
asigurări sociale şi nu se reţin primele de asistenţă medicală în formă de contribuţie procentuală. O atare situaţie se
explică prin faptul că zilierii urmează să încheie contracte individuale cu CNAS şi să se încadreze de sine stătător
în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală. Plata impozitului pe venitul din activitatea necalificată cu
caracter ocazional, exercitată de zilieri, se va efectua de către beneficiari în conformitate cu prevederile CF.
În ceea ce priveşte soldul salariilor şi contribuţiilor sociale şi de asistenţă medicală, precum şi impozitul pe
venit la data întocmirii situaţiilor financiare, constatăm că, în comparaţie cu alte perioade de raportare pentru anul
2018, este necesar să se ia în considerare prevederile Legii 178/2018. astfel, începând cu data de I octombrie 2018,
se calculează impozitul pe venitul salarial pentru două perioade (perioada I- 1 ianuarie - 30 septembrie 2018 şi
perioada II - I octombrie - 31 decembrie 2018). Pentru verificarea soldului reţinerilor / calculelor din/la fondul de
salariu este necesar să contrapuneti aceste date cu contul contribuabilului în scopuri fiscale (www.servicii.fisc.md).
De asemenea, pentru perioada 2018, angajatul trebuie să prezinte două Informaţii privind veniturile acumulate şi
plătite în beneficiul persoanei fizice Guridice) şi impozitul pe venit reţinut din aceste venituri separat pentru
perioadele I şi II din 20 I 8, iar datele privind veniturile angajaţilor trebuie să fie declarate pentru prima perioadă în
2018 (l ianuarie - 30 septembrie) până la 25 ianuarie 2018 în raportul IALS 14 şi pentru cea de-a doua perioadă a
anului 2018 (de la l octombrie până în 31 decembrie) în raportul IALS 18.
Exemplul 7. În iulie 2018 entitatea "Felicia" SRL a angajat un nerezident din Federaţia rusă care
prestează servicii la distanţă prin intermediul internet. Entitatea achită lunar pentru serviciile date prin
virament. Care este modul de contabilizare şi impozitare a acestor servicii?

Datoriile cu termenul de prescripJie expirat presupun urmărirea termenului de prescripţie a acestora în mod
similar creanţelor compromise. Datoria poate fi decontată şi înainte de expirarea termenului de prescripţie cu
condiţia respectării cerinţelor de constatare a venitului conform SNC „Venituri", precum şi în cazul dacă entitatea
este siguri!, că creditorul nu va prezenta o reclamaţie în organul de judecată privind revendicarea datoriei (în cazul
falimentului, morţii creditorului etc.).
Decontarea datoriilor cu termen de prescripţie expirat se efectuează în baza documentelor: listă de inventariere
a datoriilor, decizia comisiei de inventariere, ordinul conducătorului entităţii.
La decontarea datoriilor cu termen de prescripţie expirat în baza deciziei comisiei de inventariere se întocmesc
formule contabile cu luna decembrie 2018 în modul prezentat în tabelul de mai jos:
.
··1or cu termenuIde prescnp
Decontarea dat oru
acestora
. ţie expira ID rezuItatu I mventaneru
N� ord.

I.

2.
3.

Conţinutul tranzacţiei contabile
Decontarea datoriilor cu tennen de prescripţie expirat
privind creditele, împrumuturile, leasingul etc. (fără TVA)
Decontarea TVA recunoscut în scopuri fiscale:
- prin stornare (reg. procurărilor)
Decontarea TVA privind avansurile primite prin stornare
(reg. livrărilor)

Corespondenţa conturilor
Dt
Ct
511,512, 521,522, 523
612
531,532,533, 534, 544 etc.
53443

521,522,544

2252

5344

Restabilirea datoriilor cu termen de prescripţie expirat se reflectă la cheltuieli 714. Restabilirea TVA se
efectuează în baza facturii fiscale primite anterior şi se va trece în cont dacă corespunde prevederilor art. I 02 din
CF. În scopuri fiscale aceste cheltuieli sunt deductibile, deoarece anterior la trecerea la venituri au fost incluse în
componenţa venitului impozabil.

3

Restabilirea TVA nu se efectuează pentru datoriile legate de importul mărfurilor sau serviciilor, deoarece achitarea TVA
pentru acestea se efectuează în momentul importului de mărfuri sau achitării datoriei faţă de nerezident (import de servicii),
precum şi în cazul dacă la constatarea iniţială a datoriei, TVA nu a fost trecută în cont.
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O atenţie deosebită la întocmirea situaţiilor financiare ar trebui să fie atribuită verificării TVA şi anume:
�
Corectitudinea calculării TVA cu privire la suma avansurilor p rimite. În acest scop, se selectează
mişcările la contul 523 pe subconturi şi se verifică în funcţie de cota avansului cu contul 2252.
�
Corectitudinea calculului TVA la importul de servicii. La importul serviciilor, este necesar să se
analizeze 2 aspecte: impozitul pe venit şi TVA. Pentru a calcula impozitul pe venit, verificaţi respectarea
prevederilor articolelor 4, 79/3 sau 92 din CF. În ceea ce priveşte TVA, în cazul în care locul de livrare a
serviciului importat este Republica Moldova (analizaţi modificărilor operate la articolul 111 din Codul Fiscal
pentru anul 2018), este necesar să se calculeze şi achite TVA din valoarea impozabilă a serviciilor importate
(articolul 96 din Codul Fiscal). Potrivit art. 115 şi 109 CF obligaţia privind TVA pentru serviciile importate apare
la data plăţii pentru servicii (inclusiv în avans), indiferent de statutul entităţii (plătitor sau neplătitor de TVA).
Pentru a clarifica tipul de serviciu şi pentru a determina cu precizie locul livrării acestuia, ar trebui să analizaţi
contractul, actele de muncă efectuate, facturile.
În 2018, pentru livrarea de mărfuri şi servicii efectuată cu titlu gratuit în scopuri de publicitate şVsau
�
de promovare a vînzărilor este stabilită mărimea anuală de 0,5% din venitul din vînzări obţinut pe parcursul anului
precedent anului în care se efectuează această livrare, iar pentru întreprinderile nou-create pe parcursul anului, în
mărime lunară de 0,5% din venitul din vînzări obţinut în luna precedentă, cu ajustarea la sfirşit de an a sumei
respective (p. c) h. (2) Art. 95 NC). În acest sens, este necesar să se verifice lunar volumul livrărilor de bunuri şi
servicii efectuate gratuit în scopuri de publicitate şi /sau pentru a promova vânzările. În pofida faptului că aceste
livrări vor fi supuse TVA conform regulilor generale, în cazul depăşirii limitei stabilite aceste livrări nu trebuie
perfectate prin facturi fiscale. Aceasta se explică prin următoarele. Conform art. 117 CF, subiectul impozabil care
efectuează o livrare impozabilă pe teritoriul ţării este obligat să prezinte cumpărătorului (beneficiarului) factura
fiscală pe livrarea în cauză. Prevederile alin. (1) ale art. 117 prevăd obligaţia de a emite factura fiscală
cumpărătorului. În cazurile de livrare gratuită, destinatarul nu are statutul de cumpărător, deoarece nu are obligaţia
de a plăti pentru bunurile primite. Astfel, în cazul distribuţiei gratuite a bunurilor către populaţie pentru a-şi
promova vânzările în cadrul promoţiilor, nu există obligaţia de a emite factura fiscală.
� Dacă în factura fiscală data eliberării şi data livrării nu coincid şi se referă la diferite perioade fiscale,
valoarea TVA se deduce după următoarele criterii:
• dacă data livrării este anterioară datei eliberării, atunci TVA se ia la deducere numai la data eliberării
(înregistrată în contul furnizorului), prin urmare, această sumă este reflectată în registrul de procurări şi în
declaraţia TVA. Valorile sau serviciile materiale trebuie înregistrate în luna primirii (data livrării);
• dacă data eliberării este anterioară datei livrării, TVA va fi dedusă la data livrării, prin urmare, această
sumă este reflectată în registrul de cumpărări şi în declaraţia TVA din luna livrării. Valorile sau serviciile materiale
trebuie reflectate în luna primirii (data livrării).
� În cazul în care factura fiscală este primită cu întârziere, în următoarele perioade fiscale după livrare şi
descărcarea efectivă de către vânzător, atunci o astfel de factură fiscală este în conformitate cu partea 3 din art. 118
CF este înregistrată în registrul de procurări în funcţie de data şi perioada fiscală în care a fost primită. Unele
entităţi ca să reflecte mai exact achiziţiile în perioada fiscală includ facturile fiscale "întârziate" în registrul de
procurări al perioadei fiscale corespunzătoare datei descărcării sau livrării lor (în funcţie de caz) şi prezintă
declaraţia TVA corectată pentru perioada corespunzătoare. Din anul 2018, în conformitate cu articolul 102
alineatul (13) din Codul fiscal nu se mai procedează în acest mod, adică se prezintă factura fiscală întârziată în
Declaraţia TVA în luna primirii de facto.
� În registrul de procurări se reflectă şi tranzacţiile privind importul de bunuri şi importul de servicii.
Dreptul de deducerea TVA la mărfurile importate apare la data declarării mărfurilor în punctele vamale sau în
modul prevăzut la alin. (12) al art. 124 din Codul Vamal, la data amănării plăţilor vamale şi la serviciile importate la data plăţii pentru importul de servicii (inclusiv avansuri), în cazul plăţii TVA la importul acestor servicii.
Verificarea corectitudinii contabilizării acestor tranzacţii şi a valorii TVA se efectuează pe baza declaraţiilor
vamale pentru mărfurile importate şi a documentelor care confirmă plata pentru serviciile de import, calcularea şi
plata TVA pentru serviciile de import.
� Este necesar să se analizeze con/inului facturilor fiscale privind achiziJiile: subiecţii au dreptul de a
deduce sumele TVA plătite pentru bunurile şi materialele şi serviciile achiziţionate pentru livrările impozabile în
procesul desfăşurării activităţii de întreprinzător (partea 1 a art. 102 din CF). În consecinţă, suma TVA aferentă
achiziţiilor neutilizate în scopuri de întreprinzător sau achiziţiile pentru livrările scutite de TVA fără drept de
deducere nu este deductibilă şi se raportează la cheltuieli. Pentru aceste achiziţii este necesar (în absenţa dreptului
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de deducere a TVA) să se recupereze TVA bugetului. În registrul de procurări este recomandabil să se înscrie o
coloană suplimentară pentru aceste sume TV A care nu sunt deductibile.
În conformitate cu p. (8) art. l 02 din Codul Fiscal nu sunt deductibile şi se referă la costurile sau cheltuielile
perioadei TVA care trebuie plătite pentru:
• valoarea care nu a fost supusă amortizării a mUloacelor fixe casate;
• mărfurile procurate care, în procesul activităţii de întreprinzător, au fost sustrase sau au constituit deşeuri şi
perisabilităţi naturale peste limitele lunare stabilite de conducător;
• valorile materiale, serviciile procurate care nu sunt folosite pentru desfăşurarea activităţii de întreprinzător.
De exemplu, costul neamortizat al anvelopelor, acumulatoarelor scoase din folosinţă înainte de termenul
limită (diferenţa rămasă pe contul 261, subcontul "Anvelope / acumulatoare în exploatare" după casarea
amortizării la ieşirea acestor active).
Aş dori să atrag atenţia asupra frazelor din art. 102 CF privind dreptul de deducere a TVA achitată sau ce
urmează afi achitată. Situaţii de revizuire/ deducere a deducerii TVA:
� dacă societatea a primit o factură fiscală de bunuri şi materiale/ serviciufiiră plată;
� dacă suma datoriei a fost ulterior iertată (remiterea de datorie);
� dacă au fost decontate datoriile cu termen de prescripJie expirat;
� în cazul în care întreaga sumă sau o parte a acesteia este considerată conform legislaţiei drept creanJă
compromisă (art. 116 din Codul Fiscal).
1n aceste situaţii, TVA aferentă acestor sume trebuie restabilită la decontările cu bugetul prin întocmirea unei
înregistrări suplimentare în registrul de procurări cu semnul "-" pentru fiecare tip de ajustare. De asemenea, este
necesar să se ţină seama de faptul că excluderea din deducerea TVA datorată datoriilor considerate compromise în
conformitate cu legislaţia este reflectată în boxa 16 din Declaraţia TVA.
Exemplul 8. Entitatea „ Felicia" SRL a efectuat inventarierea creanţelor şi datoriilor sa la data de
31.12.2018. De întocmit înregistrările contabile necesare.
"

Formular INV-10

.,Felicia" SRL _________

(denumirea entităţii)

LISTA DE INVENTARIERE
a creanţelor şi datoriilor

Pagina_l_
În baza Ordinului (deciziei) nr._7_ din 20.12 2018 s-a procedat la inventarierea decontărilor cu creditorii şi debitorii Ia

"11" decembrie 2018 . În urma inventarierii s-a constatat:
Nr. d/o

Denumirea
debitorului

A

1
„Magna"SA

l.

2.
3.

TOTAL

Creanţe
Data
Sume înregistrate în contabilitate
Cont
înregistrării
contabil total
din care:
creanţelor
confirmate neconfirmate
de debitori
de debitori
4
3
5
6
2

221

15000

150000

„Gama"SRL 221
„Faur"SRL 231
„Tezaur''SA 234

9 870
7200
13820

9870

X

Preşedintele comisiei:

X

7200
138200
429400

422 200

Data expirării
termenului de
prescripţie

Sume la care a
expirat
termenul de
prescripţie

Alte
menţiuni

7

8

9
Decizie
judecat or.

15.12.2014

10.12.2018

-

25.12.2018
07.07.2015
16.11.2016

25.12.2021
17.08.2018
16.01.2019

7200

Decontare
În proces
judiciar

X

X

7200

Membrii comisiei de inventariere:

X

-

-

Contabil:

(numele şi prenumele)

(numele şi prenumele)

(semnătura)

(numele şi prenumele)

(semnătura)

(numele şi prenumele)

(semnătura)

(semnătura)
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Formular INV-10 (VERSO)
( denumirea entităţii)

LISTA DE INVENTARIERE
a datoriilor

Pagina_l_
În baza Ordinului (deciziei) nr._7_ din 20.12 2018 s-a procedat la inventarierea decontărilor cu creditorii şi debitorii la
În urma inventarierii s-a constatat:

"ll" decembrie 2018.

Datorii (obligaţiuni)
Nr.
d/o

I.

A

2.
3.

TOTAL

Denumirea
creditorului

Cont
contabil

Filimon S.

2
512

,,Brinex"SRL
MazurS.

521
532

1

................
X

X

Preşedintele comisiei:
(numele şi prenumele)
(semnătura)

Data
Sume înregistrate în contabilitate
Data
Sume la care
Alte
înregistrării
expirării
a expirat
menţiuni
din care:
Total
datoriilor
termenului termenul de
confirmate neconfirmate
de
prescripţie
de creditori de creditori
prescripţie a
datoriilor
6
5
7
8
4
3
9
28.07.2017
28.07.2019
147000
147000
Acord
adiţional
22.12.2015
22.12.2018
5000,55
5000,55
5000,55
Decontare
17.08.2016
17.08.2019
28970
28970

.........

········

X
783200,54 617100,54
Membrii comisiei de inventariere:

X

5000,55
Contabil:

(numele şi prenumele)

(semnătura)

(numele şi prenumele)

(numele şi prenumele)

(semnătura)

(semnătura)

X

La formularul INV-10 „Lista de inventariere a creanţelor şi datoriilor" se anexează extrasele de cont sau nota
explicativă privind documentele primare în baza cărora au fost înregistrate creanţele şi/sau datoriile. Se arhivează
în contabilitate.

� Pentru întreprinderile care sunt proprietari în conformitate cu contractele de locaţiune încheiate este
necesar să se reflecte corect în registrul de procurări costurile de refacturare aferente acestor contracte. Serviciile
refacturate nu reprezintă livrare, prin urmare, proprietarul nu are dreptul de a deduce TV A pentru astfel de servicii
achiziţionate. În consecinţă, în registrul de procurări sumele serviciilor şi TVA aferent nu se reflectă. Totuşi, în
anexa la Declaraţie (formularul TVA FACT) trebuie să se reflecte facturile fiscale pentru aceste servicii.
� În cazul în care entitatea efectuează livrări mixte, atunci când se determină suma TVA spre deducere este
necesar de ţinut cont de modificările parvenite în art. 102 CF pentru anul 2018. În cazul în care achiziţiile sunt
utilizate pentru a efectua atât livrări impozabile, cât şi livrări scutite de TVA fără drept de deducere, atunci valoarea
TVA a acestor facturi fiscale este deductibilă dacă se referă Ia livrările impozabile. Mărimea deducerii sumei
T.V.A. se determină lunar prin aplicarea proratei lunare. Din toate facturile fiscale pentru achiziţii în perioada de
raportare, este necesar să se selecteze cele destinate livrărilor impozabile şi scutite şi să se ajusteze valoarea TVA
prin coeficientul obţinut prin formula contabilă: Dt conturile de clasa 7/8, analitic "TVA pentru livrările mixte", Ct
5344. Prorata definitivă este determinată Ia întocmirea Declaraţiei TVA din decembrie în baza rezultatelor anuale.
Se permite spre deducere suma T.V.A., achitată sau care urmează a fi achitată, pe valorile materiale, serviciile
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procurate care sînt utilizate pentru efectuarea livrărilor scutite de T.V.A. fără drept de deducere dacă mărimea
raportului dintre livrările scutite de T.V.A. fără drept de deducere şi totalul livrărilor impozabile (fără T.V.A) şi al
livrărilor scutite de T.V.A. fără drept de deducere este mai mică decît coeficientul de 0,05. Diferenţa dintre sumele
TVA deduse în perioadele fiscale anterioare şi determinată ca urmare a aplicării proratei definitive este reflectată în
Declaraţia din decembrie din coloana 16 cu semnul "+" sau "-". În cazul în care entitatea a avut livrări scutite de
TVA fără drept de deducere doar în luna decembrie, calculul coeficientului lunar şi valoarea TVA permise pentru
deducere se efectuează separat pentru luna decembrie şi pentru anul în ansamblu. Aceste înregistrări pot fi
reflectate separat în registrul de procurări. Valoarea TVA admisă pentru deducerea pentru luna decembrie este
inclusă în suma totală a TVA din coloana 13, iar suma de ajustare anuală a TVA permisă pentru deducere este
reflectată în coloana 16 din Declaraţia TVA. Deci în anul 2018, dacă, ca urmare a calculării proratei lunare,
rezultatul este mai mic de 0,05, valoarea TVA este deductibilă în întregime.
� Situaţia de profit şi pierdere caracterizează performanţa fmanciară a entităţii pentru perioada de gestiune.
Veniturile şi cheltuielile aferente aceloraşi operaţiuni economice se reflectă în situaţia de profit şi pierdere în
aceiaşi perioadă de gestiune (de exemplu, valoarea contabilă a bunurilor vîndute şi valoarea de vînzare a acestora
se recunosc concomitent în aceiaşi perioadă de gestiune).
În cazul în care în perioada de gestiune nu au fost înregistrate venituri, dar au fost suportate cheltuieli, care
trebuie recunoscute în conformitate cu SNC „ Cheltuieli", acestea se prezintă în situaţia de profit şi pierdere în
perioada de gestiune în care au/ost suportate.
Dacă în perioada de gestiune au fost înregistrate doar venituri, care trebuie recunoscute în conformitate cu
SNC „ Venituri" şi nu au fost suportate cheltuieli, acestea trebuie prezentate în situaţia de profit şi pierdere în
perioada de gestiune în care au/ost câştigate.
Situaţia de profit şi pierdere se întocmeşte în baza clasificării cheltuielilor după destinaţie (funcţii) conform
formularului prezentat în anexa 2.
Însă anexa 8 conţine situaţia de profit şi pierdere, clasificată după natură (IFRS solicită întocmirea situaţiei
doar după destinaţie). Modul de completare a anexei 8 este următorul:
• Rd. O 10, 020 se transpun din rd. O 10, 040 din Situaţia de profit şi pierdere;
• Rd. 030 coincide cu rulajul creditor la conturile 621, 622, 623;
• Rd.050 se completează doar de entităţile de producţie şi prestări servicii care dispun de producţie în curs
de execuţie, luînd ca bază formula de calcul: Si215+Si216-Sf215-Sf216;
• Rd.060 se completează doar de entităţile de comerţ şi corespunde rulajului debitor la subcontul 7112;
• Rd. 070 se completează luînd ca bază debitul conturilor 71 şi clasei a opta şi creditul conturilor 211, 212,
213, 214 şi 217 doar pentru entităţile de producţie şi prestări servicii. În cazul formulelor contabile cu
debit clasa I şi credit clasa 8, în cazul entităţilor ce construiesc sau repară active în regie proprie, este
necesar de a exclude componenta materială pentru a evita dublarea acestora în costul activelor
imobilizate;
• Rd. 080 se completează luînd ca bază debitul conturilor 71 şi clasei a opta şi creditul contului 531, cu
excepţia buletinelor. În cazul formulelor contabile cu debit clasa I şi credit clasa 8, în cazul entităţilor ce
construiesc sau repară active în regie proprie, este necesar de a exclude componenta salarială pentru a
evita dublarea acestora în costul activelor imobilizate;
• Rd. 090 se completează luînd ca bază debitul conturilor 71 şi clasei a opta şi creditul contului 533. În
cazul formulelor contabile cu debit clasa I şi credit clasa 8, în cazul entităţilor ce construiesc sau repară
active în regie proprie, este necesar de a exclude componenta privind asigurările sociale şi medicale
pentru a evita dublarea acestora în costul activelor imobilizate;
• Rd. l 00 se completează luînd ca bază debitul conturilor 71 şi clasei a opta şi creditul conturilor 113, 124,
126, 1331, 1521. Tot aici se reflectă şi deprecierea activelor imobilizate luînd ca bază debitul contului
7217 şi clasei a opta şi creditul conturilor 114, 1262, 127, 128, 129, 1332, 1522. În cazul formulelor
contabile cu debit clasa 1 şi credit clasa 8, în cazul entităţilor ce construiesc sau repară active în regie
proprie, este necesar de a exclude componenta privind amortizarea pentru a evita dublarea acestora în
costul activelor imobilizate;
• Rd. 120 coincide cu rulajul debitor la conturile 721 (cu excepţia 7217 care a fost indicat în rd. 100), 722,
723;
• Ulterior se completează rd.160 cu trecerea datelor din rd. 120 din Situaţia de profit şi pierdere;
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•
•
•
•

În rd. 150 se reflectă cheltuielile privind impozitul pe venit din rd. 1 1O din Situaţia de profit şi pierdere;
În rd. 140 se trec datele din rd. 100 din Situaţia de profit şi pierdere;
Rd. 130 se completează prin scăderea: rd.040- rd.140;
Ultimul se completează rîndul 110 prin relaţia: rd.130- rd.050 rd.060- rd.070 rd.080- rd.090 rd.100rd.120.
Indicatorul din rd. 150 „ Profitul (pierderea) net" trebuie sa fie egal cu indicatorul din rd. 590 a Bilanţului
contabil.
Asupra corectitudinii întocmirii Situaţia de profit şi pierdere pot influenţa următoarele momente ce pot conduce
la diverse erori în prezentarea informaţiei în Situaţia financiar:
• atribuirea incorectă la conturile 611 şi 711 a venitului (costului) din vânzarea altor active curen1e (cum ar fi materialele,
obiectele de mică valoare şi scurtă durată etc.);
• determinarea incorectă a costului vânzărilor;
• recunoaşterea venitului fără acceptul persoanei vinovate sau deciziei judecătoreşti;
• atribuirii incorecte a cheltuielilor în conformitate cu prevederile SNC (spre exemplu, entitatea a reflectat dobânda
privind creditul bancar pe termen scurt la cheltuieli generale şi administrative);
• reflectarea incorectă a cheltuielilor de reclamă, cheltuielilor ce ţin returnarea mărfurilor;
• reflectarea incorectă a cheltuielilor ce ţin de binefacere şi sponsorizare;
• evidenţa incorectă a cheltuielilor de deplasare şi reprezentanţă (lipsa documentelor necesare);
• reflectarea incorectă a pierderilor şi lipsurilor, în special cele ce depăşesc limitele de perisabilitate naturală;
• nerecunoaşterea venitului din dividendele anunţate, procentului din investiţiile plasate în hârtii de valoare etc.;
• determinarea incorectă a cheltuielilor de distribuire prin majorarea acestora cu cheltuielile aferente procurării activelor;
• în contabilitate trebuie reflectate toate cheltuielile suportate de către entitate, cu condiţia că acestea pot fi conformate
documentar. În caz contrar, vor fi aplicate sancţiuni în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare. Totodată
trebuie de ţinut cont de cerinţele Legii contabilităţii în ceea ce priveşte modul de perfectare a documentelor contabile.
� Situa/ia fluxurilor de numerar caracterizează soldurile şi fluxurile de numerar pentru perioada de
gestiune. Situaţia fluxurilor de numerar se întocmeşte conform metodei directe prin descifrarea conturilor 24 din
Planul general de conturi contabile, potrivit căreia intrările şi ieşirile de numerar se determină în baza datelor din
conturile de evidenţă a numerarului. Elementele situaţiei fluxurilor de numerar sînt divizate separat pe activităţile
operaţională, de investiţii şi financiară, cu prezentarea distinctă a diferenţelor de curs valutar.
� Notele la situaJiilefinanciare cuprind:
anexele;
nota explicativă.
Anexele conţin informaţii care detaliază elementele situaţiilor financiare şi includ:
I) date generale ( anexa 6);
2) informaţiile cerute de Standardele Naţionale de Contabilitate (anexa 7);
3) nota informativă privind veniturile şi cheltuielile clasificate după natură (anexa 8);
4) nota informativă privind relaţiile cu nerezidenţii, care cuprinde 7 tabele privind principalele elemente de
evidenţă (anexa 9).
Nota explicativă conţine informaţii suplimentare care nu sînt incluse în situaţiile financiare şi în anexele la
acestea. Volumul, structura şi forma de prezentare a notei explicative se stabilesc de către fiecare entitate de sine
stătător în funcţie de dimensiunea, forma juridică de organizare, domeniul/profilul de activitate a acesteia şi
necesităţile informaţionale ale utilizatorilor situaţiilor financiare.
Evenimentele ulterioare datei raportării
Evenimentele ulterioare datei raportării includ toate evenimentele care au loc între data
raportării si data semnării situaţiilor financiare care au influenţat sau pot influenţa poziţia financiară,
performanţa financiară sau fluxul de numerar al entităţii.

19

Cuprins
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·

Evenimentele ulterioare datei raportării

l. - . - . - . - . - . - -

:
I
I
I

-----------------.
Evenimente ulterioare care conduc la
ajustarea situaţiilor . financiare
evenimente ce confirmă condiţiile care
au existat la data raportării

I

- . - . - . - . - . - . - . _;
.

I
I
I
:

:
1
I
I

'------------------

Evenimente ulterioare care nu conduc Ia
ajustarea
situaţiilor
financiare
evenimente care indică asupra condiţiilor
apărute după data raportării

I
I
:
I

L __________________ J

Figura 2. Clasificarea evenimentelor ulterioare datei raportării situaţiilor financiare
Evenimente ulterioare care conduc la ajustarea situaţiilor financiare confirmă faptul că la data raportării
activul sau datoria deja exista, însă după această dată au apărut circumstanţe care exercită o influenţă semnificativă
asupra mărimii acestora. Drept exemple de evenimente ulterioare care conduc la ajustarea situaţiilor financiare pot
fi menţionate:
I . soluţionarea după data raportării a unui litigiu care confirmă că entitatea avea o datorie existentă la data
raportării. Entitatea ajustează orice provizion recunoscut anterior, legat de acest litigiu, sau recunoaşte un
nou provizion;
2. declararea insolvabilităţii unui client, survenită ulterior datei raportării, care confirmă că la data raportării
exista deja o pierdere aferentă creanţei acestuia. În acest caz entitatea trebuie să ajusteze valoarea contabilă
a creanţelor comerciale la data raportării cu suma creanţei clientului declarat insolvabil prin constituirea
(ajustarea) unui provizion privind creanţele compromise;
3. vînzarea stocurilor după data raportării, care indică faptul că valoarea realizabilă netă la sfirşitul perioadei
de gestiune a fost determinată incorect;
4. depistarea după data raportării a unor fraude sau erori semnificative care arată că situaţiile financiare sînt
incorecte.
Evenimente ulterioare care nu conduc la ajustarea situaţiilor financiare presupun că entitatea nu trebuie să
ajusteze situaţiile financiare pentru reflectarea evenimentelor ulterioare datei raportării care indică condiţiile
apărute în perioada de gestiune următoare şi nu sînt legate de situaţia activelor şi datoriilor la data raportării.
Informaţiile privind evenimentele ulterioare semnificative se prezintă în note la situaţiile financiare.
Exemple de evenimente ulterioare care nu conduc la ajustarea situaţiilor financiare sunt:
1. adoptarea unei decizii de reorganizare sau restructurare a entităţii;
2. anunţarea unui plan de întrerupere a unei activităţi;
3. tranzacţii de proporţii cu imobilizări corporale, investiţii imobiliare şi alte active;
4. modificări semnificative a cursului de schimb valutar sau a preţurilor activelor;
5. începerea unui litigiu major generat în exclusivitate de evenimente ulterioare perioadei de
gestiune etc.
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Modul de completare a Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit
pentru a.20i8
Procesul de completare a Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2018, fiind
prin esenţă un proces complex şi laborios, este marcat în acest an de un aspect semnificativ:
operarea modificărilor şi completărilor în Codul fiscal al Republicii Moldova (în continuare - CF
RM) la începutul anului 2018.
Astfel, luând în consideraţie introducerea modificărilor în actele legislative existente, la
expunerea modului de completare a Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2018
ne vom conduce de următoarele documente normative:
y Codul Fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.97, titlurile I şi II, în redacţia anului 2018 (cu
modificările şi completările introduse prin Legea 178/2018).
y Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului Fiscal nr. 1164-XIII din
24.04.97 (cu modificările şi completările ulterioare).
y Hotărârea Guvernului Republicii Moldova „cu privire la determinarea obligaţiilor fiscale
aferente impozitului pe venit" nr. 693/2018;
y Regulamentul privind evidenţa şi calcularea uzurii mijloacelor fixe în scopuri fiscale,
aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 289 din 14 martie 2007
(Monitorul Oficial nr. 39-42 din 23 martie 2007), cu modificări şi completări;
Y altele.

Potrivit prevederilor Legii nr.178 din 26 iulie 2018:

Cota impozitului pe venit:

e venit
Personală
Personală majoră
Acordate soţiei (soţului)
Acordate soţiei (soţului)
majoră
Pentru persoanele întreţinute
Pentru persoanele întreţinute,
.
maJora

�·

*în categoria persoanelor întreţinute,
pentru care se poate utiliza scutirea majoră,
au fost incluse Şi persoanele cu dizabilităţi
severe Si accentuate. Totodată, la calcularea

pentru persoane
întreprinzători individuali, în
mărime de:
- 7% din venitul anual impozabil
ce nu depăşeşte suma de 33000 lei;
- 18% din venitul anual impozabil
ce depăşeşte suma de 33000 lei
(art.15 fit.a) din Codul
fiscal)

Pentru:
persoane fizice;
- întreprinzători individuali;
- medicii de familie titulari ai practicii,
care exercită activitate profesională
independentă;

11 280
16 800
11 280

24 OOO
30 OOO
11 280

16 800

18 OOO

2 520

3 OOO

11 280

18 OOO

în mărime de 12% din venitul anual
impozabil
(art.15 lit.a) din Codul zscal
entru ersoanele ·uridice - în mărime de 12% din venitul im ozabil
pentru gospodăriile ţărăneşti (de fermier)- în mărime de 7% din venitul
im ozabil
pentru agenţii economici al căror venit a fost estimat în conformitate cu art.225
şi 225/1 - în mărime de 15% din depăşirea venitului estimat faţă de venitul brut
înre istrat în contabilitate de a 0entul economic
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venitului nu se include suma alocaţiilor
entru ersoanele mentionate.

Achitarea impozitului în rate în anul 2018 (art.84 (1) CF)
Agenţii economici sînt obligaţi să achite, nu mai tîrziu de 25 martie, 25 iunie, 25 septembrie
şi 25 decembrie ale anului fiscal, sume egale cu 1/4 din:
a) suma calculată drept impozit ce urmează a fi plătit, conform prezentului titlu, pentru anul
respectiv; sau
b) impozitul ce urma să fie plătit, conform prezentului titlu, pentru anul precedent.
Întreprinderile agricole, gospodăriile ţărăneşti (de fermier), obligate să achite impozitul în
rate conform alin.(1), dispun de dreptul de a achita impozitul în două etape: 1/4 din suma
indicată la alin.(l) lit.a) sau b) - pînă la 25 septembrie şi 3/4 din această sumă - pînă la 25
decembrie ale anului fiscal.
Totodată, în conformitate cu art.261 (6) CF, neplata sau plata incompletă a impozitului pe
venit în rate se sancţionează cu amendă în cuantum calculat, în modul stabilit la art.228 alin.(3)
(12% anual în 2018 şi în 2019), unei perioade cuprinse între data stabilită pentru plata acestui
impozit şi data stabilită pentru prezentarea declaraţiei fiscale. Suma neplătită a impozitului pe
venit se determină ca diferenţă dintre impozitul calculat şi plătit de contribuabil şi impozitul pe
care acesta era obligat să-l plătească. Impozitul pe venit care urmează a fi plătit reprezintă cea
mai mică mărime din impozitul calculat care urma să fie plătit în anul precedent sau 80% din
suma definitivă a impozitului din anul curent, scăzîndu-se trecerile în cont (cu excepţia
impozitului plătit în rate). Sancţiunea nu se aplică în cazul în care impozitul pe venit ce urmează
a fi plătit este mai mic de 1OOO de lei. Amenda nu se aplică contribuabililor menţionaţi la art.228
alin.(5) în ceea ce priveşte obligaţiile fiscale şi perioadele fiscale pentru care nu se aplică (nu se
calculează) majorări de întîrziere (penalităţi).
Trecerile în cont, permise în anul 2018:
� Suma impozitului achitată de agentul economic în cazul plăţii prealabile a dividendelor,
în conformitate cu art.80/1 CF;
� Impozitul pe venit, achitat în orice stat străin, dacă acest venit urmează a fi supus
impozitării şi în Republica Moldova. Trecerea în cont a impozitului pe venit poate fi efectuată cu
condiţia prezentării de către contribuabil a documentului, care confirmă achitarea (reţinerea)
impozitului pe venit peste hotarele Republicii Moldova, certificat de organul competent al
statului străin respectiv, cu traducere în limba de stat. Mărimea trecerii în cont, pentru orice an
fiscal, nu poate depăşi suma care ar fi fost calculată la cotele aplicate în Republica Moldova faţă
de acest venit. Trecerea în cont a impozitului achitat în alt stat se efectuează în anul în care
venitul respectiv este supus impozitării în Republica Moldova.
� Impozitul pe venit achitat în rate în conformitate cu art.84 CF.
Reportarea pierderilor pe viitor
În anul 2018 s-a păstrat practica mai multor ani de reportare a pierderilor fiscale pe viitor.
Astfel, dacă, pe parcursul anului fiscal, cheltuielile aferente activităţii de întreprinzător depăşesc
venitul brut al contribuabilului în anul curent, suma pierderilor rezultate din această activitate va
fi reportată eşalonat pe următorii cinci ani. Suma reportată pe unul din anii fiscali următori celui
în care s-au înregistrat pierderile este egală cu suma totală a pierderilor, redusă cu suma totală
permisă spre deducere în fiecare din următorii patru ani
Graficul de reportare a pierderilor pe viitor este prezentat în tabelul 1.
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Perioade, în
care s-au
înregistrat
pierderi fiscale

Perioade, pentru care se reportează pierderile fiscale

+-------�

2018

2019

2020

2021

2016

?

?

?

?

2017

?

?

?

?

2015

1/3

2022

2023

?

Menţionăm că contribuabilii, care îşi schimbă pe parcursul anului fiscal statutul de la
regimul de impozitare IVAO (3%) la regimul de impozitare general stabilit (12%) nu au dreptul
la reportarea pentru acel an a pierderilor financiare, înregistrate în perioadele aplicării IVAO.
Declaraţia cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2018 se prezintă Serviciului Fiscal de
Stat până la 25 martie 2019 inclusiv.

�,;• "')_

REGULI SPECIALE REFERITOARE LA VENIT PENTRU 2018:

Orice venit sau pierdere a întreprinzătorului individual/gospodăriei ţărăneşti de pe
urma recalculării datoriei sau orice diferenţă de curs estimată în conformitate cu
prevederile articolului 21 din Codul fiscal în perioada fiscala 2018 de către întreprinzătorii
individuali se consideră venit obţinut sau pierdere suportată în ultima zi a etapei I şi, respectiv
etapei II a perioadei fiscale 2018.
Întreprinzătorul individual care face o donaţie sub formă de mijloace băneşti în etapa I/II a
perioadei fiscale 2018 se consideră drept persoană care a obţinut venit în mărimea sumei
mijloacelor băneşti donate.
Dacă trecerile în cont la care contribuabilul are dreptul pentru una dintre etapele perioadei
fiscale 2018, depăşesc suma totală a impozitului pe venit calculată conform art.15 din CF,
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) efectuează stingerea obligaţiei fiscale prin compensare, conform
art.175 din CF, şi, după caz, restituirea la cont, conform art. 176 din CF.
Referindu-ne la art.19 litera d) din CF vom remarca că aceste modificări poartă un caracter
redacţional în contextul în care Banca Naţională a Moldovei determină indicatorul rata de bază
(rotunjită până la următorul procent întreg) stabilită în luna noiembrie a anului precedent anului
fiscal de gestiune (rata dobânzii aplicată la operaţiunile de politică monetară pe termen scurt pentru împrumuturile acordate pe un termen de până la 5 ani; rata dobânzii la creditele pe termen
lung - pentru împrumuturile acordate pe un termen mai mare de 5 ani) doar în scopuri fiscale.
Începând cu 1 octombrie 2018, pentru determinarea facilităţii fiscale vom aplica indicatorul
,,ratei medii ponderată" aplicată la creditele acordate cu scadenţa ce depăşeşte 12 luni şi,
respectiv, la creditele la termen.
REGULI SPECIALE REFERITOARE LA DEDUCEREA CHELTUIELILOR PENTRU ANUL 2018
PENTRU PERSOANELE FIZICE CARE DESFĂŞOARĂ ACTIVITATE DE ÎNTREPRINZĂTOR (11/GT):

- deducerea cheltuielilor se aplică în modul general stabilit corespunzător etapei I ş1,
respectiv etapei II a perioadei fiscale a anului 2018;
- limite a reziduurilor, deşeurilor şi perisabilităţilor naturaleurmează să fie stabilite separat
pentru etapa I şi II a perioadei fiscale 2018;
3
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- reportarea pierderilor în etapa I şi, respectiv etapa II a perioadei fiscale 2018 se califică ca
reportare a pierderilor în perioade fiscale distincte;
- deducerea cheltuielilor aferente dobînzilor suportate în baza contractului de împrumut de
către contribuabilii stabiliţi la art. 42 alin. (1) lit. a) în folosul persoanelor fizice şi juridice (cu
excepţia instituţiilor financiare, a organizaţiilor de microfmanţare şi a companiilor de leasing) se
acceptă în limita mediei aritmetice a ratelor medii ponderate a dobînzii la creditele acordate de
sectorul bancar persoanelor juridice pe termen de pînă la 12 luni şi peste 12 luni în secţiunea pe
lei moldoveneşti şi pe valută străină pentru fiecare lună în parte a etapelor I şi II ale perioadei
fiscale a anului 2018.
Completarea Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2018 poate fi împărţită
în câteva etape:
1. Determinarea profitului (pierderii) întreprinderii până la impozitare pentru anul 2018.
2. Identificarea diferenţelor aferente operaţiunilor cu mijloacele fixe şi calculul uzurii fiscale
a acestora.
3. Identificarea diferenţelor privind veniturile şi cheltuielile, care urmează a fi reflectate în
Declaraţie.
4. Completarea Declaraţiei.
5. Reflectarea cheltuielilor (economiilor) privind impozitul pe venit în contabilitatea
financiară.
6. Reflectarea pierderii fiscale în contabilitatea financiară.
Vom examina fiecare etapă în parte.
ETAPA 1. Determinarea rezultatului contabil al întreprinderii, reflectat la articolul
,,Profit (pierdere) până la impozitare" (cod rd. 100) al Situaţiei de profit şi pierdere.

În evidenţa contabilă a întreprinderii profitul contabil (pierderea contabilă) se determină ca
sold în debit sau credit la contul 351 „Rezultat financiar total" după trecerea tuturor veniturilor si
cheltuielilor întreprinderii la finele anului la acest cont. Acest sold este preliminar, până la
casarea datoriilor (economiilor) privind impozitul pe venit, şi se reflectă în rândul 100 „Profit
(pierdere) până la impozitare" al Situaţiei de profit şi pierdere.
ETAPA 2. Ajustări aferente intrărilor, reparaţiilor şi ieşirilor de mijloace fixe.
Completarea Registrului de evidenţă a mijloacelor fixe pe categorii de proprietate şi a
uzurii acestora în scopul impozitării (în continuare Registru)
MODIFICĂRILE LEGATE DE CALCULUL
AMORTIZĂRII MIJLOACELOR FIXE OBLIGATORII DIN ANUL 2019

Norma veche

Norma nouă

Proprietatea pe care se calculează amortizarea este proprietatea materială reflectată în
bilanţul contribuabilului în conformitate cu legislaţia şi folosită în activitatea de
întreprinzător, a cărei valoare scade prezumtiv ca urmare a uzurii fizice şi morale şi a
cărei perioadă de exploatare este mai mare de un an, iar valoarea ei depăşeşte suma de
6000 de lei
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investiţiile efectuate în mijloacele fixe care
fac obiectul unui contract de leasing
operaţional, locaţiune, concesiune,
arendă. În sensul prezentului alineat, prin
investiţie se înţelege excedentul
cheltuielilor ce ţin de reparaţie,
îmbunătăţire şi altele asemenea, în privinţa
mijloacelor fixe respective asupra
cheltuielilor menţionate, permise spre
deducere în perioada fiscală conform
modului stabilit la art.27 alin.(9)

investiţiile efectuate în mijloacele fixe
care fac obiectul unui contract de leasing
operaţional, locaţiune, concesiune,
arendă, comodat, sublocaţiune. În
sensul prezentului alineat, prin investiţie
se înţelege excedentul cheltuielilor ce ţin
de reparaţie, îmbunătăţire şi altele
asemenea în privinţa mijloacelor fixe
respective asupra cheltuielilor menţionate,
permise spre deducere în perioada fiscală
conform modului stabilit la art. 26 1
alin.(11)

Se permite deducerea amortizării mijloacelor fixe primite cu titlu gratuit, în cazul în
care valoarea acestora a fost inclusă în venitul impozabil al contribuabilului
În cazul finanţării parţiale a procurărilor mijloacelor fixe din surse ce constituie
venituri neimpozabile, amortizarea se va calcula pentru partea suportată de către
întreprindere
Suma subvenţiilor obţinute urmare a efectuării investiţiilor prin procurarea mijloacelor
fixe din sursele proprii nu influenţează asupra mărimii bazei valorice a mijloacelor fixe

I

Norma veche

Norma nouă

5 categorii de proprietate

evidenţă individuală

Norma veche

% din baza valorică la începutul anului:
I categorie - 5%;
II categorie - 8%;
III categorie - 12,5%
IV categorie - 20%;
V categorie- 30%
Pentru întreg anul, indiferent de luna
punerii în exploatare

li

Norma nouă

Norma amortizării pentru fiecare mijloc fix
se determină ca raport dintre 100% şi
durata de funcţionare utilă a acestuia
stabilită de Guvern (HG 338/2003)

I

Lunar, începînd cu luna următoare celei în
care mijlocul fix se pune în funcţiune

iară
etoda soldulu_ ·_ d_e_g_re_ si_ v_ ___ ____.l ._I ______M_eto_ d_ a_ _lin
_ _ _ _ _____
L---- M_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1
-

___J
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Calcularea amortizării şi deducerea acesteia pentru întreţinerea autoturismului se
efectuează în modul următor:
a) în cazul în care valoarea autoturismului este de pînă la 200000 de lei, amortizarea
calculată se deduce integral, în funcţie de valoarea autoturismului;
b) în cazul în care valoarea autoturismului depăşeşte 200000 de lei, deducerea se limitează
la suma calculată a amortizării, reieşind din valoarea autoturismului egală cu 200000 de lei.
Prevederea nu se aplică autoturismelor utilizate în calitate de mijloace fixe în activitatea de
bază care reprezintă acordare de servicii, a căror amortizare constituie parte componentă a
costului vînzărilor.

Mi.iloace fixe proprii:

a) dacă cheltuielile suportate pe parcursul perioadei
fiscale pentru reparaţia proprietăţii nu depăşesc
15% din baza valorică a categoriei respective de
proprietate (determinată fără a lua în considerare
schimbările pe parcursul perioadei fiscale
respective), cheltuielile în cauză vor fi permise spre
deducere în perioada fiscală respectivă;
b) dacă cheltuielile suportate pe parcursul perioadei
fiscale pentru reparaţia proprietăţii depăşesc 15%
din baza valorică pentru fiecare obiect a categoriei
I de proprietate şi baza valorică a categoriilor II-V
de proprietate, mărimea acestui surplus se
consideră drept cheltuieli pentru recondiţionare
şi se reflectă la majorarea bazei valorice pentru
fiecare obiect a categoriei I de proprietate şi baza
valorică a categoriilor II-V de proprietate.

Mi.iloace fixe proprii:
Deducerea cheltuielilor pentru reparaţia
proprietăţii se efectuează în conformitate cu
SNC:
• Costurile cu reparaţiile curente atribuite Ia
cheltuieli - se deduc în sumă totală;
• Costurile cu reparaţiile capitale atribuite
Ia majorarea valorii contabile a obiectului nu se deduc şi se raportează Ia majorarea
bazei valorice a obiectului.

Excepţie:

Cheltuielile de reparaţie a drumurilor, a mijloacelor
de transport aerian internaţional de pasageri şi
cargo

Mi.iloace utilizate conform contractului de
arendă (locaţiune), leasing operaţional:
în limita a 15% din suma calculată a arendei
(locaţiunii) suportată pe parcursul perioadei
fiscale
Excepţie:
Cheltuielile de reparaţie a mijloacelor de
transport aerian internaţional ( I 00% din suma
calculată a ratei de leasing operaţional
suportate pe parcursul perioadei fiscale)

Mi_jloace utilizate conform contractului de
arendă, locaţiune, leasing operaţional,
concesiune:
în limita a 15% din suma calculată a locaţiunii,
arendei sau redevenţei (plăţii pentru
concesiune), suportată pe parcursul perioadei
fiscale
Excepţie:
Cheltuielile de reparaţie a mijloacelor de
transport aerian internaţional, în mărime de
100% din suma calculată a ratei de Ieasing
operaţional suportate pe parcursul perioadei
fiscale
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Norma veche

Norma nouă

Autoturisme cu baza valorică limitată la 200 OOO lei:
Venitul sau pierderea calculată ca diferenţă între suma mijloacelor obţinute de la înstrăinarea
autoturismului şi baza valorică a acestuia se recunoaşte drept venit sau pierdere a perioadei fiscale
în care a avut loc înstrăinarea. Baza valorică a autoturismului reprezintă valoarea acestuia
micşorată cu suma amortizării calculate

Mijloacele fixe conservate se reflectă la ieşiri
în Registru. Uzura fiscală nu se calculează

Mijloacele fixe conservate nu se reflectă la
ieşiri în Registru. Uzura fiscală se calculează

Rezultatul se determină pe categorie de
proprietate în ansamblu (cu excepţia
categoriei I şi autoturismelor cu valoarea mai
mare decât plafonul)

Rezultatul se determină pe fiecare obiect
individual

29.1.3.5.10. Există temei de calculare şi deducere a uzurii în scopuri fiscale, în
cazul în care bunul a fost utilizat parţial în activitatea de întreprinzător pe
parcursul anului, sau a fost utilizat parţial din punct de vedere a capacităţii
sale depline?

Potrivit art. 26 alin. (2) din Codul Fiscal, proprietatea pe care se calculează amortizarea este proprietatea
materială reflectată in bilanţul contribuabilului in conformitate cu legislaţia şi folosită în activitatea de
întreprinzător. a cărei valoare scade prezumtiv ca urmare a uzurii fizice şi morale şi a cărei perioadă de exploatare
este mai mare de un an, iar valoarea ei depăşeşte suma de 6000 de lei.
În conformitate cu prevederile art. 26 alin. (] O) din Codul fiscal, evidenţa şi calcularea amortizării
mijloacelor fixe în scopuri fiscale se efectuează în conformitate cu Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului
nr. 289 din 14 martie 2007.
Totodată. Codul fiscal, în art. 44 alin. (7) specifidt că, in scopuri fiscale, se pot folosi metode de evidentă
financiară bazate pe prevederile Standardelor Naţionale de Contabilitate şi a Standardelor Tnternaţionale de
Raportare Financiară, care nu contravin prevederilor Codului Fiscal.
Conform prevederilor Standardelor Naţionale de Contabilitate, calcularea amortizării mijloacelor fixe nu se
întrerupe pentru obiecte aflate in procesul de reparaţie, de modernizare, în rezervă, în conservare sau nefolosite din
alte motive.
Astfel. cheltuielile privind amortizarea mijlocului fix (fie chiar şi utilizat parţial din punct de
vedere a capacităţii sale depline), se vor permite la deducere în scopuri fiscale pentru întreaga perioadă fiscală.
Mai mult ca atît, potrivit pct.1 al Deciziei Consiliului Consultativ al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat
nr. 3/1 din 13 noiembrie 2014, pornind de la prevederile art. 26 alin. (2) din Codul fiscal, pentru mijloacele fixe
imobile şi mobile, care au fost utilizate parţial (atît din punct de vedere temporar, cît şi din punct de vedere
structural) în activitatea de întreprinzător pe parcursul perioadei fiscale, amortizarea urmează a fi calculată pentru
întreaga perioadă.

Baza valorică a mijloacelor fixe la începutul perioadei de gestiune

Baza valorică a mijloacelor fixe la începutul perioadei de gestiune se determină ca diferenţă
între baza valorică a mijloacelor fixe la finele perioadei de gestiune precedente (Br) şi suma
uzurii calculate pentru perioada de gestiune precedentă (Ur). Prin urmare, baza valorică a
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mijloacelor fixe Ia începutul anului 2018, reflectată în col. 2 din Registru, corespunde datelor din
col. 23 a Registrului pentru anul 2017.
Determinarea valorii de intrare a miiloacelor fixe:
Diferenţele între evidenţa contabilă şi tratamentul fiscal aferent intrărilor sunt legate, în mod
primordial, de definiţia de valoare de intrare, prevăzută de art. 26 al CF.
Astfel, valoarea mijloacelor fixe nou-procurate se compune din preţul lor de procurare,
precum şi din toate cheltuielile aferente procurării lor, inclusiv cheltuielile de transportare,
asamblare şi asigurare, dobînzile plătite sau calculate pînă la punerea obiectului în exploatare.
La rîndul ei, valoarea mijloacelor fixe aferente proprietăţii create cu forfe proprii include
toate impozitele şi taxele, cu excepţia taxei pe valoarea adăugată care se trece în cont, cheltuielile
şi plata dobînzilor aferente acestor mijloace fixe pentru întreaga perioadă de pînă Ia punerea lor
în exploatare. Deşi definiţia nu face referire Ia costurile totale, suportate de entitate pentru
crearea, construcţia cu forţe proprii a unui obiect de imobilizări corporale, aceste costuri se
includ bineînţeles în baza valorică a acestora în scopuri fiscale.
Practic, diferenţe între datele contabilităţii şi tratamentul fiscal pot apărea în cazul în care
careva dintre componentele ce alcătuiesc definiţia valorii de intrare în scopuri fiscale nu au fost
atribuite Ia formarea valorii contabile de intrare a obiectului de mijloace fixe din diverse motive,
dar au fost înregistrate în calitate de cheltuieli/costuri curente.
Intrările mijloacelor fixe în exploatare, prin prisma tratamentului fiscal, pot fi efectuate prin:
• procurare;
• creare cu forţe proprii;
• reintrare după ieşirea forţată;
• reintrare a mijloacelor fixe de Ia conservare;
• alte intrări neincluse în poziţiile anterioare.
Exemplul 1. În a.2018, entitatea a procurat un set de mobilă moale cu valoarea de 25 OOO
lei. Transportarea setului de mobilă a fost efectuată de o companie specializată. Costul
serviciilor de transport a constituit 3 300 lei (fără TVA). Dat fiind faptul că factura fiscală
pentru transport a fost primită cu întârziere (după data punerii în exploatare a obiectului),
costul acestora a fost atribuit la cheltuielile perioadei.
Categoria de proprietate, la care se referă setul de mobilă - V.
Urmând definiţia de valoare de procurare, stabilită de art. 27 (1) al CF, entitatea urmează să
majoreze baza valorică a mijlocului fix procurat cu suma costurilor direct atribuibile (transport)
în sumă de 2 300. Ca rezultat, valoarea cu care obiectul va fi reflectat la intrări în Registru (col.7
,,Alte intrări") va constitui ____________________
De asemenea, suma respectivă urmează să ajusteze cheltuielile în scopuri fiscale, fiind
reflectată pe rd.03035 din Anexa 2D a Declaraţiei:
Anexa 2D (extras)
Ajustări

Cod

A
Sumele plătite. la procurarea proprietăţii la care se
calculează uzura (amortizarea) (art.24 alin.(6) din
Codul fiscal)

I

Constatat în
contabilitatea
scopuri
financiară
fiscale

2

3

Diferenţa (col.
3-col. 2)
4

03035

În conformitate cu art. 24 (4/1) al Codului fiscal, deducerea uzurii şi cheltuielilor pentru
întreţinerea, funcţionarea şi reparaţia autoturismelor folosite de către persoanele specificate Ia
grupele minore 112 şi 121 din Clasificatorul ocupaţiilor din Republica Moldova, deductibile
conform prezentului titlu, se permite doar pentru un singur autoturism pentru fiecare persoană
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specificată Ia grupele minore 112 şi 121 din Clasificatorul ocupaţiilor din Republica Moldova şi
doar în scopul activităţii de întreprinzător.
Determinarea cheltuielilor pentru reparaţia mijloacelor fixe în scopuri fiscale
Art.26, 27 CF
Costuri ulterioare

Nu GENEREAZĂ beneficii economice
suplimentare

nesemnificative

semnificative

costuri/cheltuieli

cheltuieli anticipate

curente

GENEREAZĂ beneficii economice
suplimentare

capitalizare

Figura 1. Tratamente privind costurile ulterioare legate de deservirea, menţinerea stării
funcţionale, reparaţia imobilizărilor corporale

În conformitate cu SNC „Imobilizări necorporale şi corporale", costurile ulterioare
aferente întreţinerii, asistenţei tehnice şi reparaţiei imobilizărilor corporale se efectuează pentru
menţinerea lor în stare funcţională.
Pentru determinarea corectă a sumei cheltuielilor pentru reparaţia mijloacelor fixe,
contabilul trebuie, în primul rând, să delimiteze strict reparaţia şi întreţinerea/deservirea tehnică,
fiindcă cea din urmă nu se limitează în scopuri fiscale. Întreţinerea, deservirea tehnică nu este
legată de înlăturarea defecţiunilor depistate, ci doar determină funcţionarea propriu-zisă a
mijlocului fix care necesită o deservire periodică.
Deservirea tehnică nu este legată de înlăturarea defecţiunilor depistate, ci doar determină
funcţionarea propriu-zisă a mijlocului fix care necesită o deservire periodică şi poartă un caracter
regulat.
Cheltuielile pentru reparaţie cuprind cheltuielile aferente susţinerii mijloacelor fixe în stare
de funcţionare (cheltuielile pentru reparaţia curentă, medie şi capitală), în scopul de a păstra sau
a restabili posibilitatea obţinerii din acestea a avantajelor (profitului) economice viitoare, în
proporţiile determinate Ia achiziţionare, şi poartă un caracter preponderent spontan.
De exemplu, pentru unităţile de transport auto vom distinge:
./ reparaJie curentă - lucrări îndreptate spre asigurarea funcţionarii transportului auto prin
restabilirea sau înlocuirea anumitor părţi componente ale mecanismului şi detaliilor (cu excepţia
celor de bază), care au atins nivelul limită de deteriorare permis .
./ deservire tehnică - controlul îndreptat spre asigurarea securităţii traficului rutier, precum
şi lucrările privind menţinerea stării exterioare, alimentarea cu combustibil, uleiuri şi alte
substanţe lichide, iar pentru unele tipuri de transport auto - prelucrarea sanitară a caroseriei,
lucrările ce ţin de control şi diagnosticare, asigurarea elementelor de fixare, de reglare, de gresare
şi alte lucrări privind preîntîmpinarea şi depistarea defectelor.
Exemple de lucrări de deservire tehnică a automobilelor:
• Lucrări regulamentare (pe tipuri de deservire tehnică).
• Lucrări de spălare-curăţare.
• Lucrări de testare-diagnosticare.
• Reglarea farurilor.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Controlul unghiului de reglare a roţilor de direcţie.
Reglarea sistemului de alimentare a motorului cu combustibil.
Lucrări electrotehnice.
Reglarea sistemului de frânare.
Reglarea ambreiajului.
Reglarea mecanismului de direcţie.
Reglarea sistemului de pornire a motorului.
Lucrări regulamentare la sistemul de alimentare cu gaz a automobilului.
Verificarea etanşeităţii şi testarea sub presiune a sistemului de alimentare cu gaz.
Testarea buteliilor cu gaz lichefiat sau comprimat pentru alimentarea automobilelor.
Evaluarea toxicităţii gazelor de eşapament, şi altele.
Pe de altă parte, pentru clădiri şi construcţii, repara/ia este orientată spre restabilirea
stării (capacităţii) de funcţionare a elementelor portante şi a echipamentelor tehnice, precum şi
menţinerea indicatorilor de exploatare. Reparaţia curentă constă în executarea sistematică şi
planificată a lucrărilor de prevenire a uzurii pretimpurii a elementelor portante, finisării
echipamentului tehnic, precum şi a lucrărilor de înlăturare a deteriorărilor şi defecţiunilor
neînsemnate apărute la elementele portante şi echipamentele tehnice în procesul exploatării
clădirilor şi construcţiilor.
Reparaţia curentă poate cuprinde:
• reparaţia parţială şi vopsirea învelitoarelor;
• înlocuirea parţială şi vopsirea burlanelor;
• reparaţia parţială a ferestrelor şi uşilor;
• salubrizarea şi vopsirea simplă a faţadelor, caselor scării;
• lucrări de tencuire-vopsire în interiorul clădirii etc.
Astfel, reparaţia (inclusiv planificat-preventivă) prevede atât înlăturarea defecţiunilor deja
existente, cât şi înlocuirea pieselor până Ia defectarea lor reieşind din termenul planificat de
funcţionare până Ia refuz.
Costurile ulterioare pot fi efectuate în procesul de reparaţie sau dezvoltare a imobilizării
corporale cu scopul îmbunătăţirii caracteristicilor iniţiale a acesteia şi, respectiv, majorării
beneficiilor economice aşteptate din utilizarea obiectului.
Costurile ulterioare care contribuie Ia majorarea beneficiilor economice aşteptate din
utilizarea imobilizărilor corporale neamortizabile, se contabilizează ca obiecte de evidenţă
separate. În această grupă de obiecte se includ costurile de ameliorare, desecare, irigare a
terenurilor, drumurile interne şi căile de acces, trotuarele asfaltate, costurile de fortificare a
malurilor bazinelor acvatice naturale etc.
Totodată, potrivit prevederilor art. 44 (7) al CF, în scopuri fiscale pot fi folosite metode de
evidenţă financiară bazate pe prevederile SNC şi IFRS care nu contravin prevederilor Titlului II
al CF. Astfel, obiectele de evidenţă contabilizate separat, potrivit celor menţionate mai sus, se
vor recunoaşte ca obiecte pe care se calculează uzura, luînd în consideraţie prevederile art. 26 (2)
a!CF.
Exemplul 2. Pe parcursul anilor 2016-2018 au fost efectuate lucrări de desecare cu
scînduri şi cu fascine a terenului, aflat în proprietatea entităţii. Lucrările au fost finalizate în
octombrie 2018, fiind perfectat un proces-verbal corespunzător. Suma totală a costurilor 1 250 300 lei.
Conform Catalogului mijloacelor fixe şi activelor nemateriale, aprobat prin HG nr.338 din
21.03.2003, lucrările date se atribuie la codul 006100004, cu durata de funcţionare utilă 9 ani.
Suma costurilor de desecare a terenului se va reflecta, în anul 2018, la intrări în Tabelul de
lucru MF-Intrări şi în Registru (col.4 „Mijloace fixe create cu forţe proprii").
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Costurile ulterioare ce contribuie la majorarea beneficiilor economice aşteptate din
utilizarea imobilizărilor corporale care nu sînt înregistrate în bilanţul entităţii, se reflectă ca
obiecte de evidenţă separate. În particular această grupă de obiecte cuprinde costurile ulterioare
efectuate de către locatar (arendaş) din cont propriu cu consimţămîntul locatorului
(arendatorului) în privinţa obiectelor primite în leasing operaţional (arendă/locaţiune).
În scopurile fiscale, toate tipurile de reparaţii se tratează în sensul art.27 (8) al CF RM.
La dete1minarea depăşirii limitei privind cheltuielile pentru reparaţie este necesar de luat ca
bază cheltuielile pentru reparaţie ce sînt considerate drept costuri sau cheltuieli ale perioadei,
precum şi costurile suportate şi capitalizate pe parcursul perioadei fiscale.
Astfel, deducerea cheltuielilor pentru reparaţia proprietăţii se efectuează după cum
urmează:
Regulile de recunoastere spre deducere a cheltuielilor pentru reparaţia si restabilirea mijloacelor fixe

I
I

I
I

I

mijloacele fixe care se află în proprietatea
întreprinderii

mijloacele fixe care fac obiectul unui contract de
leasing operational, locaţiune, concesiune, arendă

a) dacă cheltuielile pentru reparaţia şi
restabilirea proprietăţii suportate pe parcursul
anului fiscal nu depăşesc 15% din baza lor valorică
la începutul anului, atunci deducerea lor se permite
în anul dat;
b) dacă cheltuielile indicate în p. a) depăşesc
15% din baza valorică a mijloacelor fixe la
începutul anului, atunci mărimea acestui surplus se
reflectă la majorarea bazei valorice respective.
Excepţie fac cheltuielile pentru reparaţia
drumurilor, care nu se limitează.
Surplusul indicat mai sus se reflectă în col. 9
„Depăşirea limitei cheltuielilor pentru reparaţie"
din Ref!istru.

a) dacă cheltuielile pentru reparaţia proprietăţii
suportate pe parcursul anului fiscal nu depăşesc 15%
din plata pentru locaţiune (arendă) reflectată în
contabilitate, atunci deducerea lor se permite în anul
dat;
b) dacă cheltuielile indicate în p. a) depăşesc
15% din plata pentru locaţiune (arendă), atunci
mărimea acestui surplus se reflectă la majorarea bazei
valorice a categoriei de proprietate la care ar fi fost
atribuite aceste mijloace fixe dacă erau în proprietatea
întreprinderii. Acest surplus se reflectă în col. 7 „Alte
intrări" din Registru.

Figura 2. Regulile de recunoaştere spre deducere a cheltuielilor pentru reparaţia şi
restabilirea mijloacelor fixe

Exemplul 3. În anul 2018 au avut loc următoarele lucrări de reparaţie curentă a
proprietăţii (costuri înregistrate în calitate de costuri curente):
A. pentru categoria de proprietate V - 250 750 lei;
A. pentru categoria de proprietate IV -20 300 lei;
A pentru categoria de proprietate III-1 756 lei;
A pentru categoria I:
clădirea oficiului - 192 356 lei.
De asemenea, au fost efectuate reparaţii capitale:
A pentru categoria de proprietate V - 129 700 lei;
A pentru categoria de proprietate II-47 560 lei;
Totalul cheltuielilor cu reparaţia proprietăţii, în baza datelor tabelului de lucru
„Determinarea depăşirii limitei privind cheltuielile pentru reparaţie, precum şi suma cheltuielilor
pentru reparaţie, permisă la deducere în a.2018", se ajustează pe rd.03011 din Anexa 2D la
Declaraţie.
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Ajustări

Cod

A
reparaţia
Cheltuieli
pentru
(art. 27 alin. (8) din Codul fiscal)

2

1
proprietăţii

Constatat în
contabilitatea
scopuri
financiară
fiscale

03011

Anexa 2D (extras)
Diferenţa
(col. 3 - col. 2)

3

/2 ţ,S-,J G it.

LiJ·c� S'b \'.'

4

-1 j' 7 �\j;

Exemplul 4. Entitatea închiriază de la o persoană fizică, începând cu 1 martie 2018,
încăpere într-o casă de locuit, reamenajată pentru magazin. Plata de chirie lunară constituie
8 600 lei. În decursul anului, entitatea a efectuat plăţi în contul chiriei magazinului pentru 4 luni
ale anului 2018, înregistrând la 31 decembrie 2018 o datorie în mărime de 51 600 lei.
Entitatea a suportat cheltuieli cu reamenajarea încăperii în sumă de 58 420 lei.
Tabelul 2. Corespondenţa conturilor pentru reparaţia mijlocului fix utilizat în baza contractului de locaţiune
Nr.

dia
1

Conţinutul operaţiei economice
Înregistrarea cheltuielilor cu reparaţia curentă a încăperii

Corespondenţa conturilor
debit
credit
521,531,
714
533,211 etc.

Suma
(lei)
58 420

Categoria de proprietate, la care se referă încăperea - l
Cheltuielile cu plata de chirie în a.2018 au constituit = 1O luni x 8600 = 86 OOO lei.
Totalul cheltuielilor cu reparaţia proprietăţii se ajustează pe rd.03034 din Anexa 2D la
Declaraţie.
Anexa 2D (extras)
Ajustări

Cod

A

1

Cheltuieli aferente reparaţiei mijloacelor fixe
utilizate conform contractului de arendă (locaţiune)
(art.27 alin.(9) lit.b) din Codul fiscal)

03034

Constatat în
contabilitatea
scopuri
financiară
fiscale
2
3

,:,;/1; i()

/i. �/,- 11,-Î
,.
. ;

Diferenţa
(col.3-col.2)
4

( " li.i• j, ,)i:,:;I

Suma depăşirii limitei cheltuielilor pentru reparaţia mijloacelor fixe închiriate se reflectă la
intrări în Registru la categoria V de proprietate (col.7 din Registru).
Valoarea investiţiei ieşite se reflectă în col.18 din Registru.
29.1.3.5.19. Care este modul de deducere a costurilor de repara/ie a bunurilor
utilizate în activitatea de întreprinzător în baza contractului de comodat?
Potrivit aii. 24 alin. (I) din Codul fiscal, se permite deducerea cheltuielilor ordinare şi necesare, achitate sau
suportate de contribuabil pe parcursul perioadei fiscale, exclusiv în cadrul activităţii de întreprinzător.
De asemenea, conform prevederilor art. 26 alin. (2) din Codul fiscal proprietatea pe care se calculează uzura
este proprietatea materială reflectată în bilanţul contribuabilului în conformitate cu legislaţia şi folosită în activitatea
de întreprinzător, a cărei valoare scade prezumtiv ca urmare a uzurii fizice şi morale şi a cărei perioadă de exploatare
este mai mare de un an, iar valoarea ei depăşeşte suma de 6000 lei.
În conformitate cu art. 859 alin. (1) din Codul civil, prin contract de comodat o parte (comodant) dă cu titlu
gratuit un bun în folosinţă celeilalte părţi (comodatar), iar aceasta se obligă să restituie bunul la expirarea termenului
pentru care i-a fost dat. Articolul 862 alin. (2) din Cod, stabileşte că comodatarul este ţinut să suporte cheltuielile
necesare folosinţei bunului. Comodatarul poate cere compensarea cheltuielilor extraordinare, necesare-şi urgente pe
care a fost nevoit şă le facă pentru conservarea bunului.
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Modul de contabilizare a imobilizărilor necorporale şi corporale şi de prezentare a informaţiilor aferente în
situaţiile financiare este prevăzut de Standardul Naţional de Contabilitate „Imobilizări necorporale şi corporale",
aprobat prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 1 I 8 din 6 august 2013.
Punctul 57 din Standardul menţionat prevede că costurile ulterioare aferente întreţinerii, asistenţei tehnice şi
reparaţiei imobilizărilor corporale se efectuează pentru menţinerea lor în stare funcţională. Aceste costuri (i nclusiv
remunerarea personalului, valoarea materialelor consumate şi părţilor componente înlocuite) de la care nu se
aşteaptă beneficii economice suplimentare, se reflectă ca costuri/cheltuieli curente. Cînd costurile menţionate sînt
semnificative în comparaţie cu pragul de semnificaţie stabilit de entitate, ele pot fi raportate la cheltuieli anticipate
pe termen lung sau curente cu includerea ulterioară în componenţa costurilor şi/sau cheltuielilor curente în modul
stabilit de politicile contabile a entităţii.
De asemenea, pct. 60 din Standardul menţionat stabileşte că costurile
ulterioare ce contribuie la majorarea beneficiilor economice aşteptate din utilizarea imobilizărilor corporale care nu
sînt înregistrate în bilanţul entităţii se reflectă ca obiecte de evidenţă separate.
Astfel, ţinînd cont de cele expuse, caracterul deductibil al cheltuielilor suportate pentru reparaţia acestor
categorii de mijloace fixe urmează a fi determinat prin prisma prevederilor art. 24 alin. (I) din Codul fiscal.
Concomitent, în cazul în care în urma efectuării reparaţiei mijloacelor fixe utilizate în bază de contract de
comodat, în evidenţa financiară întemeiată pe prevederile Standardelor Naţionale de Contabilitate şi IFRS s-au creat
active care întrunesc criteriile stabilite la art. 26 alin. (2) din Codul fiscal, aferent acestora se va calcula uzura în
scopuri fiscale conform normelor general stabilite.

Operaţiuni de ieşire a mijloacelor fixe în scopuri fiscale

Obiectul mijloacelor fixe se casează din bilanţul întreprinderii la scoaterea din funcţiune din
diverse motive şi cînd nu se aşteaptă în viitor de la acesta nici un avantaj economic.
În contabilitatea financiară rezultatul de la ieşirea obiectelor de mijloace fixe se determină ca
diferenţă dintre veniturile obţinute şi valoarea contabilă la momentul ieşirii şi se constată ca
profit sau pierdere în situaţiile financiare ale entităţii.
Ieşirea mijloacelor fixe din exploatare are loc prin:
• comercializare;
• donaţie;
• ieşire forţată;
• conservare;
• lichidare a mijloacelor fixe înainte de expirarea duratei de funcţionare;
• alte ieşiri ce nu sînt incluse în poziţiile anterioare.
Comercializarea

Mijloacele obţinute de la înstrăinarea mijloacelor fixe, cu excepţia celor obţinute din
înstrăinarea autoturismului care a fost inclus în categoria de proprietate cu valoarea stabilită la
ati.26 alin.(9) lit.b), se raportează la reducerea bazei valorice a categoriei respective de
proprietate.
Exemplul 5. In decursul anului 2018, entitatea a comercializat o construcţie necapitală,
contra sumei de 98 600 lei fără TVA (categoria de proprietate - II, valoarea contabilă - 123 500
lei, amortizare cumulată - 45 230 lei),şi un garaj contra sumei de 50 OOO lei fără TVA
(categoria de proprietate - I, valoarea contabilă - 41 OOO lei, amortizarea cumulată - 72 500
lei).
Tabelul 3. Corespondenţa conturilor pentru operaţiile legate de comercializarea mijloacelor
fixe
Nr.

dia

I.
2.
3.
4.
5.

Conţinutul operaţiei economice
1nregistrarea venitului de la comercializarea construcţiei
necapitale
1nre)!istrarea TVA de la comercializarea construcţiei necapitate
Decontarea amortizării cumulate a construcţiei necapitate
Decontarea valorii contabile a construcţiei necapitale
1nre)!istrarea TVA de la diferenţa dintre valoarea contabilă şi

Corespondenţa conturilor
debit
credit

Suma
(lei)

234

621

98 600

234
124
721
714

534
123
123
534

19 720
45 230
123 500
4 980
13
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6.
7.
8.
9.

valoarea de vânzare a constructiei necavitale
Înreţ;istrarea venitului de la comercializarea f!arajului
Înref!istrarea TVA de la comercializarea f!arajului
Decontarea amortizării cumulate a ţ;arajului
Decontarea valorii contabile a garajului

234
234
124
721

621
534
123
123

50 OOO
10 OOO
72 500
41 OOO

În cazul înstrăinării autoturismului inclus în categoria de proprietate cu valoarea stabilită
la art.26 alin.(9) lit.b ), baza valorică a categoriei respective de proprietate se reduce cu valoarea
rămasă a autoturismului înstrăinat, determinată pornind de la valoarea cu care acesta a fost inclus
în categoria respectivă. Venitul sau pierderea calculată ca diferenţă între suma mijloacelor
obţinute de la înstrăinarea autoturismului şi baza valorică a acestuia se recunoaşte drept venit sau
pierdere a perioadei fiscale în care a avut loc înstrăinarea.
Baza valorică a autoturismului reprezintă valoarea acestuia micşorată cu suma uzurii calculate.
Exemplul 6. Entitatea a comercializat, la un preţ de 220 OOO lei, un autoturism model
BMW, achiziţionat în a.2016 şi clasificat la categoria V de proprietate. Valoarea de intrare a
autoturismului constituie 330 500 lei, amortizarea cumulată-158 400 lei.
Rezultatul din ieşirea autoturismului, înregistrat în contabilitatea financiară = ;.. j, C {C C - ( 3 3 r StCl' -- f ;. 1s,- t; ,!,.-:.i:_,-;) c.· 4 ·:ţ. 81,,'{)
Calculul bazei valorice a autoturismului în scopuri fiscale :
Tabelul 4. Calculul bazei valorice a autoturismelor comercializate în anul 2018
(în Iei)
Perioada fiscală

Baza valorică a
autoturismului la
Începutul perioadei
fiscale curente

Autoturism BMW (procurat în a.2016)
200 OOO
2016
140 OOO
2017
98 OOO
2018
TOTAL

X

Uzura calculată În
scopuri fiscale

60 OOO
42 OOO
X
102 OOO

Baza valorică la
Începutul periodei
fiscale viitoare

140 OOO
98 OOO
X
X

Venitul, în scopuri fiscale, obţiJ7ut de la comercializarea autoturismului = ,j ;l( C(- C )
( 5 3C '>TC - 1 L--.)CCC ) � (-J ,;"(){:)
Exemplul 7. Entitatea a comercializat, la un preţ de 102 OOO lei, un autoturism model
Volvo, achiziţionat în anul 2015 şi clasificat la categoria V de proprietate. Valoarea de intrare a
autoturismului constituie 201 400 lei, amortizarea cumulată- 71 900 lei.
. Rezultatul din ieşirea au oturismului, înregistrat în contabilitatea financiară
- ( 1{7 (_ '�?0 - 1 l S {\'_) :::{- x SC(�

,.,

Calculul bazei valorice a autoturismului în scopuri fiscale :
J '3 .(

l-(

cc:) =

.3 2 {/{.){)

=

li :J.

l.:·vt> -

{ .il--1 c; CC'·-
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Tabelul 5. Calculul bazei valorice a autoturismelor comercializate în anul 2018
(în lei)
Baza valorică a
autoturismului la
începutul periodei
fiscale curente

ioada fiscală

Uzura calculată în
scopuri fiscale

Autoturism Volvo (procurat în a.2015)
200 OOO
2015
140 OOO
2016
98 OOO
2017
68 600
2018

60 OOO
42 OOO
29 400
X
131400

X

TOTAL

Baza valorică la
începutul periodei
fiscale viitoare

140 OOO
98 OOO
68 600
X
X

Venitul, în scopuri fiscale, obţinut de la comercializarea autoturismului = ______
Anexa 1D (extras)

Ajustări

Cod

A

I

Venitul obţinut din vînzarea mijloacelor fixe
(art.27 alin.(2) din Codul fiscal)

0206

Constatat în
contabilitatea
scopuri
financiară
fiscale
2

,.::.-&: 1/{'C

3

f::�S-1 '-/ <f

Diferenţa
(col.3-col.2)
4

./.J ;/Si:
:i

Anexa 2D (extras)

Ajustări

Cod

A

1

Pierderi din vînzarea mijloacelor fixe, inclusiv în
cazul efectuării donaţiei (art.27 alin.(2) din Codul
fiscal)

03020

Constatat în
contabilitatea
scopuri
financiară
fiscale
2

Diferenţa
(col.3-col.2)

3

5 2 l-f i-(:

lf l/ l6 t1

4
/J)).

3 t)

Casarea mijloacelor fixe
Casarea mijloacelor fixe se efectuează de către întreprindere atunci când exploatarea
acestora devine ineficientă şi nu aduce întreprinderii avantaje economice. În scopuri fiscale,
casarea mijloacelor fixe se divizează în două categorii (v. figura 3).
Casarea mijloacelor fixe
în cazul amortizării complete

în cazul amortizării incomplete

se reflectă în col. 11 din Registru

se reflectă în col. 19 din Registru

Baza valorică ajustată
Valoarea probabilă rămasă
Figura 3. Reguli fiscsle de casare a mijloacelor fixe
Casarea din cauza amortizării complete se atribuie la ajustarea bazei valorice a categoriei
respective de proprietate, care, conform art. 27 alin. (1O) din Codul Fiscal, reprezintă suma
valorii restante presupuse a mijloacelor fixe în cazul trecerii lor la pierderi în evidenţa contabilă,
în legătură cu uzura totală.
15
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>" Lichidarea mijloacelor fzxe în legătură cu amortizarea totală - în Registrul de calcul a

uzurii MF se reflectă valoarea reziduală a obiectului de mijloace fixe, determinată la momentul
punerii în funcţiune.

>" Lichidarea mijloacelor fzxe până la expirarea duratei de funcţionare utilă - baza

valorică a mijloacelor fixe la finele perioadei de gestiune pe fiecare categorie de proprietate va fi
micşorată cu baza valorică ajustată a obiectelor ieşite.

Baza valorică ajustată a mijloacelor fixe în scopuri fiscale se determină în felul următor:
a) baza valorică ajustată a fiecărui mijloc fix separat raportat la categoria I de proprietate
pentru perioada respectivă (N) constituie baza valorică la începutul perioadei de gestiune a
mijlocului fix pentru perioada respectivă (N);
b) pentru mijloacele fixe raportate la categoriile II-V de proprietate:
• baza valorică ajustată a unui obiect se determină prin calcul, reieşind din ponderea
procentuală a valorii de bilanţ a obiectului Ia începutul perioadei respective în suma totală a
valorii de bilanţ aferentă obiectelor atribuite la categoria respectivă;
• baza valorică ajustată a unui grup de obiecte se determină prin calcul, reieşind din
ponderea procentuală a valorii de bilanţ a grupului de obiecte la începutul perioadei respective în
suma totală a valorii de bilanţ aferentă obiectelor atribuite la categoria respectivă.
Pierderile financiare, înregistrate de Ia lichidarea mijlocului fix, nu se recunosc în scopuri
fiscale.
Exemplul 8. Entitatea casează, în legătură cu imposibilitatea utilizării ulterioare, un
camion (categoria V de proprietate), procurat în a. 2006. Valoarea de intrare a obiectului 127 500 lei, amortizarea calculată -105 OOO lei. Amortizarea cumulată la începutul perioadei 96 200 lei. La casare, au fost înregistrate la intrări piese de schimb şi metal uzat în valoare de
8 230 lei.
Valoarea contabilă a obiectelor, atribuibile la categoria V de proprietate, la începutul anului 3 256 200 lei.

1l rţ ,§'OO = ./1?50--00 - i'; ':,() ,::.

4't � :j O
Anexa 2D (extras)

Pierderea financiară de la ieşirea camionului=
Ajustări

Cod

A
Pierderi din alte ieşiri ale mijloacelor fixe decît
cele indicate în rîndul 03020 (art.24 alin.( I) din
Codul fiscal)

I
03021

Constatat în
contabilitatea
scopuri
financiară
fiscale
2
3

/i, i

:r-c

Diferenţa
(col.3-col.2)
4

Anexa 2D (extras)

Ajustări

Cod

A

I

Alte cheltuieli ce nu ţin de activitatea de
întreprinzător (se indică)
T,/A

03046

Constatat în
contabilitatea
scopuri
financiară
fiscale

2

I; ;!)J:,!'

3

,r

Diferenţa
(col.3-col.2)

4

(Lf:f'CC)

Baza valorică ajustată =

16

Cuprins

TRANZIŢIA DE LA METODA ACTUALĂ DE CALCUL A AMORTIZĂRII FISCALE LA
METODA NOUĂ

29. Baza valorică a fiecărui mijloc fix la începutul perioadei fiscale de tranziţie pentru care
se aplică prevederile art.26 1 din Codul fiscal se va determina conform prevederilor art.24
alin.(32) din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal nr.1164-XIII
din 24.04.1997, şi va constitui:
a) pentru mijloacele fixe raportate la categoriile I de proprietate - baza valorică
determinată la data de 31 decembrie a perioadei fiscale anterioare;
b) pentru mijloacele fixe raportate la categoriile II-V de proprietate - baza valorică
determinată prin calcul, avînd în vedere ponderea procentuală a valorii de bilanţ a obiectului
respectiv în suma totală a valorii de bilanţ aferente obiectelor atribuite categoriei respective la
data de 31 decembrie a perioadei fiscale anterioare, aplicată la baza valorică a categoriei la care a
fost atribuit mijlocul fix respectiv.
În cazul în care în categoria de proprietate sunt reflectate mijloacele fixe constatate potrivit
art.26 alin.(3) din Codul fiscal, precum şi autoturisme incluse în categoria de proprietate cu
valoarea stabilită la art.26 alin.(9) din Codul fiscal, acestea urmează a fi excluse cu baza valorică
determinată separat pe fiecare mijloc fix respectiv.
Baza valorică a autoturismului, inclus în categoria de proprietate cu valoarea stabilită la
art.26 alin.(9) lit.b) din Codul fiscal, acestea urmează a fi excluse cu baza valorică determinată
separat pe fiecare mijloc fix respectiv.
Baza valorică a autoturismului, inclus în categoria de proprietate cu valoarea stabilită la
art.26 alin.(9) lit.b) din Codul fiscal se determină prin calcul, pornind de la valoarea de intrare a
proprietăţii care a fost inclusă în categoria respectivă şi micşorată cu suma uzurii calculate în
scopuri fiscale ale acestora.
Baza valorică a mijloacelor fixe la data de 31 decembrie a perioadei fiscale anterioare se
determină în condiţiile legislaţiei fiscale aplicabile la această dată.

Exemplul 9.
Utilizând datele din Registrul de evidenţă a mijloace/or fixe pe categorii de proprietate şi
a uzurii acestora în scopul impozitării pentru anul 201X-1 şi infomaţiile de mai jos (tabelele 6 şi
7), de determinat baza valorică de tranziţie de la prevederile art. 26 la prevederile art. 261 ale
Codului Fiscal.
r u1m· p eca t e2or11· · d e pro priet a t e I a mceputu anului 201X
1 rarea con,mut
T a b eu
1 1 6 . o esc·r
A

Categoria de proprietate şi norma uzurii

Baza valorică a mijloacelor fixe la
începutul perioadei de gestiune
următoare

Nunăr de
obiecte

1

Col. 23 din Registru

A

830 797
830 797
292 228

l

292 228

l

1-5% Clădiri Construcţii Instalaţii de transmisie

Sectia de productie
Total I
II- 8%
inclusiv
depozit (investiţii, locaţiune)
III-12,5%
IV- 20%
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Categoria de proprietate şi norma uzurii

Baza valorică a mijloacelor fixe la
începutul perioadei de gestiune
următoare

Nunăr de
obiecte

1

Col. 23 din Registru

A

V-30%
inclusiv
Mercedes STS848 (investitii, locatiune)
utilai de fasonat piatra MAKITA (investiţii, locatiune)
TOTAL

173 158

8

8 544
3 625
1296 183

2
1

X

.

1 oaceI or fi1xe I a 01 01 . 201X
II pnvm
a 1 a a m1_"I
.. d va oarea contbT
T abelul7IniormaC
Datele Ia situaţia din 0l.01.201X
Cod
Amortizare
Valoare
conform
Denumire obiect de mijloace fixe
Nr.
Valoare de
cumulată
contabilă
catalogului intrare (lei)
(lei)
(lei)
gff'
'"Ai}:' >{0;i ··:--""'"'
""]{,•,?\i'fFî00'\".'-?,:\\�--- ft !if(i : fiţ cw;;-·�rr; ' ,,:g<cp :;;:: :";l
:,
,
)gi(".f
�r:f
,§¼}
.-·
;_
..........
Jo.,,....
't\
If:
\tr,:;r!f
'\{{�';
li 000001000
I
Secţia de producţie
2 145 600,00
1 746 230,00
399 370,00
2 145 600,00
1 746 230,00
399 370,00
Total categoria I

ir

Ui

"-:-"'!>'·""

I
2
3
4
5

6

1'\:

:''

,,,,

•

•

•

categotiăV'" "'"''

·;

-.,,,,

Camion Iveco 35E
Aparat telefonic iPhone 5S 16 GB
Autoturism Audi (procurat 201X-3)
Utilaj de tăiat piatra
Încărcător Komatsu FG 18T 619530
Utilaj de fasonat patră SMR-1,05 CB
15863

···"'

:--·-:

-

;'." \ Y( • ,.

-

.•,-- -_ '.>?.

·,,; ;,,}%><\)

... ,----

;·;

·'.

1,

. :a,-,

--

15870431
14852520910
158703
148464
14842720

65 739,08
9 999,17
225 300,00
19 080,89
87 378,33

45 721,03
9 374,23
86 205,00
14 562,35
23 568,12

20 018,05
624,94
139 095,00
4 518,54
63 810,21

148464

111 224,49

66 015,20

45 209,29

245 445,93

273 276,03

Total categoria V
TOTAL

•· .c; ••_

.''>'t;·

X

518 721,96

2 664 321,96

1 991 675,93

672 646,03
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Anexa 1
Determinarea depăşirii limitei privind cheltuielile pentru reparaţie, precum şi suma cheltuielilor pentru reparaţie, permisă la deducere
În a.2018

Cheltuielile pentru reparaţia proprietăţii,
inclusiv investiţiile capitale

Nr.
d/o

A

I.

2.
3.
4.
5.

Baza valorică a
mijloacelor fixe
Categoria de
proprietate şi norma la începutul
uzurii
perioadei de
gestiune

I

1-5%
Clădirea oficiului

2

1 154 230

costuri, de la
care nu se
anticipează
majorarea
beneficiilor
economice
viitoare

investiţii
capitale

TOTAL

3

4

5 (3+4)

192 356

192 356

11-8%
111-12,5%
IV-20%
V-30%

102 005
305 420
523 624
1 800 456

1 756
20 300
250 750

Total

3 885 735

465 162

47 560

Depăşirea
limitei
Limita
Cheltuielile
privind
privind
permise spre
cheltuielile
cheltuielile de
deducere
de reparaţie
reparaţie
(mărimea
cu care se
conform
minimală din
majorează
art.27 din
rubrica 7 şi
baza valorică
Codul fiscal
rubrica 8)
a categoriei
respective

6 (2xl5%)

173 135

7

173 135

Suma care
se reflectă Ia
majorarea/
micşorarea
venitului
impozabil

9 (8-3)

8 (5-7)

19 222

-19 222

o

129 700

47 560
1 756
20 300
380 450

15 301
45 813
78 544
270 068

15 301
I 756
20 300
270 068

1 IO 382

19 318

177 260

642 422

582 860

480 560

161 862

15 398

32 259

15 301

o

o

o

o
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Anexa 2

Determinarea depăşirii limitei privind cheltuielile pentru reparaţia mijloacelor fixe ce nu corespund prevederilor alin.(2)
art.26 din Codul fiscal, precum şi suma cheltuielilor pentru reparaţie, permisă la deducere pentru perioada de gestiune a. 2018
Suma cheltuielilor aferente reparaţiei mijloacelor
fixe luate în locaţiune (arendă)

Categori
a de
Nr.
propriet d/o
ate

*

I

•·,",.: ..C<;,i

A

Suma
cheltuielilor
pentru
Denumirea
Suma limitei costuri, de Ia care
l ocaţiune
mijlocului fix luat
conform art.27 nu se anticipează
(arendă)
din Codul
în locaţiune
majorarea
suportată pe
beneficiilor
fiscal
(arendă)
parcursul
economice
perioadei
viitoare
fiscale
I
Magazin

2

3=2*15%
12 900

86 OOO
·:.·. "·"·

x:,,,... l2900 /
:e0lţt:'tc1·1 l:J.';,,:'.�,T·-;-,;;;'.-"'"·''··:-,� .,;: ··:,·,.;,-,,\1.:,
:'.:- .,+ lij >,· 86000 ::;,,.;,

4

investiţii
capitale

TOTAL

5

6 (4+5)

58 420

'�;�?Ji2,0,a:;:;;5,8!:42ij' ;:&'''; ;i},f1'.\ţi;:O

Suma cheltuielilor
permise spre
deducere aferente
Depăşirea limitei
reparaţiei
privind cheltuielile
mijloacelor fixe
de reparaţie,
(suma din rubrica
nedeductibile
8, dar nu mai
mare decît cea din
rubrica 3)

7

58 420

o

:?\sş:�20 'ţJJ;;\.

8 (6-7)

12 900

o

45 520

. .:t+'"'1'2Ţ' >l9cto
· .... ,,,.;: s,:,,J,..�,;J1,�.�s':'s2Q
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Informaţia privind rezultatul comercializării mijloacelor fixe în a.2018
Comerciale (date ale contabilităţii financiare)
Catego
ria de
proprie

Denumirea MF

tate

1

2

Valoarea

contabilă (cont
721)

Suma venitului
Profit financiar
obţinut (cont 621)

3

4

5=4+-3

41 OOO

50 OOO

9 OOO

o
o
o

I

Garaj

II

Construcţie necapitală
TOTAL categoria II

123 500
123 500

98 600
98 600

Autoturism BMW
Autoturism Volvo
HTOI'O 1<.amezopua V

172 100
129 500
301 600
425100

220 OOO
102 OOO
322 OOO
420 600

V
V

HToro

47 900

o

47900
56 900

Anexa 3

Baza valorică a mijloacelor fixe

Pierdere
financiară

6=3-4

Rezultatul negativ Rezultatul pozitiv
din Registru sau din Registru sau
rezultatul pozitiv rezultatul negativ
din
din
comercializarea comercializarea
autoturismelor
autoturismelor

7

8

24 900
24 900

o

35 664
35 664

27 500
27500
52 400

32 OOO
32 OOO
68144

36 144

o
o

8 500
8 500
44164
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Anexa 4
Tabelul 4.1. Determinarea bazei valorice a mijloacelor fixe deja deţinute în cazul aplicări pentru prima dată a prevederilor art.26/1 din Codul
fiscal
Denumire obiect de mijloace
fixe

Nr.

c:a e:goria
"·P·>C't"
, '. I
·?;t'., 1�H;î;{;;t'{ .¼'Air

1

IY•,•d .i

Secţia de producţie
Total categoria I
j
,=-m,, bdall iL ¾:: •
depozit (investitii, locatiune)
Total cate oria II
.

•• •

1

';.'•"""

}'lt'fu' ,i'i 'X\':ţ•o;; -:·
:t :; " .,,
1 Camion Iveco 35E
2 Aparat telefonic iPhone 5S 16 GB
Autoturism Audi (procurat 20 IX3
3)
4 Utilaj de tăiat piatra
Încărcător Komatsu FG1ST
5
619530
Utilaj de fasonat patră SMR-1,05
6
CB 15863
7 Mercedes STS848 (investiţii,
locatiune)
utilaj de fasonat piatra MAKITA
8
(investiţii, locatiune)
Total categoria V
TOTAL
,,,,.;

Cod
conform
catalogului

Durata de
exploatare
conform
catalogului

Ani în
exploatare

până la

tranziţie

...
'SC? ·····• /.. ' 'j'.} 1·-,-.,:,,i,,

,<

,

1100000 IOOO
.<, i!.;fW'

45
X

J,., }f:;:jJt • i •...•• ' :.
31
l 1000102004
X

,.;,;,,:.i,.'lii,:

,, :-'li
.•. •.• •;!:'}. {,t:; >i):

·.,,,.L _,',

15870431
14852520910

7
5

158703

',.. ,'

33
X

/ ,

'

::·-;;;;/,.
'

I

', .•

45

:;:;inr':// ;

399 370,00
399 370,00
·
iî!IH,> ,;;:i.:;f,[ ,'. ' , • g'.)j};,''{;ri''ii.'\I' t0i<I!'.
0.?;i>,
5
31
X
0,00

"d/i;,ţ\,'.,!,\;,.:;i' l;;;.i'
'.. y,\;bi ,.;',:/··t;:\/d",

7
5

93
63

3

7

7

148464

5

5

63

14842720

3

7

7

148464

4

5

5

15870431

2

7

148464

1

X
X

X

Valoare
contabilă
(lei)

Durata de
exploatare
revizuită

,,;;

•• JJZ:\'iiii,

S.:\i

Baza
valorică
supusă
repartizării

Valoarea
contabilă luată
ca bază de
repartizare

,,

X
X

·-,··,,;,-/,?:'

:i�z"::M;t/:;{11 ...
X

:?<\ii C. '. ;.·: ;'t•i '.,

20 018,05
624,94

20 018,05
624,94

139 095,00
4 518,54

-4
4 518,54

63 810,21

63 810,21

45 209,29

45 209,29

7

-

5

5

X
X

X
X

>"

.. ,· ;.d.it ..
X
X

A-L

',C

,.,,

Ponderea
procentuală a
obiectelor de
evidenţă a MF

,,,w

'

.

'

•x'.t :r

;' \.

,>>

X
X

'

.

;if'.> . .

. l

-

X

Baza valorică
individuală,
determinată la
01.01.2019

X
/.::,,·,.-X_'".:/•'•:., ...·· !;:•::�1J{: ·,1�1t
14,92 7
0,47

.. ...

J

, ..
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"

'

830 797 1
830 797
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'
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292 228 2
292 228

�.r;:;i,.:,:

•i@g..

13 783 8
430

'·

,,

68 600 4
3,37

3 111

47,56

43 936

33,69

31 128

-

-

8 544 2

-

-

-

3 625 2

273 276,03
672 646,03

134 181,03 5
X

100,00
X

173 158
1296 183

92 389 6
92 389
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Baza

valorică
a

N
r.

Denumirea
mijlocului fix

mijlocului
fix la

începutul
perioadei
de
tranziţie

l)rIVID
. . d

Valoare
a
mijlocul
ui fix în
scopuri
fiscale

Anexa 5
.
ev1"denta s1 ca cu area amortizarn m11·1oace or fi1xe m scopuri. fiisca e pentru per1oada fiisca a a. 201X
Luna
din care
urmeaz
ă de a
calcula
amortiz
area

Chelt
uielile
de
repar
aţie
capita
lizate

5

6

Luna în
care a
fost

efectuat
ă
reparafi

a

capitală

Valoare
a
mijlocul
ui fix cu
suma
reparaţi
ei
capitale

Durata
de
exploatar
ea

mijloculu

i fix
conform
Catalogu
lui

mijloace(
or fixe a

Norma
de
amortiz
are
anuală

activelor
materiale

B

9

JO

830 797

ianuarie

830 797

12

8,33

2

Secţia de producţie
depozit (investiţii,
locatiune)

292 228

ianuarie

292 228

26

3,85

3

Camion lveco 35E

13 783

ianuarie

13 783

2

50,00

4

430

ianuarie

430

1

100,00

5

Aparat telefonic
iPhone 5S 16 GB
Autoturism Audi
(procurat 201X-3)

68 600

ianuarie

68 600

4

25,00

6

Utilaj de tăiat piatra

3 111

ianuarie

3 li!

1

100,00

7

Încărcător Komatsu
FG18T619530

43 936

ianuarie

43 936

4

25,00

8

Utilaj de fasonat patră
SMR-1,05 CB 15863
Mercedes STS848
(investitii, locaţiune)
utilaj de fasonat piatra
MAKITA (investiţii,
locaţiune)

31 128

ianuarie

31 128

I

100,00

8 544

ianuarie

8 544

5

20,00

3 625

ianuarie

3 625

4

25,00

J

1

9
10

2

3

4

7

Calculul amortizării lunare
Total
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

JJ

11

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Total
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la Regulamentul cu privire la modul de evidenţă

Registrul de evidenţă a mijloacelor fixe
pe categorii de proprietate şi a uzurii acestora în scopul impozitării
pentru perioada de gestiune A/ 2018

şi calculare a uzurii mijloacelor fixe în scopul impozitării
nr.5 din 29 ianuarie 2001

Certificat de înregistrare

Unitatea (întreprinderea)

(în lei)
Suma corectărilor (Se)

Suma intrărilor (Sintr.)

Nr.
d/O

Categoria de
proprietate şi

norma uzurii

a mijloa-celor
fixe la ince-

putui peri--oadei
de ges-tiune

(Bi)

A

1

2

Suma ieşirilor (Sieşir.)

Suma vaJom

Baza valo-rică
Depăşirea

ReinMij-loace

foce procurate

3

Mijloace fixe
create cu forţe
proprii

4

trarea

Din

după

conservar

ieşirea

e

fo�ată

5

Alte intrări

Total

restante
Suma presupuse a
taxei pe mijloacelor

limitei cheltu
vaJoaielilor pentru
rea adău
repa-raţie
gată
(Sd)

(Stva)

6

7

8
(3+4+5+6+7)

9

10

mijloacelor fixe

Donaţie

fixe în cazul
Alte
trecerilor la
corectări
pierderi în
contabilitate
ln legătură
cu uzura
totaă Svrl

11

Baza valorică
a mijloacelor

Baza valorică a

12

Total

Uzura calculată

Alte ieşiri

Lichidare

Total

18

19

20 (14+15+
16+17+ 18+19)

21
(2+8+13 -20)

22
(21x1)

1 173 452

58 673

5 960

5 960

50 OOO

-36 144

o
o

o

o
o

45 520

2 276

43 244

98 600

98 600

35 664

o

1

1

38 178

267 243

104 725

418 899

are

sau

transmite
re gra-

Ieşire

Conservar

16

17

forţată

e

tuită

13 (9-1011+12)

fixe la

la finele
perioadei de
gestiune

Comercializ

14

15

începutul
perioadei de
gestiune
următoare

23
(21-22)

1-5% Clădiri
Constructii
1
lnstalatii de
transmisie
Clădirea
oficiului

1 154 230

Depozit

5 960

Garaj

o
o
o

13 856
45 520

Magazin
2 Total I
3 11-8%

102 005

4 111-12,5%

o
o

305 420

o

7

o

523 624

6 V-30%

1 800 456

28 300

1 250 300

28

1

1

3 905 551

28 300

1 250 300

12

o

o

o

1 278 600

o

45 520

1 324 120

o

o

305 420

o

7

o
110 382
161 862

o

o

o

o

o

o

2

o

50 OOO

o
32 259

32 259

o

5 IV-20%

7 1•1TOro

o
o

45 520

o

1

o
o

19 222

19 222

o

523 624

o

12

110 382

166 600

725 500

17 307

909 407

2 280 031

o

2

5

1

8

22

161 862

315 200

725 500

17 307

1 058 007

4 333 526

o

o

o

1 114 779

o

o
7

12

684 009

1 596 021
22

893 820

3 440 186
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DONAŢII ŞI SPONSORIZĂRI

În conformitate cu art.36 (1) al CF RM, agentul economic rezident are dreptul la deducerea
oricăror donaţii făcute de el pe parcursul anului fiscal în scopuri filantropice sau de sponsorizare,
dar nu mai mult de 5% din venitul impozabil.
Respectiv, la determinarea finală a obligaţiunilor fiscale privind impozitul pe venit pentru
perioada fiscală a anului 2018, contribuabilul va avea dreptul să deducă cheltuielile suportate pe
parcursul anului 2018 pentru efectuarea donaţiilor în scopuri filantropice sau de sponsorizare, în
favoarea autorităţilor publice şi instituţiilor publice, organizaţiilor necomerciale, precum şi în
favoarea caselor de copii de tip familial, numai în mărime de 5% din venitul său impozabil.
Pot fi deduse, conform articolului menţionat, numai donaţiile făcute în scopuri filantropice
sau de sponsorizare în favoarea următoarelor persoane:
� autorităţi publice şi instituţii publice, finanţate din bugetul public naţional;
� organizaţii necomerciale, înregistrate în conformitate cu legislaţia în vigoare;
Amintim că particularităţile creării şi activităţii diferitor tipuri de organizaţii necomerciale
se stabilesc prin legi care reglementează activitatea acestora (tabelul 8).
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Tabelul 8. Tipurile de ONG şi actele normative care reglementează activitatea acestora
Tipul organizaţiei
Asociaţia obştească
Fundaţia
Organizaţia fi!antropică
Organizaţia religioasă
Partidele politice şi organizaţiile socialpolitice
Publicaţiile periodice şi agenţiile de
presă

Actele legislative în temeiul cărora se creează
or�anizaţia
Lege cu privire la asociaţiile obşteşti nr. 837XIII din 17.05.1996
Lege cu privire la fundaţii nr. 581-XIV din
30.07.1999
Lege cu privire la filantropie şi sponsorizare
nr.1420-XV din 31.10.2002
Lege privind libertatea de conştiinţă, de gîndire şi
de religie nr.125-XVI din 11.05.2007
Lege privind partidele politice nr.294-XVI din
21.12.2007
Legea presei nr. 243-XIII din 26.10.1994
Lege privind deetatizarea publicaţiilor
periodice publice nr. 221 din 17.09.2010

� case de copii de tip familial.
Donaţiile în scopuri filantropice sau de sponsorizare vor fi deduse numai în cazul
confirmării lor în modul stabilit de HG Nr. 693/2018 cu privire la determinarea obligaţiilor
fiscale aferente impozitului pe venit.
Donaţiile în scopuri filantropice sau de sponsorizare reprezintă donaţii efectuate în
următoarele scopuri:
./ Scopurifilantropice (art. 2 Legea 1420/2002):
a) susţinerea şi protecţia socială a persoanelor, inclusiv îmbunătăţirea situaţiei materiale a
persoanelor puţin asigurate, reabilitarea socială a şomerilor, invalizilor şi altor persoane, inapte,
din cauza particularităţilor fizice sau intelectuale ori din alte motive, să-şi exercite de sine
stătător drepturile şi interesele legitime;
b) pregătirea populaţiei pentru depăşirea consecinţelor calamităţilor naturale, catastrofelor
ecologice sau de altă natură, pentru prevenirea eventualelor accidente sau dezastre;
c) ajutorarea victimelor războaielor, calamităţilor naturale, epidemiilor, catastrofelor
ecologice sau de altă natură, conflictelor sociale şi interetnice;
d) ridicarea prestigiului şi a rolului familiei în societate, protecţia mamei şi a copilului;
e) acordarea de asistenţă materială organizaţiilor filantropice, instituţiilor sociale şi
medicale;
f) susţinerea unor alte acţiuni de interes public ce necesită asistenţă financiară şi materială.
Scopuri de sponsorizare (art. 3 Legea 1420/2002):
a) finanţarea unor programe şi acţiuni în domeniul ştiinţei, culturii, cultelor, învăţămîntului,
literaturii, artelor, sporturilor, ocrotirii sănătăţii, tutelei şi curatelei, protecţiei şi asistenţei sociale
a populaţiei;
b) finanţarea unor programe şi acţiuni în domeniul protecţiei mediului, amenajării străzilor,
parcurilor şi altor locuri publice;
c) finanţarea unor programe şi acţiuni în domeniul ocrotirii şi restaurării monumentelor de
istorie, arhitectură, cultură şi artă, monumentelor naturii;
d) susţinerea financiară şi materială a organizaţiilor filantropice, instituţiilor sociale şi
medicale, uniunilor de creaţie, organizaţiilor care se ocupă de problemele culturii, altor
organizaţii, antrenate în acţiuni de interes public;
e) finanţarea unor alte programe şi acţiuni de interes public.
Agentul economic care face donaţia în formă nebănească, sub formă de un
bun se consideră ca persoană care a vîndut bunul la un preţ ce reprezintă baza
19

Cuprins

lui valorică ajustată. Calcularea bazei valorice ajustate a proprietăţii la momentul donaţiei se
efectuează conform prevederilor pct. 88 din Catalogul mijloacelor fixe şi activelor nemateriale,
aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 338 din 21 martie 2003. Pentru active, cu excepţia
proprietăţii pentru care se calculează amortizarea şi a activelor de capital, baza valorică ajustată
reprezintă valoarea contabilă a activelor la momentul donaţiei.
DOCUMENTELE, CE CONFIRMĂ DONATIILE ÎN SCOPURI FILANTROPICE SI DE SPONSORIZARE

Formă bănească
Formă nebănească
I
Contractul de donaţie filantropică/contract de sponsorizare
Cererea în formă scrisă din partea beneficiarilor care doresc să primească ajutorul
Factura fiscală
I Documentul de plată la adresa beneficiarilor

Alte tipuri de transfer cu titlu gratuit a proprietăţii (bunuri şi/sau numerar) beneficiarilor, ce
nu corespund criteriilor, stabilite de art.36 al CF RM, se califică ca donaJie.
Donaţii în formă nebănească
Art. 40 al CF RM stabileşte, în cazul donaţiilor de active de capital, că persoana care face o
donaţie se consideră că a vîndut bunul donat la un preţ ce reprezintă mărimea maximă din baza
lui valorică ajustată sau preţul lui de piaţă la momentul donării.
Venitul rezultat din efectuarea donaţiilor şi supus impozitării se determină în funcţie de
categoria activelor donate:
1) pentru mijloacele fixe şi activele de capital - ca diferenţă dintre valoarea de piaţă la
momentul donării şi baza lor valorică ajustată (aceasta din urmă fiind determinată conform
modului prevăzut la pct. 88 din Catalogul mijloacelor fixe şi activelor nemateriale, aprobat prin
Hotărîrea Guvernului nr. 338 din 21 martie 2003);
2) pentru activele materiale circulante - ca diferenţă dintre preţul de piaţă al acestor active şi
cheltuielile suportate legate de procurarea sau producerea acestor active.
Donaţii în formă bănească
Totodată, în conformitate cu art. 21 (4), persoana care face o donaţie sub formă de mijloace
băneşti se consideră drept persoană care a obţinut venit în mărimea sumei mijloacelor băneşti
donate, cu excepţia sumei donate de persoana fizică care nu desfăşoară activitate de
întreprinzător pe parcursul unei perioade fiscale în partea în care această sumă totală nu
depăşeşte venitul impozabil obţinut în perioada fiscală de raportare. Prevederile prezentului
alineat nu se extind asupra persoanelor care fac donaţii persoanelor care au calitatea de rudă I sau
afin2 de gradul I.
În cazul efectuării donaţiei sub forma transmiterii mijloacelor băneşti,
suma lor nu se permite spre deducere şi urmează a fi ajustată, dacă aceste
cheltuieli au fost reflectate drept cheltuieli curente ale întreprinderii, în
conformitate cu prevederile Standardelor Naţionale de Contabilitate sau ale
Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară.
Exemplul 1 O.
În a.2018, entitatea a acordat ajutor material următoarelor persoane:

Beneficiarul ajutorului

1
2

Forma ajutorului

Tabelul 9
Suma/valoarea
(lei)

Rudele de gradul I - părinţii şi copiii
Afini de gradul I - socrii şi ginerele/nora
20
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Organizaţie necomercială, care corespunde art.52 (])
CFRM
Şcoală privată
Pretura s. Ciocana
Spitalul nr.3
Persoană fizică pentru tratament

Mărfuri

7 200

Calculator, anterior
utilizat în activitate de
întrevrinzător
Mijloace băneşti
Mijloace băneşti
Mijloace băneşti

9 200
500
8 OOO
7 OOO

Valoarea de piaţă a activelor donate, l a momentul donării, a constituit:
mărfuri - 8 100 lei;
calculator - 10 OOO lei. Amortizarea cumulată l a momentul donării - 3 200 lei; baza
valorică - 8 680 lei.
Presupunem, că entitatea dispune de toate documentele confirmative, p revăzute de HG
693/2018, pentru ajutorul material, acordat organizaţiei necomerciale şi Preturei s. Ciocana.
Tabelul 10
•
•

Nr

Conţinutul operaţiunii

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Decontarea valorii contabile a mărfurilor donate
Calcularea TVA de la valoarea mărfurilor donate
Decontarea valorii contabile a calculatorului donat
Decontarea amortizării cumulate a calculatorului donat
Calcularea TVA de la valoarea calculatorului donat
Reflectarea ajutorului financiar acordat Preturei s.
Ciocana
Reflectarea ajutorului financiar acordat Spitalului nr. 3
Reflectarea ajutorului financiar transferat persoanei
fizice

7.
8.

Corespondenţa
conturilor
Debit
Credit

713
713
721
124
713
713

217
5344
123
123
5344
242

7200
1440
9200
3200
1840
500

713
713

242
242

8000
7000

Anexa 1.1.D

Venitul ob inut din donarea activelor
Categoria activelor donate

A

Cod

Valoarea de bilanţ
(baza valorică)

Suma (lei)

Preţul de piaţă
la momentul
donării

I

Valoarea maximă
din
coloana 2 şi
coloana 3 (se
indică în coloana 3,
rîndul
0207

0207
02071
02072
02073

Active curente - total
Inclusiv mărfuri
Mijloace fixe
Alte active

Anexa 1D (extras)

Ajustări

Cod

A

I

Venitul obţinut din donarea activelor, cu excepţia
activelor de capital (art.42) (anexa 1.1D din Codul
fiscal)

0207

A'ustări

Cod

Constatat în
contabilitatea
scopuri
financiară
fiscale
2
3

X

Diferenţa
(col.3-col.2)
4

14 JA)() ( ,J 1,tcr0

Constatat în

Anexa 2D extras
Diferen a
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C
A
Pierderi din vînzarea mijloacelor fixe, inclusiv în
cazul efectuării donaţiei (art.27 alin.(2) din Codul
fiscal)
Suma contribuţiilor băneşti efectuate în scopuri
filantropice şi de sponsorizare (art.36 alin.(l) din
Codul fiscal)
Suma contribuţiilor băneşti efectuate în scopuri
filantropice şi de sponsorizare în formă nemonetară
(art.36 alin.(1) din Codul fiscal)
Suma contribuţiilor băneşti efectuate sub formă de
donaţie

1

contabilitatea
financiară
2

03020

(!j d,l()!,)

03025

�,Yl --,C)

03037

i Xl--<. 1

�-�

ISt'l-

scopuri
fiscale

(col.3-col.2)

,r; 6,JL/

(�J 2l)

4

3

(

.

1xt:c'
(

-

(

j{Y�)
('

(,/·Sece)

{ 3[4{29.1.10.4. KaK06ll cmOUMOCmb UMyU(eCm6a 6 U,eJlRX HWlOWo6noJJCeHUR,
nony 1./eHHOW 6 6UOe oapeHUR wpuOU 1leCKUM llUU,OM?

TOHMOCTHhlM 6a3HCOM no.napeHHOH co6cTBeHHOCTH )lJll! nony'-laTeJil! l!BmieTCl! BeJIH'-IHHa, onpe,nem!eMaSI B
cooTBeTCTBHH c CT. 40 '-1. (4) HanoroBOro KO)leKca.
ÎaKIIM o6pa30M, JIIII.10, ocyII.1eCTBJil!IOII.1ee .napeHHe HMYII.leCTBa, B .noeyMeHTax, OTHOCl!lI.IIIXCl! K onepa11IIII
,napeHHl!, YKa3bJBaeT CTOHMOCTb no.napeHHOfO HMylI.leCTBa, TO ecTb CTOIIMOCTHhlH 6a3IIC HMylI.lecTBa,
pacc'-IHTaHHOfO cornacHO CT. 26 H B COOTBeTCTBHH c CT. 42 HanoroBoro KO,D;eKca.
B 11eJil!X HaJioroo6Jio)l(eHIIl! ,ll;Jll! nony'-!aTeJIS! CTOHMOCTh, YKa3aHHaSI B conpoBO)l(,ll;aIOII.IIIX ,noKyMeHTaX, 6y.neT
CJIY)l(HTb CTOHMOCTHblM 6a3HCOM.

29.1.11.12. RBnRemca nu 0611eKmoM nanowo6noJ1CeHUR onR cy611eKma IVAO
onepau,ua oapeHUR, ocyU(eCmBnennaa oaHHblM cy611eKmoM?

l!BJil!eTCl! .noxo.n OT
onepaI.IHOHHOH .nel!TeJibHOCTH, noJiy'-leHHbIH B .neKJiapupyeMhlH HaJIOfOBblH nepHO,ll;.
B 11enl!x npnMeHeHIIl! IVAO X03l!HCTBYIOII.1HH cy6beKT .non)l(eH onpe.nenHTh o6beKT Hanoroo6no)l(eHHl!
OTPa)l(aSI 3JieMeHThl 6yxraJITepcKOfO Y'-leTa Ha OCHOBe MeTO)la Ha'-IHCJieHHH, IICXO)lll II3 TIOJIO)l(eHHH
JaKOHO)laTeJihCTBa no 6yxranTepcKoMy y11ery, KOTOpbie pernaMeHTHpyIOT, KaKHe BH,ll;bl ,ll;OXO,ll;OB OTHOCl!TCl! K
onepal\HOHHOH .nel!TeJibHOCTH.
B qmHaHCOBOM y'-leTe, cornacHo noJIO)l(eHHH HC6Y «Pacxo.nw>, yTBep)l(,ll;eHHhIX ITpHKa30M MHHIICTpa
<l>HHaHCOB N2 118 OT 6 aBrycrn 2013, CTOHMOCTh 6e3B03Me3,D;HO nepe.naHHhIX aKTIIBOB He OTP�aeTCl! B COCTaBe
.noxo.na, a BKJIIO'-!aeTCl! B !pHHaHCOBbie pacXO)lhl npe.nnpHl!THl!.
O,nHOBpeMeHHO, X03l!HCTBYIOII.1He cy6beKThl, KOTOphie npHMeHl!IOT 06II.1eycTaHOBJieHHbIH pe)l(IIM no,noXO,ll;HOfO
HaJIOra H KOTOpbie ocylI.leCTBHJIH .napeHHe paccMaTPHBaIOTCl! KaK JIIII.la, nOJIY'-IIIBIIIIIe .noxo.n, corrracHO
TIOJIO)l(eHHl!M '-1. (1) CT. 21 H '-1. (4) CT. 40 HanoroBoro KO,D;eKca.
îaK)l(e, OTMe'-!aeM '-ITO, rnaBa 71 II pa3,nerra HanoroBoro Ko,neKca He npe.nycMaTpHBaeT .nonoJIHHTeJihHhie
HOpMbl no KOppeKTHpOBKe o6beKTa HaJIOro06Jio)l(eHHl!, 3a HCKJIIO'-leHHeM B03BpaTa TOBapa HJIH npe.nocTaBJieHHl!
)lHCKOHTa (CKH,D;KH).
Crre,noBaTeJihHO, nOJIO)l(eHHl! '-1. (4) CT. 21 H 11. (4) CT. 40 HanoroBoro KO,D;eKca He pacnpOCTPaHl!IOTCl! no
OTHOllleHHIO K X03l!HCTBYIOII.IHM cy6beKTaM, npHMeHS!IOII.IHM pe)l(HM IV AO, H onepal\Hl! .napeHHl! He l!BJil!eTCl!
o6beKTOM Hanoroo6rro)l(eHHl! IV AO.

ETAPA 3. Identificarea diferenţelor privind veniturile şi cheltuielile, care urmează a fi
reflectate în Declaraţie.
A

Diferenţele privind veniturile
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Suma creşterii sau pierderilor de capital se constată în urma vânzării, schimbului sau altei
forme de înstrăinare a activelor de capital.
Înstrăinarea activelor de capital presupune trecerea dreptului de proprietate asupra activelor
de capital de la o persoană la alta.
Componenţa activelor de capital este reglementată de prevederile Codului Fiscal şi este dată
în Anexa 1.2D la Declaraţie.
Astfel, ACTIVE DE CAPITAL reprezintă:
a) acţiunile, obligaţiunile, alte titluri de proprietate în activitatea de întreprinzător;
b) proprietatea privată nefolosită în activitatea de întreprinzător;
c) terenurile;
d) opţionul Ia procurarea sau vînzarea activelor de capital.
Creşterea sau pierderea de capital nu este recunoscută în cazul redistribuirii (transmiterii)
proprietăţii între soţi sau între foştii soţi, dacă o astfel de redistribuire (transmitere) rezultă din
necesitatea împărţirii proprietăţii comune în caz de divorţ.
REGULI MATEMATICE CU PRIVIRE LA ACTIVELE DE CAPITAL:

(1) MĂRIMEA CREŞTERII/PIERDERII DE CAPITAL = suma încasată (venitul obţinut) - baza
valorică a AC.
(2) SUMA ÎNCASATĂ (VENITUL OBŢINUT)= suma mijloacelor băneşti sau valoarea evaluată la
preţul de piaţă a activelor de capital obţinute sub formă nemonetară.

Nu SE RECUNOAŞTE creşterea/pierderea de capital:
../ contract de donaţii între rude de gradul I, precum şi între soţi.
../ înstrăinare a locuinţei de bază.
Suma creşterii de capital în perioada fiscală este egală cu 20% din suma excedentară a
creşterii de capital recunoscute peste nivelul oricăror pierderi de capital suportate pe
parcursul perioadei fiscale.

creşterii ce capital în
ital
Pentru contribuabilii cu statut de agent
economic
Pentru contribuabilii cu statut de persoană
fizică

50%

20%

20%
50%

20%

privind deducerea pierderilor de capital:
(1) Contribuabilului (persoană fizică sau juridică) i se permite deducerea pierderilor de
capital numai în limitele creşterii de capital.
(2) Pierderile de capital ale agenţilor economici a căror deducere nu este permisă, conform
alin.(1), în perioada fiscală respectivă sînt considerate pierderi de capital suportate în perioada
fiscală următoare.
RESTRICŢII

BAZA vALORICĂ A AC (tabelul 11).
Bază valorică a activelor de capital se confirmă documentar conform modului stabilit de
Ministerul Finanţelor.
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Tabelul 11. Modul de determinare a bazei valorice a AC în dependenţă de sursa de
obtinere a acestora
Tipuri de AC după sursa
Documente confirmative
Baza valorică
de procurare
1) Contractul de vânzare - cumpărare;
Valoarea AC
AC procurate
2) �ontractul privind investiţiile în construcţii;

3) In cazul în care preţul tranzacţiei nu a fost achitat în

AC create de contribuabil:
documente Valoarea AC
există
a)
confirmative privind valoarea

documente
b)
lipsesc
confirmative privind valoarea
bunurilor imobiliare construite
cu forţele proprii de persoana
fizică-cetătean
AC obţinute prin:
• moştenire,

•

•

Valoarea de piaţă
estimată de organele
cadastrale teritoriale
Valoarea de piaţă (la
dobîndirii
data
de
dreptului
proprietate)

titlu de donaţie sau

de
contractul
prin
întreţinere pe viaţă

AC obţinute prin schimb

Valoarea de piaţă (la
dobîndirii
data
de
dreptului
proprietate)

AC privatizate

Valoarea AC

totalitate sau nu corespunde cu valoarea specificată la
momentul încheierii contractelor menţionate la pct. 1),
pct. 2) pe lîngă actele specificate la pct. 1 ), pct. 2) se va
prezenta documentele care confirmă achitarea de fapt a
preţului;
4) Documentul intemaţional-invoice, declaraţia vamală
aferentă sumei facturate şi actul confiimativ privind
achitarea de fapt a preţului;
Factura/factura de expediţie/factura fiscală şi actul
confirmativ privind achitarea de fapt a pretului;
1) Contractul de vânzare - cumpărare;
2) Contractul de prestări servicii;
3) În cazul în care preţul tranzacţiei nu a fost achitat în
totalitate la momentul încheierii contractelor specificate
la pct. 1), pct. 2) pe lîngă actele specificate la pct. 1), pct.
2) se va prezenta documentele care confim1ă achitarea de
fapt a preţului;
4) Documentul intemaţional-invoice, declaraţia vamală
aferentă sumei facturate şi actul confirmativ privind
achitarea de fapt a preţului;
5) Factura/factura de expediţie/factura fiscală şi actul
confirmativ privind achitarea de fapt a preţului;
Certificatul privind valoarea bunului imobil emis de către
entitatea responsabilă să ţină evidenţa de stat a bunurilor
imobile

I) Certificatul de moştenitor legal şi raportul de
evaluare emis de către un evaluator competent care
confirmă valoarea de piaţă a activului la data dobîndirii
dreptului de propietate;
2) Certificatul de moştenitor legal şi certificatul privind
valoarea bunului imobil emis de către entitatea
responsabilă să ţină evidenţa de stat a bunurilor imobile;
1) Contractul (actul) de donaţie şi raportul de evaluare
emis de către un evaluator competent care confirmă
valoarea de piaţă a activului la data dobîndirii dreptului
de proprietate;
2) Contractul (actul) de donaţie şi certificatul privind
valoarea bunului imobil emis de către entitatea
responsabilă să ţină evidenţa de stat a bunurilor imobile;
1) Contractul de înstrăinare a bunurilor cu condiţia
întreţinerii pe viaţă şi raportul de evaluare emis de către
un evaluator competent care confirmă valoarea de piaţă a
activului la data dobîndirii dreptului de propietate;
2) Contractul de înstrăinare a bunurilor cu condiţia
întreţinerii pe viaţă şi certificatul privind valoarea
bunului imobil emis de către entitatea responsabilă să ţină
evidenţa de stat a bunurilor imobile;
1) Contractul de schimb şi raportul de evaluare emis de
către un evaluator competent care confirmă valoarea de
piaţă a activului la data dobîndirii dreptului de propietate;
2) Contractul de schimb şi certificatul privind valoarea
bunului imobil emis de către entitatea responsabilă să ţină
evidenţa de stat a bunurilor imobile;

-
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Tipuri de AC după sursa
Baza valorică
de procurare
AC pentru care lipseşte Zero
confirmarea documentară a

Documente confirmative

-

bazei valorice
In alte cazuri, inclusiv:
activelor Contractul de cesiune a creanţei şi actul confirmativ
dobândită Valoarea
Proprietatea
privind suma achitată pentru obţinerea statutului de
prin cesiune de creanţă
confirmate
cesionar
documentar
Actele care confirmă temeiul de dobîndire a dreptului de
Alt temei
proprietate şi sumele achitate pentru dobîndirea dreptului
de proprietate
AC obţinute ca urmare a Valoarea AC (la data Actele specificate modului de dobîndire a dreptului
(transmiterii) dobîndirii dreptului de proprietate menţionate supra în temeiul cărora a
redistribuirii
intrat în proprietatea soţilor/ unuia dintre soţi.
proprietăţii în devălmăşie de proprietate)
între soţi sau între foştii soţi,
dacă o astfel de redistribuire
din
rezultă
(transmitere)
împărţirii
necesitatea
proprietăţii comune în caz de
divorţ

•

•

Baza valorică ajustată a activelor de capital reprezintă baza valorică a activelor de capital:
a) redusă cu mărimea uzurii, epuizării sau altor modificări ale valorii activelor de capital,
care se anulează de pe contul mijloacelor fixe;
b) majorată cu valoarea recondiţionărilor şi altor modificări ale valorii activelor de capital,
care se acumulează pe contul mijloacelor fixe.

29.1.3.1.29. Cum vor fi deduse în scopuri fiscale cheltuielile suportate de
agentul economic privind comisionul bancar, precum şi dobînda aferentă
creditului procurat de la instituţia financiară (organizaţia de microfinanţare
sau compania de leasing) utilizat pentru procurarea activului de capital?

fiscal.

În conformitate cu prevederilor art. 39 alin. (1) din Codul fiscal, active de capital reprezintă:
a) acţiunile, obligaţiunile, alte titluri de proprietate în activitatea de întreprinzător;
b) proprietatea privată nefolosită în activitatea de întreprinzător;
c) terenurile;
d) opţionul la procurarea sau vînzarea activelor de capital.
Baza valorică a activului de capital se determină în conformitate cu prevederile articolului 42 din Codul

Totodată, potrivit prevederilor art. 44 alin. (7) din Codul fiscal, în scopuri fiscale se pot folosi metode de
evidenţă financiară bazate pe prevederile Standardelor Naţionale de Contabilitate (SNC) şi IFRS care nu contravin
prevederilor prezentului titlu.
Astfel, în conformitate cu SNC „Investiţii imobiliare", ,,Creanţe şi investiţii financiare" şi „Costurile
îndatorărilor", aprobate prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 118 din 6 august 20 I 3, costurile îndatorărilor
(comisionul bancar, dobînzile aferentă creditului) se recunosc drept cheltuieli curente în perioada în care acestea au
fost efectiv suportate.
În contextul celor expuse, comisionul bancar, precum şi dobînda aferent creditului procurat de la instituţia
financiară (organizaţia de microfinanţare sau compania de leasing), utilizat pentru procurarea activului de capital,
reprezintă cheltuieli curente în perioada în care acestea au fost efectiv suportate şi, respectiv, nu se includ în baza
valorică ajustată a acestuia.
Totodată, potrivit art. 36 alin. (4) din Codul fiscal, se permite deducerea cheltuielilor de investiţii în
limitele venitului din investiţii ce ţin de:
a) cheltuielile ordinare şi necesare, achitate sau suportate pe parcursul perioadei fiscale în scopul obţinerii
venitului din investiţii;
b) dobînzile pe datorie, cu condiţia ca dobînda să nu depăşească suma venitului din investiţii.
Prin urmare, cheltuielile privind comisionul bancar, precum şi dobînda aferent creditului destinat
procurării activului de capital vor fi permise la deducere în limitele venitului din investiţii.
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Art. 55 din Codul Fiscal prevede că:
( 1) Contribuţiile cu active la capitalul agentului economic în schimbul cotei de paiiicipaţie
în capitalul lui nu sunt supuse impozitării.
(2) Pentru persoana care a contribuit cu active, baza valorică a titlului de proprietate (acţiuni,
certificat de participaţie, alt document ce confirmă participarea în capitalul agentului economic)
este egală cu baza valorică ajustată a activelor transmise ca contribuţie.
Acest venit obţinut în contabilitatea financiară se determină prin diferenţa dintre valoarea
cotei de participaţie în capitalul statutar şi valoarea contabilă a activelor.
(3) Contribuţiile suplimentare ale fondatorilor, asociaţilor, acţionarilor sau membrilor
entităţii, efectuate în calitate de aport pentru acoperirea pierderilor suportate în perioadele de
gestiune precedente, nu sînt supuse impozitării.
Exemplul 11. În anul 2017 entitatea a transmis în calitate de aport la capitalul social al
entităţii „ Zeta" SRL o clădire nefolosită în activitatea de întreprinzător, cu valoarea contabilă
egală cu 4 OOO OOO lei. În baza evaluării obligatorii a clădirii transmise în calitate de aport la
capitalul social al entităţii (art. 5 alin. (4) fit. i) din Legea Republicii Moldova „ Cu privire la
activitatea de evaluare" nr. 989-XV din 18 aprilie 2002 (Monitorul Oficial nr. 102 din 16 iulie
2002)), entitatea a obţinut o cotă de participaţie în capitalul social al entităţii „Zeta" SRL în
valoare de 4 200 OOO lei. De asemenea, în calitatede aport în capitalul social au fost transmise
mijloace fixe (5 obiecte). Valoarea contabilă la momentul transmiterii a constituit 1 200 OOO lei
(amortizarea cumulată- 800 OOO lei), valoarea de piaţă, conform datelor raportului de evaluare
-1 750 OOO lei, baza valorică- 725 500 lei.
În evidenţa contabilă, entitatea a reflectat următoarele formule contabile:
Tabelul 12. Corespondenţa conturilor pentru operaţiile legate de
r 1 a cap1ta
· 1 u 1 socia
transmiterea active1 or "m car1tate de contn·bO.Ie
· 1
Nr.

dlo

1
2
3
4
5
6

7

Conţinutul operaţiei economice
Recunoaşterea venitului din transmiterea clădirii în calitate
de contribuţie la capitalul social al entităţii „ Zeta" SRL
Recunoaşterea venitului din transmiterea mijloacelorfixe în
calitate de contribuţie la capitalul social al entităţii „ Zeta"
SRL
Reflectarea cotei de participaţie în capitalul social al entităţii
„Zeta" SRL
Decontarea valorii clădirii
Decontarea valorii contabile a mţjloacelorjixe
Decontarea valorii amorti=ării cumulate a mijloacelor.fixe
Decontarea reciprocă a creanţelor şi datoriilor privind
aportul în capitalul social al entităţii „ Zeta" SRL

Corespondenţa
conturilor
debit
credit

Suma (lei)

234

621

4 200 OOO

234

621

1 750 OOO

141

521

5 950 OOO

721
721
124

151
123
12

4 OOO OOO
1 200 OOO
800 OOO

521

234

5 950 OOO

Prin urmare, venitul din această operaţie a constituit --------------şi este constatat drept neimpozabil în baza ajustării reflectate în rd. 02011 din Anexa ID la
Declaraţie (v. tab. 16).
Notă la rândul 020
,,Ajustarea (majorarea/micşorarea) veniturilor conform prevederilor legislaţiei fiscale"
Indicatori

Cod

Anexa lD (extras)

Constatat în
contabilitatea
sco uri

Diferenţa
(col. 3 - col. 2)
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Contribuţiile la capitalul unui agent economic prevăzute la
art. 55 din Codul Fiscal

financiară
2

1

A

fiscale

4

3

02011

De asemenea, în anul 2017, întreprinderea a vândut un teren, reflectând în evidenţa
contabilă următoarele formule:
Tabelul 13. Corespondenţa conturilor pentru operaţiile legate de vânzarea activelor
de capi·taI
Nr

dlo
1
2

Corespondenta conturilor

Conţinutul operaţiei economice
Obţinerea venitului din vânzarea terenului
Decontarea costului terenului

debit

credit

234
721

621
122

Suma (lei)
90 OOO
110 OOO

In Anexa 1.2D la Declaraţie a fost reflectată suma totală a pierderilor de capital, care se
reportează pentru deducere în perioadele fiscale ulterioare:
Anexa 1.2D

-Jotă la rândul 0208
,Rezultatul din operaţiunile legate de activele de capital"

Active
de
capital

A
Terenuri
Total

Cod

1

Ieşirea activelor de
Venit
caJital
obţinut
(pierdere)
din
suma
vânzarea
încasată
(ieşirea)
baza
din
activelor de valorică
vânzare
capital în
(schimb)
evidenţa
financiară
4
2
3

Creşterea
de capital
(col. 4 col. 3)

Pierderea
de capital
(col. 3 col. 4)

Suma
pierderii de
capital din
perioada
precedentă

5

6

7
X

02084

(20 OOO)

110 OOO

90 OOO

20 OOO

0208

(20 OOO)

110 OOO

90 OOO

20 OOO

Suma
Suma
creşterii de pierderii de
Suma
capital
capital
creşterii de
supusă
nepermisă
capital
impozitării
spre
(col.5(col. 8 x
deducere în
col. 650%)
anul fiscal
col. 7)
(se indică în
(col. 6 +
col. 3, rd.
col. 70208)
col. 5)
8
9
IO
X

X

X
20 000

Pierderile de capital, reflectate în contabilitatea financiară, la completarea rd. 0208 din
Declaraţia pentru anul 2017 nu au fost recunoscute spre deducere şi au dus la majorarea
venitului impozabil (micşorarea pierderiifiscale) al întreprinderii:
Anexa 1D (extras)

Notă la rândul 020
,,Ajustarea (majorarea/micşorarea) veniturilor conform prevederilor legislaţiei fiscale"
Indicatori

Cod

A

I

Rezultatul obţinut din operaţiunile legate de activele de
capital (anexa 1.2D)

Constatat în
contabilitatea
scopuri
financiară
fiscale
2
3

Diferenţa
(col. 3 - col. 2)
4

0208

În anul 2018 entitatea a vândut 50% din cota sa de participaţie în capitalul social al
entităţii „ Zeta" SRL contra sumei de 2 700 OOO lei. În evidenţa contabilă, entitatea a reflectat
următoarele formule:
Tabelul 14. Corespondenţa conturilor pentru operaţiile legate de vânzarea cotei de
. I
parf1c1pa
. f1e m capi·taIuI socia
A

Nr
dlo

Conţinutul operaţiei economice

Coresvondenta conturilor
debit

I

credit

Suma (lei)
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Obţinerea venitului din vânzarea cotei de participaţie în
capitalul social al entităţii „ Zeta" SRL
Decontarea costului cotei de participaţie în capitalul social al
entitătii „ Zeia" SRL

1
2

234

621

2 700 OOO

721

141

2 975 OOO

Pierderea obţinută în contabilitatea financiară : __________________
Creşterea de capital: ____________________________
Anexa 1.2D

,fotă Ia rândul 0208
,Rezultatul din operaţiunile legate de activele de capital"

Active
de
capital

Cod

A

1

Acţiuni
şi alte
titluri de
propriei
ate în

Ieşirea activelor de
Venit
capital
obţinut
(pierdere)
din
suma
vânzarea
încasată
(ieşirea)
baza
din
activelor de valorică
vânzare
capital în
(schimb)
evidenţa
financiară
3
4
2

Creşterea
de capital
(col. 4 col. 3)

Pierderea
de capital
(col. 3 col. 4)

Suma
pierderii de
capital din
perioada
precedentă

Suma
creşterii de
capital
(col. 5 col. 6 col. 7)

5

6

7

8

X

X

02081

Suma
Suma
creşterii de pierderii de
capital
capital
supusă
nepermisă
impozitării
spre
(col. 8 x
deducere în
50%)
anul fiscal
(se indică în
(col. 6 +
col. 3, rd.
col. 70208)
col. 5)
9
10

X

X

activitat

ea de
intreprin
zător

Total

0208

Diferenţa în rd. 0208 din Anexa 1 D la Declaraţie va constitui 65 OOO lei, şi va majora suma
venitului impozabil al întreprinderii:
Notă Ia rândul 020
,,Ajustarea (majorarea/micşorarea) veniturilor conform prevederilor legislaţiei fiscale"
Indicatori
A
Rezultatul obţinut din operaţiunile legate de activele de
capital (anexa 1.2D)

Cod

1

Anexa 1D (extras)

Constatat în
contabilitatea
scopuri
financiară
fiscale
2
3

Diferenţa
(col. 3 - col. 2)
4

0208

În conformitate cu art. 20 lit. z2) din Codul Fiscal, mijloacele băneşti obţinute din fondurile
speciale (art. 47 din Legea Republicii Moldova „Privind sistemul bugetar şi procesul bugetar"
nr. 847-XIII din 24 mai 1996 (Monitorul Oficial nr. 91-96 din 30 mai 2003)), utilizate conform
destinaţiei acestora, nu se impozitează.
De exemplu, prin Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr. 289 din 15.12.2017, pentru
Fondul naţional de dezvoltare a agriculturii şi mediului rural se alocă mijloace în sumă de
900 000,0 mii de lei. Modul de repartizare a mijloacelor din Fondul naţional de dezvoltare a
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agriculturii şi mediului rural se stabileşte printr-un regulament aprobat de către Guvern (HG nr.
455 din 21.06.2017 cu privire la modul de repartizare a mijloacelor Fondului Naţional de
Dezvoltare a Agriculturii şi Mediului Rural).
,..
�

29.1.3.5.16. Se permite la deducere în scopuri fiscale uzura mijlocului fix
procurat de producătorul agricol în cazul în care ulterior aceasta a obţinut
'Jr subvenţie pentru compensarea (integrală sau parţială) cheltuielilor ce ţin de
procurarea mijlocului fix?
Conform prevederilor art. 26 alin. (2) şi art. 261 alin. (2) din Codul fiscal, mijloacele fixe pe care se calculează
amortizarea este proprietatea materială reflectată în bilanţul contribuabilului în conformitate cu legislaţia şi folosită
în activitatea de întreprinzător, a căror valoare scade prezumtiv ca urmare a uzurii fizice şi morale şi a cărei perioadă
de exploatare este mai mare de un an, iar valoarea ei depăşeşte suma de 6000 de lei.
Evidenţa şi calcularea amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale se efectuează în conformitate cu
Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 289 din 14 martie 2007.
În cazul în care agentul economic a determinat obligaţii privind plata unui mijloc fix, iar ulterior a obţinut
o subvenţie, suma subvenţiei obţinute nu va influenţa mărimea bazei valorice a mijloacelor fixe la calcularea
amortizării în scopuri fiscale.
De asemenea, potrivit prevederilor art. 261 alin. (14) din Codul fiscal, suma subvenţiilor obţinute ca
urmare a efectuării investiţiilor prin procurarea mijloacelor fixe din sursele proprii nu influenţează asupra mărimii
bazei valorice a mijloacelor fixe.
Astfel, amortizarea în scopuri fiscale aferent mijlocului fix respectiv va fi calculată din suma valorii
acestuia apreciată conform art. 27 alin. (1) sau art. 261 alin. (18) din Codul fiscal.

În rd. 02019 se reflectă alte venituri, care nu sunt indicate în Anexa 1D, dar pentru care
legislaţia fiscală prevede alte reguli de constatare a veniturilor, nereglementate de către SNC, de
exemplu:
� sumele primite de către persoane fizice şi juridice ca despăgubire pentru prejudiciul
cauzat sau/şi venitul ratat ca urmare a efectuării cercetărilor arheologice pe terenurile
aflate în proprietatea sau în posesia acestor persoane (p. d2) al art. 20 din CF);
� sumele primite de către persoane fizice şi juridice ca despăgubire pentru prejudiciul ce le
a fost cauzat ca urmare a unei acţiuni ilegale (inacţiuni) ori ca urmare a unor calamităţi
naturale sau tehnogene, cataclisme, epidemii, epizootii (p. d3) al art. 20 din CF);
� sumele primite de proprietari sau deţinători pentru bunurile rechiziţionate în interes
public, pe perioada rechiziţiei, conform legislaţiei (p. d4) al art. 20 din CF);
� veniturile obţinute ca urmare a compensării daunei materiale cauzate, în partea în care
compensaţia acordată nu depăşeşte dauna materială cauzată (p. z6) al art. 20 din CF);
� venitul rezultat din neachitarea datoriei de către agentul economic, cu excepţia cazurilor
când formarea acestei datorii este o urmare a insolvabilităţii contribuabilului (art. 18 lit. j)
din CF).
Termenele de prescripţie în Republica Moldova sunt stabilite în art. 267 - 283 din Codul
Civil al Republicii Moldova (CC RM). Prescripţia extinctivă reprezintă un termen stabilit pentru
apărarea dreptului în baza acţiunii înaintate de persoana al cărei drept a fost lezat.
Există termene generale şi speciale de prescripţie extinctivă:
1. Termenul general de prescripţie extinctivă în interiorul căruia persoana poate să-şi
apere, pe calea intentării unei acţiuni în instanţă de judecată, dreptul încălcat este de 3
ani (art. 267 din CC RM).
2. Termenele speciale de prescripţie extinctivă - se aplică doar în cazurile indicate
special în lege (art. 268- 269 din CC RM).
Determinarea corectă a termenelor de prescripţie are o importanţă deosebită, deoarece
conform art. 18 lit. j) din Codul Fiscal în venitul impozabil se include venitul rezultat din
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neachitarea datoriei de către agentul economic, cu excepţia cazurilor când formarea acestei
datorii este o urmare a insolvabilităţii contribuabilului. Conform art. 272 din CC RM, termenul
de prescripţie extinctivă începe să curgă de la data naşterii dreptului la acţiune, adică de la data
când persoana a aflat sau trebuia să afle despre încălcarea dreptului. Prescripţia începe să curgă
de la data când obligaţia devine exigibilă.

Exemplul 12. În anul 2018, după prezentarea situaţiilor financiare pentru anul 2017, s-au
depistat datorii creditoare cu termenul de prescripţie expirat:
>- faţă de entitatea „ Gama" SRL în sumă de 36 OOO lei (sold creditor la contul 521),
inclusiv TVA -6 OOO lei,
>- faţă de persoana fizică ce nu practică activitate de întreprinzător (pe act de achiziţie a
mărfurilor) în sumă de 3 OOO lei (sold creditor la contul 544),
>- faţă de întreprinderea „Beta" SRL în sumă de 6 OOO lei (sold creditor la contul 523),
inclusiv TVA -1 OOO lei.
La completarea Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2017 întreprinderea
a reflectat ajustarea în mărime de 39 OOO lei (30 OOO+ 3 OOO+ 6 OOO) în rd. 02019 din Anexa
ID la Declaraţie (v. tab. 24).
Notă la rândul 020
,,Ajustarea (majorarea/micşorarea) veniturilor conform prevederilor legislaţiei fiscale"

Altele ( de indicat)

Indicatori

Cod

A

1
02019

Anexa 1D (extras)

Constatat în
contabilitatea
scopuri
financiară
fiscale
2
3
o
39 OOO

Diferenţa
( col. 3 - col. 2)
4
39 OOO

În martie 2018 entitatea a casat datoriile compromise, cu excepţia datoriei faţă de
întreprinderea „ Gama" SRL, pe care a achitat-o odată cu reluarea relaţiilor de afaceri. În
evidenţa contabilă, operaţiile economice legate de casarea datoriilor cu termenul de prescripţie
expirat se reflectă prin următoarele formule:
Tabelul 15. Corespondenţa conturilor pentru operaţiile legate de casarea datoriilor creditoare
Nr.
dlo

1
2
3

4

Conţinutul operaţiei economice
Stinf!erea datoriei fată de întreprinderea „Alfa" SRL, fără TVA
Casarea sumei datorieifaţă de persoana fizică
Casarea avansului primit din partea întreprinderii „ Beta" SRL
Aiustarea sumei TVA privind avansul primit

Corespondenta conturilor
debit
credit

521
544
523
225

242
612
612
5344

Suma
(lei)

36 OOO
3 OOO
6000
{I OOO)

La completarea Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2018 întreprinderea
reflectă ajustarea în rd. 02019 din Anexa ID la Declaraţie (v. tab. 26).

Notă la rândul 020
,,Ajustarea (majorarea/micşorarea) veniturilor conform prevederilor legislaţiei fiscale"

Altele (de indicat)

Indicatori

Cod

A

1
02019

Anexa 1D (extras)

Constatat în
Diferenţa
contabilitatea
scopuri
(col. 3 - col. 2)
financiară
fiscale
2
3
4
1- 3CC:e-,C (- ·� s; CC-,' J
;;,C �ot_,,,
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A Diferenţele privind cheltuielile

Deducerea cheltuielilor de delegaţii se limitează prin Hotărîrea Guvernului Republicii
Moldova nr. 1O din 5 ianuarie 2012 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la delegarea
salariaţilor entităţilor din Republica Moldova" (Monitorul Oficial nr. 7-12 din 13 ianuarie 2012),
cu modificările şi completările ulterioare.
Această diferenţă apare la întreprindere în special în cazul în care salariatului delegat i se
achită diurna, cheltuielile de locaţiune etc., în mărime ce depăşeşte limita stabilită. Totodată
trebuie de ţinut cont de faptul că acele cheltuieli, deducerea cărora se permite în baza Hotărîrilor
Guvernului susmenţionate fără documente confirmative, nu se atribuie la cheltuielile
neconfirmate documentar.
Toate aspectele privind tipurile de cheltuieli legate de deplasarea în interes de serviciu şi de
compensarea acestora sînt reglementate de art. 176 alin. (1) din CM, conform căruia, în cazul
deplasării în interes de serviciu, angajatorul este obligat să compenseze salariatului:
a) cheltuielile de călătorie tur-retur;
b) cheltuielile de cazare;
c) diurna;
d) alte cheltuieli ce ţin de deplasare.
Totodată contabilii trebuie să ia în consideraţie faptul că în momentul achitării cheltuielilor
cu diurna suma depăşirii limitei stabilite pentru diurnă se impozitează cu
� impozit pe venit reţinut din salariu şi se reflectă în Fişa personală ca facilitate,
� prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală atît la angajat, cît şi la angajator
Drept documente in baza cărora ar fi permisă deducerea in scopuri fiscale a cheltuielilor de
transport aferente deplasărilor, vor fi considerate biletele de avion eliberate de compania ce
oferă servicii de transport, indiferent dacă acestea vor fi prezentate fie pe suport de hîrtie, fie în
formă electronică (v. scrisoarea Ministerului Finanţelor al RM nr. 17-2/1-14-735-6580 din 22
septembrie 2009).
Tabelul 16. Prevederile principale ale Regulamentului cu privire la delegarea salariaţilor
entită ilor din Re oblica Moldova
Ordinul de deplasare şi legitimaţia de deplasare, dacă
salariatul nu revine din deplasare la locul permanent de
muncă în aceeaşi zi în care a fost delegat.
Data plecării, sosirii în punctele de deplasare şi data
plecării din acestea se confirmă prin aplicarea
obligatorie în legitimaţia de deplasare a ştampilei
Ia care este dele at salariatul.

•

Data trecerii hotarelor se determină potrivit
documentelor de călătorie.

Cheltuielile de transport pînă la locul de destinaţie şi retur - spre locul permanent de muncă cu transportul
aerian, feroviar, naval, transportul auto public la tarifele clasei econom, cu excepţia taximetrelor;
• plata pentru asigurarea de stat a pasagerului la transport;
•
lata entru serviciul restat Ia vînzarea reliminară a biletelor de călătorie;
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•
•
•

Pe teritoriul Re ublicii Moldova

Peste hotarele Re ublicii Moldova

Conform tarifului minim

Nu se corn ensează

cheltuielile pentru utilizarea lenjeriei de pat în trenuri se compensează fără prezentarea documentelor
primare;
călătoria în transportul public (cu excepţia taximetrelor) pînă Ia gară, aerogară, debarcader şi retur, în cazul
în care ele nu sînt amplasate în raza localităţii unde a fost delegat;
călătoria cu taximetrul în cazul în care ora sosirii sau plecării delegatului nu corespunde cu orarul de timp al
trans ortului ublic.

trans ort de serviciu sau ersonal

Cheltuielile pentru combustibil şi lubrifiante, în conformitate cu ruta şi kilometrajul aprobate de conducătorul
entităţii + cantitatea necesară de materiale de marca respectivă, dacă sînt prezentate documentele (chitanţele,
cecurile) eliberate de sta ·ne de alimentare cu combustibil,
.. care confirmă cheltuielile menţionate.

. ii .. "·.�.:,':',;,

..

con orm documentelor rimare

Cazarea (cheltuielile pentru locaţiune), conform plafoanelor din anexa nr. 2 +nu mai mult de 50% din costul locului
pentru rezervarea hotelului + serviciile obligatorii prestate în hoteluri, conform cerinţelor privind utilarea camerelor
din hoteluri + plăţile şi osibilele taxe locale obli atorii, reflectate în conturile pentru chirie
Nu SE PERMITE achitarea cheltuielilor pentru locaţiune în hoteluri în baza conturilor comune, fără a fi indicate în ele
numerele camerelor ocu ate, erioada aflării, numele celor cazaţi, ti urile cheltuielilor etc.

în baza contractului de locatiune

pînă la 70% din plafoanele de cazare stabilite prin anexa nr. 2 la Regulament (persoanele din categoria A).
25 lei

în li sa documentelor rimare

IO % din norma-limită a cheltuielilor de locaţiune pentru
fiecare noapte aflată în deplasare, excluzîndu-se timpul
aflării în drum

nu se com ensează

Cheltuielile pentru hrană şi alte servicii personale (spălatul, călcatul, frizeria etc.), incluse în conturile pentru
locaţiune

li" .. ·

.

zilele de lecare si de sosire
100% din norma stabilită

Nu se lăteste

50%
cuantumul diurnei se reduce cu 20 % pentru fiecare zi
su Iimentară

obţinerea vizei, precum şi a vizei de reşedinţă în
aşa ort şi alte taxe aferente obţinerii acestora
comisioanele şi taxele bancare pentru schimbarea valutei
străine, la utilizarea cardului bancar sau a cecului de
numerar în bancă în moneda cores unzătoare
telefaxuri, internet, convorbiri interurbane de serviciu cu entitatea care I-a delegat sau cu alte entităţi, ce ţin de
sco ul dele ării şi care se corn ensează conform ordinului conducătorului
asigurarea medicală obligatorie în străinătate
taxele rutiere i alte cheltuieli s ecifice la lecarea salariatului cu trans ortul auto, care nu este de uz ublic
transportul bagajelor
spezele pentru asistenţa medicală în condiţiile şi în
cazurile stabilite de Ministerul Sănătăţii, cum ar fi
vaccinarea şi procurarea medicamentelor specifice
ţărilor şi localităţilor cu o climă greu de suportat,
spitalizarea şi intervenţiile chirurgicale, în caz de
necesitate acută (pentru zilele de spitalizare diurna nu se
acordă)
cheltuielile în legătură cu decesul salariatului în
străinătate şi trans ortarea lui în patrie

29.1.3.2.9. Se permite deducerea în scopurifiscale a cheltuielilor pentru
deplasareafondatorului entităţii, care nu este încadrat în statele de personal al
32

Cuprins

acesteia?
În conformitate cu prevederile art. 24 alin. (3) din Codul fiscal, deducerea cheltuielilor de delegaţii a agenţilor
economici se permite în limitele stabilite de Regulamentul cu privire la delegarea salariaţilor entităţilor din
Republica Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 10 din 5 ianuarie 2012.
Astfel, potrivit pct 2 din Regulamentul menţionat, acesta reglementează cheltuielile entităţilor din Republica
Moldova pentru deplasarea în interes de serviciu a salariaţilor încadraţi în statele lor de personal sau a persoanelor
care îndeplinesc lucrări şi servicii în conformitate cu contractul (acordul) încheiat, pe teritoriul republicii şi peste
hotarele ei.
Prin urmare, cheltuielile pentru deplasarea fondatorului entităţii care nu este încadrat în statele de personal al
entităţii nu sunt permise la deducere în scopuri fiscale.
29.1.3.2.12.

29.1.3.2.12. În ce mărime urmează aji dedus suplimentul la salariul tarifar (de
funcJie) calculat salariatului delegat pe teritoriul republicii pentru executarea
lucrărilor de montaj şi construcJie?

În conformitate cu prevederile pct.28 din Regulamentul cu privire la delegarea salariaţilor entităţilor din
Republica Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernul nr.10 din 05.01.2012, muncitorilor, conducătorilor şi
specialiştilor entităţilor, delegaţi în teritoriul Republicii Moldova pentru executarea lucrărilor în domeniul
tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor electronice şi poştale, lucrărilor de montaj, ajustare, construcţie, reparaţie şi
restaurare, în locul diurnelor li se plăteşte, în modul stabilit, un supliment la salariul tarifar ( de funcţie) în
conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr.632 din 24 august 1994.
Potrivit pct.8 şi 11 din Regulamentul, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 632 din 24.08.94, su plimentul
pentru caracterul mobil al lucrărilor executate de muncitorii organizaţiei de construcţie (subdiviziunii ei), transferaţi
în altă localitate, se plăteşte pe un termen de pînă la 3 ani şi se stabileşte în mărime de 30 la sută din salariul tarifar
(salariul de funcţie), fără a se lua în calcul coeficienţii şi plăţile suplimentare, care însă nu va depăşi diumile plătite
pentru deplasări de serviciu.
Totodată, prevederile pct.21 şi 22 stabilesc că, suplimentele plătite în mărimile prevăzute de Regulamentul dat
nu se iau în considerare la calcularea salariului mediu şi la calcularea cotizaţiilor pentru asigurări sociale de stat şi
sînt neimpozabile, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Lucrătorilor, cărora în baza Regulamentului menţionat, Ii
s-au stabilit suplimente nu li se plătesc diurnele prevăzute pentru deplasări.
Astfel, în conformitate cu prevederile art. 24 alin. (1) din Codul fiscal, se permite deducerea cheltuielilor
ordinare şi necesare, achitate sau suportate de contribuabil pe parcursul anului fiscal, exclusiv în cadrul activităţii de
întreprinzător, iar prevederile alin. (3) al aceluiaşi articol stabilesc că, deducerea cheltuielilor de delegaţii se permite
în limitele stabilite de Hotărîrea Guvernului nr.632 din 24 august 1994.

29.1.3.2.11. În ce mărime pot fi deduse de către entitatea antrenată în rutele
auto, diurnele calculate salariatului delegat peste hotarele Republicii Moldova?
Potrivit prevederilor art.24 alin(3) din Codul fiscal, deducerea cheltuielilor de delegaţii a agenţilor economici se
permite în limitele stabilite de Hotărîrea Guvernul nr.IO din 05.01.2012.
În conformitate cu pct.31 Iit.c) din Regulamentul cu privire la delegarea salariaţilor entităţilor din Republica
Moldova, aprobat prin Hotărîrea menţionată, în cazul aflării salariatului peste hotare peste 24 ore, şoferilor,
expeditorilor auto, ghizilor şi altor salariaţi antrenaţi în rutele traficului auto internaţional de mărfuri şi călători Ii se
plătesc diurne în modul general stabilit de Regulamentul menţionat.
Cheltuielile de deplasare, în cazul descărcării pe teritoriul unei ţări şi a încărcării pe teritoriul altei ţări, se achită
în mărime de 50% din suma cheltuielilor de deplasare stabilite pentru fiecare dintre aceste ţări.
Potrivit punctelor 6, I O şi 11 din Regulamentul menţionat, delegarea salariatului se efectuează de către
conducătorul entităţii sau altă persoană împuternicită prin aprobarea ordinului, cu indicarea scopului şi a termenului
delegării, precum şi a ţării gazdă.
Termenul delegării salariaţilor se determină de către conducătorii entităţilor în conformitate cu Codul muncii al
Republicii Moldova.
Compensarea cheltuielilor de deplasare se efectuează pentru zilele aflării efective în deplasare, inclusiv pentru
ziua plecării şi ziua sosirii, determinate conform menţiunilor în ordinul de deplasare şi în documentele de călătorie
prezentate, în limitele termenului pentru care salariatul a fost delegat.
Astfel, în conformitate cu prevederile art.24 alin. (3) din Codul fiscal, deducerea cheltuielilor de delegaţii se
permite în limitele stabilite de pct.31 din Hotărîrea menţionată.
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În conformitate cu art. 24 alin. (1) şi (3) din Codul Fiscal, deducerea cheltuielilor de
asigurare a persoanelor juridice se permite în corespundere cu HG 693/2018.
Deducerea primelor de asigurare plătite în baza contractelor de asigurare încheiate în
corespundere cu prevederile legislaţiei în vigoare de către agenţii economici şi persoanele fizice
înregistrate în calitate de întreprinzător, din venitul provenit de la activitatea de întreprinzător, se
stabileste astfel (figura 4):
Tipuri de asigurări

obligatorii

I
I

facultative

nelimitate
a) asigu rări de răspundere
civilă auto, care acoperă
daunele ce rezultă din folosirea
autovehiculelor,
inclusiv
răspunderea transportatorilor;
b) asigurări de răspundere
civilă avia, care acoperă
răspunderea transportatorilor;
c) asigu rări de răspundere
civilă maritimă, lacustră şi
fluvială,
acoperă
care
răspunderea transportatorilor;
d) asigurări de răspundere
civilă feroviară, care acoperă
răspunderea transportatorilor;
e) alte clase de asigurare
pentru care este prevăzută
încheierea contractelor de
asigu rare obligatorie în scopul
desfăşurării
activităţii
de
întreprinzător;

I

a) asigu rări de accidente, inclusiv
muncă
şi
bolile
accidentele de
profesionale;
b) asigurări de viaţă şi anuităţi (contractate
în favoarea angajaţilor întreprinderii);
c) asigurări de vehicule terestre (altele
decît cele feroviare), care acoperă daunele
survenite la vehiculele terestre cu motor;
d) asigurări de vehicule de cale ferată, care
acoperă daunele survenite la vehiculele de
cale ferată care se deplasează sau
transportă mărfuri ori persoane;
e) asigurări de nave aeriene, care acoperă
daunele survenite la navele aeriene;
f) asigurări de nave maritime, lacustre şi
fluviale, care acoperă daunele survenite la
acestea;
g) asigurări de bunuri în tranzit, care
acoperă daunele suferite de mărfuri, bagaje
şi alte bunuri transportate;
m) alte asigurări ordinare şi necesare
pentru
desfăşurarea
activităţii
de
întreprinzător

I
Deducerea se permite în corespundere cu regulile de evidenţă contabilă.

.------'---I -�
I -�
r:-,---:---�
limitate

h) asigurări de incendiu şi de alte
calamităţi naturale, care acoperă
daunele suferite de proprietăţi şi bunuri
(aflate în proprietatea întreprinderii)
cauzate de incendiu, explozie, furtună,
energie nucleară, alunecări de teren,
alte fenomene naturale în afară de
furtună;
i) asigurări de bunuri, care acoperă
daunele suferite de proprietăţi şi bunuri
(aflate în proprietatea întreprinderii) în
cazul în care aceste daune sînt cauzate
de grindină, îngheţ sau furt;
j) asigurări de răspundere civilă
generală, care acoperă daunele din
prejudiciul produs terţilor în urma
exploatării
obiectelor
industriale
periculoase;
k) asigurări de răspundere civilă
generală,
contractate
în
baza
Convenţiei referitoare la contractul de
transport internaţional de mărfuri pe
şosele (CMR), semnată la Geneva la
19 mai 1956, şi Convenţiei vamale
referitoare la transportul internaţional
al mărfurilor sub acoperirea cametelor
TIR din 14 noiembrie 1975, la care
Republica Moldova este parte din 26
mai 1993;
alte asigurări de răspundere civilă
generală, care acoperă daunele din
prejudiciul produs terţilor prin
utilizarea şi exploatarea navelor
aeriene şi vehiculelor de cale ferată;

I

Mărimea totală a defalcărilor nu
poate depăşi 3 (trei) procente din
suma venitului brut, obţinut din
toate
sursele,
inclusiv din
operaţională,
activitatea
de
investiţii şi financiară.

Figura 4. Clasificarea tipurilor de asigurări în conformitate cu HG 693/2018
şi modul de deducere a acestora
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În plus, pentru contractarea asigurărilor subvenţionate de către stat, manmea defalcărilor
permise ca deduceri de cheltuieli aferente activităţii de întreprinzător în scopuri fiscale nu poate
depăşi cota de primă de asigurare, care urmează a fi plătită de către asigurat (întreprinderea
agricolă, producătorul agricol etc.) în conformitate cu legile speciale respective.
De regulă, primele de asigurare se transferă de către întreprindere în avans în mărime
deplină, până la intrarea în vigoare a contractului de asigurare. Fiecare poliţă de asigurare are un
termen de valabilitate. De aceea în evidenţa contabilă suma primei de asigurare transferate în
adresa companiei de asigurare se constată iniţial ca şi cheltuieli anticipate curente, prin formula
Dt 261 Ct 521
iar ulterior se decontează lunar ori trimestrial la cheltuieli sau costuri.
Conform art. 20 alin. (1) lit. b) din Legea contabilităţii nr. 113-XVI din 27.04.2007,
formularele tipizate cu regim special se utilizează în cazul prestării serviciilor, cu excepţia
serviciilor financiare prestate de către instituţiile financiare, organizaţiile de microfinanţare,
asociaţiile de economii şi împrumut.

Art. 24 alin. (3) din Codul Fiscal şi HG 693/2018 stabilesc regulile de recunoaştere a
cheltuielilor de reprezentanţă spre deducere (tabelul 17):
Tabelul 17. Situaţia comparativă a normelor privind deducerea cheltuielilor de
reprezentantă
Redacţia precedentă
Redacţia actuală (HG 693/2018)
Actul normativ
abro�at
La cheltuielile de reprezentanţă ce ţin de La cheltuielile de reprezentanţă, ce ţin de
HG 130/1998

activitatea de întreprinzător a entităţii se
raportează doar cheltuielile suportate pentru
primirea delegaţiilor, atît în Republica
Moldova, cît şi în afara Republicii Moldova,
ce contribuie la buna desfăşurare a activităţii
de întreprinzător şi includ:
1) cheltuielile pentru primirea oficială a
delegaţiilor, inclusiv a celor străine, pentru
încheierea diverselor acorduri, contracte etc.;
frecventarea
pentru
2) cheltuielile
manifestărilor culturale şi reprezentaţiilor
teatralizate în procesul de negocieri ale unor

acorduri în scop antreprenorial;
3) cheltuielile de transport în timpul
primirii delegaţiilor conform programului
stabilit;
4) cheltuielile pentru achitarea serviciilor
traducătorilor neîncadraţi în personalul
întreprinderii;
5) cheltuielile pentru trataţii în timpul şi

activitatea de antreprenoriat a întreprinderii, se
raportă: cheltuielile pentru primirea oficială a
delegaţiilor, inclusiv celor străine, pentru
frecventarea manifestaţiilor culturale şi
reprezentaţiilor teatralizate, achitarea
serviciilor traducătorilor neîncadraţi în
personalul întreprinderii, pentru trataţii în
timpul şi locul unde decurg negocierile de
afaceri şi manifestările culturale respective,
precum şi alte cheltuieli similare.

În cheltuielile de reprezentanţă, ce ţin de
activitatea comercială, de rînd cu cheltuielile
suportate la locul de reşedinţă a întreprinderii,
se includ şi alte cheltuieli ale reprezentantului
întreprinderii în alte localităţi decît cele de
reşedinţă.

locul unde decurg negocierile de afaceri şi
manifestările culturale respective;
6) cadouri/suvenire în mărimea ce nu
depăşeşte 2% din suma scutirii personale
anuale, pentru fiecare persoană, primită în

delegaţie/deplasare
programului.

realizată

conform

Documentele
ce
confirmă
primirea
delegaţiilor (reprezentanţelor) sînt:
1) ordinul conducătorului întreprinderii,
emis în baza înţelegerilor prealabile ale

Documente ce confirmă primirea delegaţiilor
sînt
considerate:
(reprezentanţelor)
ordinul conducătorului întreprinderii, emis
în baza înţelegerilor prealabile ale părţilor

HG 130/1998
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Redacţiaactuală (HG 693/2018)

Redacţia precedent ă

părţilor (programelor, acordurilor, scrisorilor,
faxurilor etc.), în care se menţionează
componenţa delegaţiilor, scopul, programul şi
termenul vizitei;
2) informaţiile referitoare la rezultatele
vizitei şi darea de seamă asupra cheltuielilor
efectuate, justificate documentar.

scrisorilor,
(programelor,
• acordurilor,
faxurilor etc.). In ordin se menţionează
componenţa delegaţiilor, scopul, programul şi
termenul
vizitei;
informaţiile referitoare la rezultatele vizitei
şi darea de seamă asupra cheltuielilor
efectuate, justificate documentar.

X

La cheltuielile de reprezentanţă nu se atribuie
primirea
cheltuielile
ocazionate
de

Pentru asigurarea confirmării cheltuielilor
de reprezentanţă se va asigura dispunerea
ambelor categorii de documente din cele
menţionate în prezentul punct.

Actul normativ
abr o2at

HG 130/1998

delegaţiilor reciproce dintre filiale şi
întreprinderea de bază, cu excepţia

Suma-limită a cheltuielilor de
reprezentanţă care se permite spre
deducere constituie 0,75% di n
veni tul bru t

delegaţiilor dintre întreprinderile nerezidente
şi filialele lor în Republica Moldova, care sînt
considerate persoane juridice aparte.
Suma-limită a cheltuielilor de reprezentanţă,
care se permite spre deducere din venitul brut,
constituie:

HG 130/1998

a) 0,5% din suma venitului brut, încasat
de la comercializarea mărfurilor (volumul

a
circulaţie
mărfurilor);
b) 1 % din suma celorlalte tipuri de venit
brut, fără taxa pe valoarea adău_gată şi accize.

de

Dacă o parte din cheltuielile de reprezentanţă nu sunt confirmate documentar, atunci această
parte trebuie inclusă în cheltuielile neconfirmate documentar şi reflectată în rd. 03026 din Anexa
2D la Declaraţie.
Calcularea cheltuielilor de reprezentanţă permise spre deducere în scopuri fiscale se face în
Anexa 2.1 D la Declaraţie. La completarea acestei Anexe trebuie de ţinut minte că se permite
deducerea doar a cheltuielilor efective, dar în limitele stabilite.
Exemplul 13. În timpul deplasării cu chestiuni de afaceri în oraşul Baden-Baden,
Germania, conducerea entităţii „Alfa" SRL a planificat petrecerea unei întruniri cu partenerii
de afaceri în vederea negocierii condiţiilor contractului de colaborare. În acest sens a fost emis
ordinul corespunzător, iar după finalizarea convorbirilor a fost întocmit raportul privind
cheltuielile de reprezentanţă. Datele privind sumele efectiv suportate sunt prezentate în tabelul
18.
C e "
mel'Ie
f' lJrIVlll
"" dhlt
l de reprezent anC
asu por tate
Tabeu
I 118 I nfiorma_n
Nr.
d/o

Acţiuni întreprinse

Data operaţiei
economice

Suma (lei) (la
cursul din data
tranzactiei)

Î nchirierea sălii de conferinţă în hotel
Organizare pauză de cafea

13.11.18
13.11.18

3.

Înmânare suvenire cu tematică naţională (4
persoane)

10.11.18

2 450

4.

Achitarea serviciilor traducătorului
specializat

13.11.18

5 610

X

44 005,00

I.
2.

TOTAL

20 156
15 789

Documente confirmative

Chitanţa hotel
Chitanţa hotel
Factura fiscală
AF5468932, actul de
casare a bunurilor nr.105
Invoice de la agenţia de
traduceri
X

În baza datelor exemplului se vor întocmi formulele contabile:
Tabeu
I 119 Î nre21s
1 e pr1vm
. t ran
� . contab"I
c elt me
Ie de reprezentanta
.. dh
. l"I
Debit

Credit

Suma (lei)

713
713

532
211

41 555
2 450
36

Cuprins

În baza datelor dn exemplu, entitatea urmează să efectueze calculul limitei de deducere a
cheltuielilor privind producţia de suvenir:
T a beu
I I 20 C aI cuIuI r1m1·te1. pnvm
. . d deducerea c heItme
. rI
I or cu suvemre
Indic atori
Suma (lei)
Nr.
I. Cantitatea cadourilor (lei)
4
24000
2. Suma scutirii personale anuale
1920
3. Limita de deducere (rd.l * d.2 * 2%)
2450
4. Suma cheltuielilor efective privind producţia de suvenire
Depăşirea limitei de deducere a cheltuielilor cu producţia de
5.
530
suvenire
Ulterior, în Declaraţia VEN vafi făcută următoarea qjustare în Anexa 2.1 D:

Anexa 2.1D Descifrare Ia rândul 0304

Indicatori/ IloKaJaTeJJD

A
Venitul conform datelor contabilităţii financiare (suma clasei
"Venituri")
Suma ajustărilor (majorărilor/ micşorărilor) veniturilor (rîndul
020 din Declaraţie)
Suma venitului brut (rîndul 03041 + rîndul 03042)
inclusiv:/
din vînzarea mărfurilor
alte venituri (rîndul 03043 -rîndul 030431)
Total suma-limită a cheltuielilor de reprezentanţă (rîndul
030431 + rîndul 030432)
Suma cheltuielilor efective de reprezentanţă (se reflectă în
anexa 2D, rîndul 0304, coloana 2)
Cheltuieli de reprezentanţă permise spre deducere (rîndul
03045, dar nu mai mult decît rîndul 03044 (se reflectă în
anexa 2D, rîndul 0304, coloana 3)

Cod

Suma

1

2

03041

4 214 227

03042

(IO 115)

03043

Suma
cheltuielilor de
reprezentanţă

X

X

3

lj}{)t1 111

t: ţ.:i 1

4

3i S31

0,5
1,0

030431
030432
03044

X

X

03045

X

X

03045

X

X

3 i.:5:5 i

Li '1 t;r!��

Jl:5.31 -;/ �.:,-,

�ft:'ef"-1

Notă la rândul 030
,,Ajustarea (majorarea/micşorarea) cheltuielilor conform prevederilor legislaţiei fiscale"
Corectări

Cod

A

1

Cheltuieli de reprezentanţă (art. 24 alin. (3) din CF)

Suma limită a
cheltuielilor de
reprezentanţă, %

0304

Anexa 2D (extras)

Constatat în
contabilitatea
scopuri
financiară
fiscale
2
3

t/YOC,·S

3/L)t ': I

Diferenţa
(col. 3 - col. 2)
4

(i:-3CC y)

Este de menţionat că, în cazul în care compensarea cheltuielilor de reprezentanţă salariatului
se efectuează fără documente justificative, suma compensaţiei se va considera venit
t> impozabil (facilitate acordată de către angajator) în conformitate cu art.18 lit.o) şi art.19 ale
CF RM (Scrisoarea IFPS nr. 17-2-09/1-396-2811/l 1 din 19.07.2006).

:f

29.4.8. La invitaţia întreprinderii în Republica Moldova sosesc specialişti
.� străini, care furnizează diverse servicii (consulta/ii referitor la procesul de
-.1.
producere, calitatea producţiei, semnarea contractelor, auditul firmei etc.).
Întreprinderea pentru aceste servicii acordă nerezidenţilor cazarea şi alimentarea pe cont
propriu. Se consideră oare aceste plăţi achitate în folosul nerezidenţilor ca cheltuieli de
reprezentanţă şi se permit oare ele la deduceri?
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În conformitate cu prevederile pct. 51 din Regulamentul cu privire la determinarea obligaţiilor fiscale aferente
impozitului pe venitul persoanelor juridice şi persoanelor fizice care practică activitate de întreprinzător, aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 693 din 11.07.2018, la cheltuieli de reprezentanţă, ce ţin de activitatea de
întreprinzător a entităţii se raportează doar cheltuielile suportate pentru primirea delegaţiilor, atît în Republica
Moldova, cît şi în afara Republicii Moldova, ce contribuie la buna desfăşurare a activităţii de întreprinzător şi
includ:
I) cheltuielile pentru primirea oficială a delegaţiilor, inclusiv a celor străine, pentru încheierea diverselor acorduri,
contracte etc.;
2) cheltuielile pentru frecventarea manifestărilor culturale şi reprezentaţiilor teatralizate în procesul de negocieri ale
unor acorduri în scop antreprenorial;
3) cheltuielile de transport în timpul primirii delegaţiilor conform programului stabilit;
4) cheltuielile pentru achitarea serviciilor traducătorilor neîncadraţi în personalul întreprinderii;
5) cheltuielile pentru trataţii în timpul şi locul unde decurg negocierile de afaceri şi manifestările culturale
respective;
6) cadouri/suvenire în mărimea ce nu depăşeşte 2% din suma scutirii personale anuale, pentru fiecare persoană,
primită în delegaţie/deplasare realizată conform programului.
Astfel, conform prevederilor Hotărîrii menţionate, cheltuielile privind cazarea şi alimentarea persoanelor
nerezidente nu se atribuie la cheltuieli de reprezentanţă .

29.4.25. Se consideră oare venit pentru nerezident, plăţile achitate pentru
transport şi cazare în Republica Moldova de compania rezidentă în favoarea
nerezidentului pentru prestarea serviciilor în Republica Moldova?
i,J

Venituri ale nerezidentului obţinute în Republica Moldova se consideră veniturile specificate la art.71 din Codul
fiscal.
Totodată, veniturile nerezidentului obţinute din prestarea serviciilor în Republica Moldova se specifică la art.71
alin.(!) lit.b) din Codul fiscal. De asemenea, veniturile nerezidenţilor obţinute în Republica Moldova se consideră
alte venituri (art.71 alin.(!) lit.u) din Codul fiscal), care nu sînt specificate la literele precedente ale articolului
menţionat, cu condiţia ca acestea să nu fie scutite de impunere potrivit legislaţiei fiscale sau altor acte legislative.
Potrivit prevederilor art.73 alin.(3) din Codul fiscal, veniturile persoanelor fizice nerezidente, specificate la
art.71, care nu ţin de o reprezentanţă permanentă în Republica Moldova urmează a fi supuse impunerii la sursa de
plată potrivit art.91, fară dreptul la deduceri, cu excepţia veniturilor menţionate la alin.(4) al articolului nominalizat.
De asemenea, menţionăm că conform art.73 alin.(5) din Codul fiscal, impozitul pe venit la sursa de plată se
reţine de la nerezidenţi indiferent de forma şi locul achitării venitului.
Respectiv, persoanele menţionate la art.90 din Codul fiscal, reţin şi achită un impozit în mărime 12% din plăţile
direcţionate spre achitare nerezidentului aferente veniturilor de la art.71, cu excepţia celor specificate la liniuţele a
doua, a treia şi a patra din prezentul alineat (art.91 alin.(l) prima liniuţă).
În temeiul explicaţiilor Ministerului Finanţelor nr.14/3-13/1 IO din 09.03.2016, cheltuielile pentru cazare,
transport, alimentare suportate de compania rezidentă în folosul persoanelor fizice nerezidente vor fi considerate ca
venituri conform art.71 alin.(!) lit.u) din Codul fiscal, care indiferent de forma şi locul achitării venitului, vor fi
impozitate potrivit art.91 alin.(l) liniuţa întîi din Codul fiscal.
Conform prevederilor art.4 alin.(l) din Codul fiscal, dacă un tratat internaţional care reglementează impozitarea
sau include norme care reglementează impozitarea, la care Republica Moldova este parte, stipulează alte reguli şi
prevederi decît cele prevăzute de legislaţia fiscală, se aplică regulile şi prevederile tratatului internaţional.
Concomitent, dacă nerezidentul este rezidentul unui stat cu care Republica Moldova are încheiată o Convenţie
(Acord) de evitare a dublei impuneri se vor aplica prevederile tratatului internaţional.
Pentru a beneficia de prevederile Convenţiei (Acordului) respectiv, nerezidentul urmează să prezinte
certificatul de rezidenţă conform art.793 alin.(2) din Codul fiscal.

Monitorul fiscal : Se vor permite la deducere în scopuri fiscale cheltuielile de cazare,
suportate de către entitate în folosul nerezidentului angajat? Ce obligaţii fiscale va genera
această operaţie faţă de nerezident?
În conformitate cu prevederile art. 70 alin. (1) din CF, întregul venit al contribuabilului nerezident se împarte în
venit obţinut
I. în Republica Moldova din activităţi de întreprinzător sau din munca prin contract (acord) de muncă;
2. peste hotarele Republicii Moldova din activităţi de întreprinzător sau din munca prin contract (acord) de
muncă.
Veniturile nerezidenţilor, obţinute în Republica Moldova, sunt specificate la art. 71 din CF.
Conform prevederilor art. 71 lit. n) al CF, se consideră venituri obţinute de un nerezident în Republica Moldova
veniturile din activitatea desfăşurată în temeiul contractului (acordului) de muncă sau din cea desfăşurată în baza
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altor contracte cu caracter civil, inclusiv onorariile conducătorilor, fondatorilor sau membrilor consiliului de
administraţie şi/sau alte plăţi primite de membrii organelor de conducere ale persoanei juridice rezidente, indiferent
de locul exercitării efective a obligaţiilor administrative încredinţate acestor persoane.
Concomitent, conform art. 71 lit. o) al CF, veniturile nerezidenţilor obţinute în Republica Moldova se consideră
veniturile sub formă de facilităţi, specificate la articolul I 9 din CF, acordate de patron (beneficiar) persoanelor fizice
nerezidente.
De asemenea, potrivit art. 19 din CF, plăţile acordate salariatului de către patron pentru recuperarea cheltuielilor
personale, se constată ca facilitate impozabilă acordată de patron în favoarea salariatului, care se supune impozitării
în modul general stabilit, în conformitate cu cotele stabilite la art. 15 lit. a) din CF.
Totodată, în conformitate cu prevederile art. 73 alin. (4) al CF, veniturile persoanelor fizice nerezidente, specificate
la art.71 lit. n) şi o), urmează a fi supuse impozitării la sursa de plată în modul prevăzut la art. 88, fără dreptul la
deduceri şi/sau scutiri aferente acestor venituri.
În conformitate cu prevederile art. 24 alin. (1) din CF, se permite deducerea cheltuielilor ordinare şi necesare,
achitate sau suportate de contribuabil pe parcursul anului fiscal, exclusiv în cadrul activităţii de întreprinzător.
Totodată, conform punctului 39 din Regulamentul cu privire la determinarea obligaţiilor fiscale aferente impozitului
pe venit, aprobat prin HG nr. 77 din 30.01.2008, cheltuielile ordinare şi necesare reprezintă cheltuielile,
caracteristice pentru gestionarea anumitor tipuri de activităţi de întreprinzător, fără de care este imposibil de a face
business, care sunt definite atît cu indici calitativi, cît şi indici cantitativi.
Astfel, ţinînd cont de prevederile legislaţiei nominalizate, nu se permite deducerea în scopuri fiscale a cheltuielilor
suportate aferente cazării salariatului.
Totodată, în cazul în care suportarea cheltuielilor de cazare pentru nerezidentul care prestează servicii, reprezintă o
obligaţie contractuală a beneficiarului serviciului, respectiv, acestea constituie parte componentă a valorii serviciului
prestat de către nerezident, care se vor permite la deducere în modul general stabilit, prin prisma prevederilor art. 24
alin. (1) din CF.

Această diferenţă apare la întreprindere doar în cazul în care se satisfac concomitent 3
condiţii:
1) obligaţiile au apărut faţă de o persoană interdependentă;
2) persoana interdependentă aplică metoda de evidenţă de casă (în conformitate cu art. 44
alin. (1) lit. a) din Codul Fiscal, metoda de casă se aplică doar de către persoane fizice);
3) cheltuielile constatate în contabilitate şi neachitate persoanei interdependente reprezintă
venit care nu a fost obţinut al acestei persoane.
Prin urmare, obligaţiile aferente împrumuturilor, deconturilor de avans etc. faţă de aceste
persoane nu se referă la diferenţa examinată.

Deducerea cheltuielilor aferente dobânzilor suportate în baza contractului de împrumut de
către agenţii economici în folosul persoanelor fizice şi juridice (cu excepţia instituţiilor
financiare, a organizaţiilor de microfinanţare şi a companiilor de leasing) se acceptă în limita
ratei medii ponderate a dobânzii la creditele acordate de sectorul bancar persoanelor juridice pe
termen de până la 12 luni şi peste 12 luni în secţiunea pe lei moldoveneşti şi pe valută străină.
Rata medie ponderată a dobânzii la creditele acordate de sectorul bancar persoanelor juridice pe
termen de până la 12 luni şi peste 12 luni în secţiunea pe lei moldoveneşti şi pe valută străină se
determină de către Banca Naţională a Moldovei şi se publică pe pagina web oficială a acesteia".
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Din textul redacţiei în vigoare a art. 25 alin. (2) din CF putem deduce câteva momente
cheie:
c) limita pentru deducerea cheltuielilor aferente dobânzilor suportate în baza contractului de
împrumut de către agenţii economici în folosul persoanelor fizice şi juridice (cu excepţia
instituţiilor financiare, a organizaţiilor de microfinanţare şi a companiilor de leasing) nu poate
depăşi rata medie ponderată a dobânzii la creditele acordate de sectorul bancar;
d) se ia în consideraţie doar rata medie ponderată a dobânzii la creditele acordate persoanelor
juridice;
e) pentru calcularea sumei dobânzilor permise spre deducere în scopuri fiscale, împrumuturile
respective se grupează după termenul de achitare (până la 12 luni şi peste 12 luni) şi după
valuta în care sunt exprimate (lei moldoveneşti şi valută străină);
informaţia despre rata medie ponderată a dobânzii se publică pe pagina web oficială a BNM (în
această
informaţie
se
găseşte
la
adresa:
prezent,
http://bnm.md/bdi/pages/reports/dpmc/DPMC4.xhtml).
Luând în consideraţie faptul că BNM oferă această informaţie într-un format foarte extins,
autorii acestui material au totalizat datele privind rata medie ponderată a dobânzii la creditele
acordate de sectorul bancar persoanelor juridice, pentru anul 2018 (v. tabelul 21).
Tabelul 21. Rata medie ponderată a dobânzii la creditele acordate de sectorul bancar
r>ersoaneIor JUrI
• "d"1ce
până la 12 luni
peste 12 luni
Indicator
valută 1
lei moldoveneşti
lei moldoveneşti
valută1
Rata medie ponderată a dobânzii la
creditele acordate de sectorul bancar(%)
Indiferent de luna în care a fost perfectat contractul de împrumut şi luna anului fiscal
începând cu care agentul economic calculează dobânda la creditele (împrumuturile) obţinute,
deducerea cheltuielilor aferente dobânzilor în favoarea persoanelor juridice şi fizice pentru
creditele şi împrumuturile contractate de la acestea, permisă în scopuri fiscale (col. 3 rd. 0301 O
din Anexa 2D la Declaraţie), se limitează în conformitate cu rata medie ponderată anuală a
dobânzii indicată mai sus.

În conformitate cu art. 31 alin. (1) din Codul Fiscal, se permite deducerea oricărei datorii
compromise, conform legislaţiei, dacă această datorie s-a format în cadrul desfăşurării activităţii
de întreprinzător.
Conform p. 32) al art. 5 din Codul Fiscal, datorie compromisă se numeşte creanţa care este
nerambursabilă în cazurile în care:
• agentul economic lichidat nu are succesor de drepturi;
• persoana juridică sau fizică care desfăşoară activitate de întreprinzător, declarată
insolvabilă, nu are bunuri;
• persoana fizică care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi gospodăria ţărănească (de
fermier) sau întreprinzătorul individual nu are, în decurs de 2 ani din ziua apariţiei
datoriei, bunuri sau este în insuficienţă de bunuri ce ar putea fi percepute în vederea
stingerii acestei datorii;
• persoana fizică a decedat şi nu mai există persoane obligate prin lege să onoreze
obligaţiile acesteia;
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•

persoana fizică, inclusiv membrii gospodăriei ţărăneşti (de fermier) sau întreprinzătorul
individual, care şi-a părăsit domiciliul nu poate fi găsită în decursul termenului de
prescripţie stabilit de legislaţia civilă;
• există actul respectiv al instanţei de judecată sau al executorului judecătoresc (decizie,
încheiere sau alt document prevăzut de legislaţia în vigoare) potrivit căruia perceperea
datoriei nu este posibilă.
Calificarea datoriei drept compromisă, în cazurile specificate mai sus, are loc doar în baza
documentului corespunzător prin care se confirmă apariţia circumstanţei respective de implicare
într-o formă juridică în condiţiile legii.
În contabilitate, creanţa reprezintă o parte din active, care urmează să fie achitată
întreprinderii în termenele prevăzute de condiţiile contractului, cambiei, sau de actele normative.
În evidenţa contabilă orice creanţă a întreprinderii şi datoriile se reflectă la valoarea lor
nominală, în baza documentelor comerciale şi contabile. Creanţele şi datoriile în valută străină
se contabilizează şi se reflectă în situaţiile financiare în moneda naţională, la cursul de schimb al
BNM valabil la data apariţiei lor.

Exemplul 14. În anul 2017 întreprinderea a casat o creanţă aferentă avansurilor acordate,
cu termenul de prescripţie expirat, în mărime de 8 OOO lei, neconfirmată în scopuri fiscale.
În scopuri .fiscale datoria compromisă casată a fost reflectată în Anexa 2D la Declaraţie:
Notă la rândul 030
,,Ajustarea (majorarea/micşorarea) cheltuielilor conform prevederilor legislaţiei fiscale"
Corectări

Cod

A

1

Deducerea datoriilor compromise (art. 31 alin. (1) din CF)

03015

Anexa 2D (extras)

Constatat în
contabilitatea
scopuri
financiară
fiscale
2
3

Diferenţa
(col. 3 - col. 2)

4

În anul 2018, în rezultatul inventarierii, s-au depistat următoarele creanţe cu termenul de
prescripţie expirat:
>-- faţă de întreprinderea „Mona" SRL în sumă de 12 OOO lei (sold debitor la contul 221),
inclusiv TVA 2 OOO lei, pentru care este confirmare în scopuri .fiscale;
>-- faţă de întreprinderea „ Tera" SRL în sumă de 900 lei (sold debitor la contul 224), pentru
care lipseşte confirmare în scopuri fiscale.
Întreprinderea creează corecţii pentru creanţele compromise aferente facturilor comerciale.
Suma corecţiilor pentru creanţele compromise pentru anul 2018 a constituit 33 OOO lei.
Formulele contabile privind casarea creanţelor cu termenul expirat în anul 2018:

Tabelul 22. Corespondenţa conturilor pentru operaţiile legate de casarea creanţelor compromise

Nr.
d/o
I

2
3

Conţinutul operaţiei economice
Crearea provizionului (corectiei) pentru creante compromise
Casarea creanţeifaţă de întreprinderea „Mona" SRL
Casarea creanţei faţă de întreprinderea „ Tera" SRL

Corespondenta conturilor
debit
credit

712
222
221
714

222
221
5344
224

Suma (lei)

33 OOO
10 OOO
(2 OOO)
900
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În scopuri fiscale, crearea rezervei pentru creanţe dubioase şi casarea creanţelor
compromise se reflectă în Anexa 2D la Declaraţie astfel:
Notă Ia rândul 030
,,Ajustarea (majorarea/micşorarea) cheltuielilor conform prevederilor legislaţiei fiscale"
Corectări

Cod

A

1

Defalcări în fondurile de rezervă (art. 31 alin. (2) din CF)

03014

Deducerea datoriilor compromise (art. 31 alin. (1) din CF)

03015

Anexa 2D (extras)

Constatat în
contabilitatea
scopuri
financiară
fiscale
3
2

Diferenţa
( col. 3 - col. 2)
4

În plus, în anul 2018 întreprinderea „Alfa" SRL a primit o parte din avansul acordat, casat
în anul 2017 şi calificat ca nedeductibil, în mărime de 3 OOO lei, reflectând-o în evidenţa
contabilă prin formula:
3 OOO lei,
Debit 242 „ Cont de decontare"
Credit 612 „Alte venituri operaţionale"
3 OOO lei.
În scopuri fiscale acest venit nu se impozitează şi se reflectă în Anexa 1D la Declaraţie
astfel:
Notă Ia rândul 020
,,Ajustarea (majorarea/micşorarea) veniturilor conform prevederilor legislaţiei fiscale"
Indicatori

Cod

A
Suma venitului de Ia stingerea creanţelor decontate anterior pe
seama cheltuielilor perioadei gestionare, inclusiv prin rezervele
formate în conformitate cu prevederile SNC, însă nepermise spre
deducere conform Codului Fiscal

1

Anexa 1D (extras)

Constatat în
contabilitatea
scopuri
fiscale
financiară
2
3

Diferenţa
(col. 3 - col. 2)
4

0209

Referitor la costurile de investiţii, menţionăm că art. 36 alin. (4) lit. b) din CF prevede
deducerea acestor cheltuieli în limitele venitului obţinut din activitatea de investiţii.
La aceste cheltuieli se referă:
a) cheltuielile ordinare şi necesare, achitate sau suportate pe parcursul anului fiscal în scopul
obţinerii venitului din investiţii;
b) dobânzile pe datorie, cu condiţia ca dobânda să nu depăşească suma venitului din
investiţii.
Astfel, conform p. 5) al art. 12 din CF, venitul din investitii reprezintă venit obţinut din
investiţiile de capital şi din investiţiile în activele financiare, dacă participarea contribuabilului la
organizarea acestei activităţi nu este regulată, permanentă şi substanţială.
Conform SNC „Creanţe şi investiţii financiare" investiţiile financiare sunt active sub formă
de valori mobiliare, cote de participaţie în capitalul social al altor entităţi şi alte investiţii deţinute
de entitate în scopul exercitării controlului, obţinerii veniturilor sau altor beneficii economice. În
contextul SNC, investiţiile financiare se contabilizează în două grupe: valori mobiliare şi cote de
participaţie şi alte investiţii financiare (împrumuturi acordate, depozite bancare etc.).
Concomitent, în conformitate cu SNC „Investiţii imobiliare", investiţie imobiliară este
proprietate imobiliară (clădiri/terenuri şi sau parte ale acestora) deţinută (de proprietar sau
locatar în baza unui contract de leasing financiar), mai degrabă în scopul închirierii şi/sau pentru
creşterea valorii acesteia, decît pentru a fi:
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utilizată în producţie, pentru fumizarea de bunuri, prestarea serviciilor sau în scopuri
administrative;
vîndută în procesul desfăşurării normale a activităţii.
Exemplul 15. În ianuarie 2018 entitatea a obţinut un credit bancar în mărime de 500 OOO
lei pe un termen de 1 an. În acelaşi an, a fost acordat un împrumut fără dobândă pe un termen
de 3 luni entităţii „Beta" SRL.
Dobânda pentru creditul menţionat a constituit 65 OOO lei.
De asemenea, entitatea a mai contractat în iunie 2018 un împrumut în sumă de 400 OOO lei
pentru procurarea unei părţi de clădire destinată creşterii valorii. Dobânda pentru împrumutul
respectiv, calculată pentru anul 2018, a constituit 16 300 lei.
La completarea Declaraţiei 2018, întreprinderea trebuie să examineze dreptul la deducerea
cheltuielilor aferente dobânzii pentru creditul şi împrumutul cu destinaţie specială reieşind din
art. 36 alin. (4) fit. b) din CF.
Tabelul 23. Calculul sumei consumurilor de investiţii permise spre deducere în anul 2018
(conform art. 36 alin. (4) din CF)
Denumirea
obiectului de
proprietate
investiţională

I
Împrumut
„Beta" SRL
Parte de clădire

Total pe obiect
TOTAL

Consumuri de investiţii

Venit din investiţii
Baza

Tipul
venitului

Suma, Iei

2

3

4

Contract de
împrumut nr. 00 I
din 15.01.18
Contract de
vânzarecumpărare a
imobilului fi'n dd
02.06.18

Dobânda

X

-

-

Tipul de
consum

Suma, lei

5

6

o

Deductibile
(în limita
venitului), Iei
7

Nedeductibile
(depăşesc
venitul), Iei
8

Dobânda
pentru credit

16 250

-

16 250

Dobânda
pentru
împrumut

16 300

o

16 300

32 550

o

32550

32 550

o

32 550

o
X

Consumuri în scopuri fiscale

X

Dat fiind faptul că aceste cheltuieli sunt limitate de suma venitului din activitatea
investiţională, cheltuielile aferente dobânzilor respective nu pot fi deduse în scopuri fiscale în
sumă totală şi urmează să fie ajustate în rd. 03024 din Anexa 2D la Declaraţie:
Notă la rândul 030
,,Ajustarea (majorarea/micşorarea) cheltuielilor conform prevederilor legislaţiei fiscale"
Corectări
A
Cheltuieli de investiţii (art. 36 alin. (4) lit. b) din CF)

Cod
1
03024

Anexa 2D (extras)

Constatat în
contabilitatea
scopuri
financiară
fiscale
2
3
32 550
o

Diferenţa
(col. 3 - col. 2)
4
(32 550)

În col. 2 rd. 03029 se reflectă cheltuielile suportate de către contribuabil , legate de
efectuarea plăţilor în favoarea salariaţilor, care nu pot fi calificate ca plăţi salariale. Fiind
considerate cheltuieli nedeductibile în baza art. 24 alin. (1) din Codul Fiscal, în col. 3 se indică
cifra „O".
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De regulă, în categoria acestor cheltuieli se includ plăţile în formă de ajutor material acordat
angajaţilor în legătură cu diverse motive, inclusiv de ordin personal. În plus, nedeductibile pot fi
considerate şi plăţile efectuate de către întreprindere pentru acoperirea cheltuielilor personale ale
angajaţilor, definite în art. 19 din Codul Fiscal ca facilităţi acordate de angajator (v. p. 29 din
Anexa 2 la Hotărârea Guvernului nr. 596 din 13 august 2012).

29.1.3.1.9. Se vor permite la deducere în scopurifiscale cheltuielile suportate
de agentul economic aferent plaţilor de stimulare şi compensare sub formă de
premii acordate angajaJilor acestuia?
În conformitate cu art. 24 alin. (1) din Codul fiscal, se permite deducerea cheltuielilor ordinare şi necesare,
achitate sau suportate de contribuabil pe parcursul perioadei fiscale, exclusiv în cadrul activităţii de întreprinzător.
Totodată, conform pct. 26 din Anexa nr.I la Hotarîrea Guvernului nr. 693 din 11 iulie 2018, cheltuielile
ordinare şi necesare reprezintă cheltuielile caracteristice gestionării activităţii de întreprinzător şi cheltuielile
reglementate prin acte normative în vigoare, caracteristice pentru gestionarea anumitor tipuri de activităţi de
întreprinzător, în scopul desfăşurării activităţii economice şi obţinerii de venituri.
Respectiv, cheltuielile suportate de către agentul economic aferente plăţilor de stimulare, inclusiv sub forma de
premii, care sunt legate de retribuirea muncii în cadrul activităţii de întreprinzător, se vor permite la deducere în
scopuri fiscale prin prisma prevederilor art. 24 alin. (I) din Codul Fiscal, fiind calificate ca ordinare şi necesare.

f

29.1.3.1.24. Se vor permite la deducere În scopuri fiscale cheltuielile suportate
de agentul economic aferent plaţilor de stimulare sub formă de premii sau
k
ajutoare materiale, care nu sunt legate de retribuirea muncii, acordate
angajaţilor acestuia?

f�

În conformitate cu prevederile art. 24 alin (1) din Codul fiscal, se permite deducerea cheltuielilor ordinare şi
necesare, achitate sau suportate de contribuabil pe parcursul perioadei fiscale, exclusiv în cadrul activităţii de
întreprinzător.
De asemenea, conform pct. 26 din Anexa nr. I la Hotarîrea Guvernului nr. 693 din 11 iulie 2018, cheltuielile
ordinare şi necesare reprezintă cheltuielile caracteristice gestionării activităţii de întreprinzător şi cheltuielile
reglementate prin acte normative în vigoare, caracteristice pentru gestionarea anumitor tipuri de activităţi de
întreprinzător, în scopul desfăşurării activităţii economice şi obţinerii de venituri.
Potrivit art. 4 alin. (1) şi (4) din Legea salarizării nr. 847-XV din 14 februarie 2002, în sistemul tarifar şi
sistemele netarifare salariul include salariul de bază (salariul tarifar, salariul funcţiei), salariul suplimentar
(adaosurile şi sporurile la salariul de bază) şi alte plăţi de stimulare şi compensare. Alte plăţi de stimulare şi
compensare includ recompensele conform rezultatelor activităţii anuale, premiile potrivit sistemelor şi
regulamentelor speciale, plăţile de compensare, precum şi alte plăţi neprevăzute de legislaţie care nu contravin
acesteia.
În conformitate cu art. 1651 din Codul muncii nr. 154-XV din 28 martie 2003, angajatorul este în drept să
acorde anual salariaţilor ajutor material în modul şi condiţiile prevăzute de contractul colectiv de muncă, de alt act
normativ la nivel de unitate şi/sau de actele normative în vigoare. Ajutorul material poate fi acordat salariatului, în
baza cererii lui scrise, în orice timp al anului ori adăugat la indemnizaţia de concediu (art.117 din Codul muncii).
Prin urmare, plăţile de stimulare sub formă de premii, precum şi ajutorul material, care nu sunt legate de
retribuirea muncii şi nu au un caracter obligatoriu, nu se vor deduce în scopuri fiscale.

Activitatea membrilor consiliilor de conducere ale întreprinderilor de stat şi ale societăţilor
pe acţiuni cu capital preponderent de stat, desfăşurată în baza art. 7 alin. (8) din Legea cu privire
la întreprinderea de stat (nr. 146-Xlll din 16.06.1994) şi a art. 65 din Legea privind societăţile
pe acţiuni (nr. 1134-XIII din 02.04.1997), ţine de activitatea de întreprinzător; prin urmare, suma
indemnizaţiilor achitate conform art. 24 alin. (1) din Legea salarizării vor fi permise la deducere
în scopuri fiscale, în baza art. 24 alin. (1) din Codul Fiscal (v. Scrisoarea IFPS „Privind
deducerea indemnizaţiilor lunare stabilite membrilor organelor de conducere ale întreprinderilor
de stat şi ale societăţilor pe acţiuni cu cota preponderentă de stat" nr. 17-2/1-13-812-6262 (13)
din 07.09.2009).
Tabelul 24. Situaţia comparativă a normelor privind deducerea cheltuielilor cu transportul
si hrana or anizată a an a· atilor
Actul normativ
Redacţia precedentă
Redacţia actuală (HG 693/2018)
abro at
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Redacţia actuală (HG 693/2018)

Redacţia precedentă

Angajatorul este în drept să deducă
cheltuielile suportate pentru transportul
organizat al angajaţilor în limita maximă a
plafonului mediu de 35 de lei (fără TVA) per
angajat pentru fiecare zi efectiv
lucrată. Acest plafon valoric se calculează ca
raportul dintre cheltuielile lunare suportate de
către angajator pentru transportul organizat al
angajaţilor şi numărul de angajaţi transportaţi
în decurs de o lună înmulţit cu numărul de
zile în care a avut loc transportarea efectivă a
angajaţilor.

Angajatorul este în drept să deducă
cheltuielile suportate pentru transportul
organizat al angajaţilor în limita maximă a
plafonului mediu de 25 lei (fără TVA) per
angajat pentru fiecare zi efectiv lucrată de
către angajaţii transportaţi. Acest plafon
valoric se calculează ca raport dintre
cheltuielile lunare suportate de către
angajator pentru transportul organizat al
angajaţilor şi numărul de angajaţi
transportaţi în decurs de o lună înmulţit cu
numărul de zile în care a avut loc
transportarea efectivă a angajaţilor.
Deducerea cheltuielilor suportate
în
conformitate cu prevederile pct.2 al
prezentului Regulament se permite la
prezentarea
următoarelor
documente
confirmative:
1) în cazul organizării transportului
angajaţilor de către angajator în mod
independent:
a) ordinul intern al angajatorului care
stabileşte politica de transportare a
angajaţilor;
b) itinerarul mijlocului de transport
utilizat la transportarea angajaţilor de la / la
locul de muncă, precum şi lista angajaţilor
transportaţi per fiecare rută în luna
respectivă;
c) foile de parcurs aferente mijlocului de
transport utilizat la transportarea angajaţilor;
d) foile de pontaj (tabelele de evidenţă a
timpului de muncă a angajaţilor);
e) documentele ce confirmă suportarea
efectivă a cheltuielilor.

Deducerea
cheltuielilor
suportate
în
conformitate cu prevederile pct. 34 se permite
documente
următoarelor
baza
în
confirmative:
I) în cazul organizării transportului
angajaţilor de către angajator în mod
independent:
a) ordinul intern al angajatorului care
stabileşte politica de transportare a angajaţilor
şi limita stabilită pentru fiecare an;
b) documentul ce reprezintă acordul
angajatului pentru serviciile de transport
de Ia/la locul de muncă;
c) itinerarul mijlocului de transport utilizat
la transportarea angajaţilor de la/la locul de
muncă, precum şi lista angajaţilor transportaţi
per rută în luna respectivă;
d) foile de parcurs aferente mijlocului de
transport utilizat la transportarea angajaţilor;
e) foile de pontaj (tabelele de evidenţă a
timpului de muncă al angajaţilor);
f) documentele ce confirmă suportarea
efectivă a cheltuielilor;
în cazul în care angajatorul beneficiază de
serviciile persoanelor terţe, inclusiv prin
utilizarea transportului public, pentru
transportarea angajaţilor săi:
a) ordinul intern al angajatorului care
stabileşte politica de transportare a
angajaţilor;
b) documentul ce reprezintă acordul
angajatului pentru serviciile de transport
de Ia/la locul de muncă;
c) contractul de prestare a serviciilor, în
cazul utilizării transportului public. În
celelalte cazuri de utilizare a serviciilor
persoanelor terţe, în afară de contract, se va
prezenta şi itinerarul utilizat, precum şi
distanţa ce urmează a fi parcursă de mijlocul
de transport pentru fiecare rută;
d) foile de pontaj (tabelele de evidenţă a
timpului de muncă al angajaţilor);
e) factura fiscală.
Angajatorul este în drept să suporte cheltuieli
pentru hrana organizată a angajaţilor, care vor
fi deduse conform art. 24 alin. (19) din Cod,

în cazul în care angajatorul beneficiază de
serviciile persoanelor terţe, inclusiv prin
utilizarea transportului public, pentru

transportarea

angajaţilor

Actul normativ
abrogat
HG 144/2014

HG 144/2014

HG 144/2014

săi:

a) ordinul intern al angajatorului care
stabileşte politica de transportare a
angajaţilor;
b) contractul de prestare a serviciilor, în
cazul utilizării transportului public. În
celelalte cazuri de utilizare a serviciilor
persoanelor terţe în afară de contract se va
prezenta şi itinerarul utilizat, precum şi
distanţa ce urmează să fie parcursă de
mijlocul de transport pentru fiecare rută.
c) foile de pontaj (tabelele de evidenţă a
timpului de muncă a angajaţilor);
d) factura fiscală/ factura.

X

HG 144/2014
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Redacţia precedentă

Redacţia actuală (HG 693/2018)
ori să acorde tichete de masă, fiind permisă
doar o singură optiune.
Angajatorul ai cărui angajaţi au salariul mediu
lunar brut egal sau mai mare de¾ din

cuantumul salariului mediu lunar pe
economie prognozat pentru fiecare an este

în drept să deducă cheltuielile pentru hrana
organizată a angajaţilor. În sensul prezentului
punct, salariul mediu lunar brut se calculează
pornind de Ia fondul lunar de salarizare al
angajatorului raportat Ia numărul mediu
scriptic de angajaţi în luna respectivă.
Limita maximă permisă spre deducere a
cheltuielilor pentru hrana organizată a
angajaţilor nu va depăşi 45 de lei (fără TVA)
per angajat pentru fiecare zi efectiv lucrată.

Angajatorul, Ia care salariul mediu lunar
brut este egal sau depăşeşte¾ din
cuantumul salariului mediu lunar pe
economie prognozat pentru fiecare an,

Actul normativ
abro2at
HG 144/2014

este în drept să deducă cheltuielile pentru
hrana organizată a angajaţilor. În sensul
prezentului punct salariul mediu lunar brut
se calculează reieşind din fondul lunar de
salarizare a angajatorului raportat la numărul
mediu scriptic de angajaţi în luna
respectivă.
7. În cazul în care criteriul stabilit Ia pct.6
al prezentului Regulament se respectă, limita
maximă permisă spre deducere nu va depăşi

35 Iei (fără TVA) per angajat pentru
fiecare zi efectiv lucrată de către angajatul

respectiv.

În rd. 03046 se reflectă alte cheltuieli care NU SUNT PERMISE SPRE DEDUCERE la
determinarea obligaţiilor fiscale privind impozitul pe venit. Reamintim că aceste cheltuieli se
reflectă incluzând suma TVA.
La aceste cheltuieli se referă, printre altele:
- Cheltuielile legate de întreţinerea obiectelor cu destinaţie social-culturală şi Iocativ
comunală.
Aceste cheltuieli se calculează ca diferenţă între veniturile obţinute în formă de încasări de la
realizarea foilor în bazele de odihnă, de la cazare în cămine etc. şi cheltuielile pentru întreţinerea
obiectelor susmenţionate (Comunicatul Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova „Privind
deducerea cheltuielilor legate de întreţinerea obiectelor de menire social-culturală şi cu destinaţie
comunal-locativă" nr. 10-2-09/1-1078 din 20 aprilie 1999).
- Cheltuielile legate de achitarea cotizaţiilor de membru (defalcărilor) la întreţinerea
uniunilor (asociaţiilor, concernelor).
În scrisoarea Ministerului Finanţelor „Cu privire la deducerea cheltuielilor de către
întreprinderi, ce ţin de achitarea cotizaţiilor de membru (defalcărilor) la întreţinerea uniunilor
(asociaţiilor, concernelor)" nr. I0-2-09/1-1056-5202 din 21.09.2001 (revista „Contabilitate şi
audit" nr. 11, 2001) se explică că dacă activitatea întreprinderii se poate desfăşura fără aderarea
obligatorie la astfel de organizaţii, atunci cheltuielile legate de achitarea cotizaţiilor de membru
(defalcărilor) la întreţinerea uniunilor (asociaţiilor, concernelor) nu pot fi acceptate spre deducere
în scopuri fiscale.
- Cheltuielile legate de întreţinerea punctului medical, cu excepţia cazurilor în care
acestea sunt legate de necesitatea efectuării examinărilor medicale obligatorii, prevăzute de
Codul Muncii sau legislaţia specială.
Aceste cheltuieli se calculează ca diferenţă între veniturile obţinute din prestarea serviciilor
medicale contra plată şi cheltuielile pentru întreţinerea punctului medical (v. Comunicatul
Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova „Privind deducerea cheltuielilor ce ţin de
întreţinerea punctului medical, ospătăriei, precum şi cheltuielilor sub formă de facilităţi acordate
de patron" nr. 10-2-09/1-529-3946 din 10 noiembrie 1999 (Monitorul Oficial nr. 133-134 din
02.12.99).
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- Cheltuielile pentru întreţinerea fondatorului, inclusiv cheltuielile pentru deservirea
tehnico-sanitară, asigurarea cu mobilier, inventar şi rechizite de birou, reparaţia birourilor,
precum şi uzura pentru suprafeţele folosite de către minister şi alte mijloace fixe (BGPF
29.1.3.1.10).
Sunt permise spre deducere în scopuri fiscale:
- Diferenţele de sumă din tranzacţiile efectuate pe teritoriul republicii, valoarea
contractuală a cărora a fost exprimată în valută străină (Scrisoarea IFPS nr. 17-2/1-13-5112873/1O din 15.05.2009).
- Cheltuielile legate de procurarea apei potabile şi utilizarea în cadrul întreprinderii (BGPF
29.1.3.1.17.).
- Cheltuielile legate de procurarea premiilor folosite pentru organizarea jocurilor în scopuri
de publicitate (v. Scrisoarea Ministerului Finanţelor „Privind particularităţile aplicării unor
prevederi ale Codului Fiscal Ia organizarea jocurilor în scopuri de reclamă" nr. 05/1-06/252 din
22.06.2001 (revista „Contabilitate şi audit" nr. 8, 2001)).
- Cheltuielile suportate pentru pregătirea profesională a angajaţilor, deoarece acestea, prin
prisma prevederilor art. 24 alin. (1) din CF şi HG 693/2018, se consideră ordinare şi necesare.
- Diferenţa sumei TVA recalculată, de către agentul economic, în cazul livrării mărfii la un
preţ mai jos decît costul de producţie (potrivit prevederilor legislaţiei fiscale (art. 30 alin. (1) din
Codul fiscal), se permit spre deducere toate impozitele şi taxele, cu excepţia impozitului pe venit,
a penalităţilor şi a amenzilor aferente lui, precum şi a amenzilor şi penalităţilor aferente altor
impozite, taxe şi plăţi obligatorii la buget, a amenzilor şi penalităţilor aplicate pentru încălcarea
actelor normative - Scrisoarea Ministerului Finanţelor nr.17-2/1-14-694-4321 din 22.07.2009).
- În cazul în care foaia de parcurs a fost completată incomplet sau eronat, suma
combustibilului indicată în aceasta se va permite la deducere în scopuri fiscale, în cazul în care
cheltuielile respective au fost suportate în cadrul activităţii de întreprinzător şi se conformă art.
24 alin. (1) din Codul fiscal (Scrisoarea Ministerului Finanţelor nr.17-2/1-14-694-4321 din
22.07.2009).

29.1.3.1.11. Este deductibilă în scopuri fiscale suma TVA aferentă
procurărilor de pe valorile materiale şi servicii utilizate în activitatea de
întreprinzător pentru care nu se asigură dreptul la trecerea în cont a TVA, în
temeiul art. 102 din Codul Fiscal?

Prin urmare, suma TVA aferentă procurărilor de mărfuri şi servicii utilizate în activitatea de întreprinzător
pentru care, potrivit art. I 02 din Codul fiscal, nu se asigură dreptul la deducere, se raportează la cheltuieli, ulterior
fiind dedusă la aprecierea obligaţiilor la impozitul pe venit în modul general stabilit.

Completarea rd.050:
În rîndul 050 se reflectă suma cheltuielilor legate de donaţiile în scopuri filantropice şi de
sponsorizare atît sub formă monetară, cît şi sub formă nemonetară, care sînt deductibile în
conformitate cu art.36 din Codul fiscal.
În acest scop se compară 2 indicatori:
../ suma efectivă a cheltuielilor legate de donaţiile în scopuri filantropice şi de sponsorizare
atît sub formă monetară, cît şi sub formă nemonetară (rd.03025, col.2+rd.03037, col.2);
../ suma-limită a cheltuielilor legate de donaţiile în scopuri filantropice şi de sponsorizare.
În conformitate cu art.36 din Codul fiscal, se permite spre deducere suma cheltuielilor
efective în scopuri filantropice şi de sponsorizare, dar nu mai mult de 2 la sută din venitul
impozabil.
În rd.050 se reflectă indicatorul mai mic.
Completarea rd.060:
În rîndul 060 se reflectă suma cheltuielilor totale neconfirmate documentar, care sînt
deductibile în conformitate cu art.24 alin.(! O) din Codul fiscal.
47

Cuprins

În acest scop se compară 2 indicatori:
./ suma efectivă a cheltuielilor neconfirmate documentar (rd.03026, col.2);
./ suma-limită a cheltuielilor neconfirmate documentar. În conformitate cu art.24
alin.(10) din Codul fiscal, se permite deducerea cheltuielilor ordinare şi necesare suportate
de contribuabil pe parcursul anului fiscal, neconfirmate documentar, în mărime de 0,2% din
venitul impozabil.
În rd.050 se reflectă indicatorul mai mic.
Completarea rd.070:
Rîndul 070 reflectă suma venitului impozabil fără luarea în calcul a pierderilor fiscale ale
anilor precedenţi.
Pentru contribuabilii cu statut de persoană fizică acest indicator se determină în felul
următor: rîndul 040 - rîndul 050 - rîndul 060 - rîndul 0701 (se indică doar rezultatul pozitiv sau
cifra O, iar în cazul calculării unui indicator negativ el urmează a fi reflectat în rîndul 100 fără
semnul"-".
Completarea rd.080:
În rîndul 080 se reflectă suma pierderilor fiscale reportate din perioadele fiscale precedente,
dar care se permit spre deducere în perioada fiscală curentă. Rîndul respectiv se completează
numai în cazul în care indicatorul rîndului 070 este mai mare decît O şi nu trebuie să depăşească
suma indicată în rîndul 070. Suma totală a pierderilor fiscale în contabilitatea financiară se
reflectă în contul extrabilanţier 945 "Pierderi fiscale nereclamate".
Completarea rd.1601:
Se completează de către întreprinderile care, pe parcursul anului, au obţinut venituri din
surse aflate în afara teritoriului Republicii Moldova. În conformitate cu art.82 CF:
(1)
Contribuabilul are dreptul de a trece în cont impozitul pe venit, achitat în orice stat
străin, dacă acest venit urmează a fi supus impozitării şi în Republica Moldova. Trecerea în cont
a impozitului pe venit poate fi efectuată cu condiţia prezentării de către contribuabil a
documentului, care confirmă achitarea (reţinerea) impozitului pe venit peste hotarele Republicii
Moldova, certificat de organul competent al statului străin respectiv, cu traducere în limba de
stat.
(2)
Mărimea trecerii în cont, specificată la alin.(1), pentru orice an fiscal nu poate depăşi
suma care ar fi fost calculată la cotele aplicate în Republica Moldova faţă de acest venit.
(3)
Trecerea în cont a impozitului achitat în alt stat se efectuează în anul în care venitul
respectiv este supus impozitării în Republica Moldova.
În scopul determinării impozitului pe venit, achitat în străinătate şi pasibil trecerii în cont se
completează anexa 7D a Declaraţiei.
Anexa 70 este completată de către contribuabil în cazul în care pe parcursul anului fiscal el
a obţinut venit din surse aflate în afara Republicii Moldova şi trebuie să determine suma
trecerii în cont a impozitului pe venit achitat în străinătate, în conformitate cu prevederile art.82
din Codul fiscal.
În rîndul 16011 se indică codul ţării de unde a provenit venitul.
În rîndul 16012 se indică suma venitului obţinut în străinătate.
În rîndul 16013 se indică suma cheltuielilor legate de obţinerea venitului în străinătate.
În rîndul 16014 se indică suma venitului impozabil aferent activităţii în străinătate
(rîndurile 16012-16013).
În rîndul 16015 se indică suma venitului impozabil (rîndul 090 din Declaraţie).
În rîndul 16016 se indică cota venitului impozabil aferent activităţii din străinătate în suma
totală a venitului impozabil (rîndul 16014: rîndul 16015 x 100)%.
În rîndul 16017 se indică suma impozitului pe venit (rîndul 150 din Declaraţie).
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În rîndul 16018 se indică suma impozitului pe venit achitat în străinătate.
În rîndul 16019 se indică suma impozitului pe venit calculat conform cotelor stabilite în
Codul fiscal (rîndul 16016 x rîndul 16017: 100).
În rîndul 16020 se indică suma impozitului pe venit care urmează a fi trecută în cont, care se
determină ca suma minimă indicată în rîndurile 16018 şi 16019.

Completarea rd.1802:

Rd.1802 se completează de agenţii economici, care, pe parcursul anului 2018, au efectuat
repartizarea prealabilă a profitului perioadei fiscale curente fondatorilor săi.

Completarea Anexei 4D:
Scutirea pentru creşterea numărului mediu scriptic de salariaţi

29.1.6.27. Cum se determină mărimea reducerii venitului impozabil la care are
dreptul agentul economic ca rezultat al creşterii numărului mediu scriptic al
salariaţilor?

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (16) din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II din Codul fiscal, Ia
calcularea impozitului pe venit, agenţii economici au dreptul la reducerea venitului impozabil cu o sumă calculată
prin înmulţirea salariului mediu lunar pe ţară din anul precedent anului fiscal de gestiune la creşterea numărului
mediu al salariaţilor în anul fiscal de gestiune faţă de anul precedent, dar nu mai mare de venitul impozabil. Salariul
mediu lunar pe ţară în anul precedent se stabileşte în baza comunicatului Biroului Naţional de Statistică. Creşterea
numărului mediu al salariaţilor în anul fiscal de gestiune faţă de anul precedent acestuia se determină ca depăşire a
numărului mediu al salariaţilor în anul fiscal de gestiune faţă de numărul mediu al salariaţilor din anul precedent.
• Potrivit datelor Biroului Naţional de Statistică plasat pe pagina oficială www.statistica.md, salariul mediu
lunar pe ţară pentru anul 2015 constituie 4 610,9 Iei şi pentru 2016 este de 5084,0 Iei. (în anul 2017 - 5697,1
JieH. Iei- n.a.).
La aplicarea facilităţii date urmează să se ţină cont de regula că suma venitului scutit de impozit nu trebuie să
depăşească valoarea indicatorului din rîndul 0901, adică a venitului impozabil.
Facilitatea fiscală respectivă ce se aplică la valoarea totală sau parţială către venitul impozabil (anexa 4D
din Declaraţia cu privire Ia impozitul pe venit forma VEN12). Ţinînd cont de Ordinul Inspectoratului Fiscal
Principal de Stat cu privire la Nomenclatorul codurilor aferent facilităţilor fiscale la impozitul pe venit nr. 1080 din
1O octombrie 2012, valoarea pasibilă reflectării aferentă facilităţii fiscale în anexa 4D se va indica sub codul „4i".

.C·.·•·
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6.2.2.9. Care este modul de aprecierea numărului mediu scriptic trimestrial al
salariaţilor în scopul calculării primei componente a bazei impozabile la taxa
pentru amenajarea teritoriului?

Pentru calcularea efectivului de salariaţi în mediu (numărul mediu al salariaţilor) pentru perioada gestionară
(trimestru), de obicei, se ţine evidenţa zilnică a acestora (cu excepţia salariaţilor angajaţi prin cumul (cumularzii
externi)), care trebuie să fie concretizată în baza ordinelor (dispoziţiilor, deciziilor, hotărârilor) angajatorului, de
trans�er a salariaţilor la o altă muncă şi de încetare a contractelor de muncă.
In cazul în care nu se ţine evidenţa zilnică a efectivului de salariaţi, numărul mediu al salariaţilor în Juna
raportată se calculează raportăndu-se suma efectivului unităţii la sfârşitul lunii precedente şi Ia sfârşitul Junii
raportate la 2.
Reieşind din cele expuse, prima componentă a bazei impozabile la taxa pentru amenajarea teritoriului include
numărul mediu scriptic al salariaţilor pe trimestru, care se determină sumându-se numărul mediu lunar al salariaţilor
(cu excepţia cumularzilor externi şi persoanelor care prestează servicii în baza unor contracte de drept civil) pentru
toate lunile de activitate a unităţii în trimestru şi raportând-se la trei.

CUANTUMUL SALARIULUI MEDIU

http://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/ro/30%20Statistica%20sociala/30%20Statistica%20so
ciala 03%20FM SALO1 O serii%20lunare/SALO14800.px/?rxid=5aad211e-2f63-43c6-9796f49f4cefe6cf
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Exemplul 16. Entitatea înregistrează majorarea în anul 2018 a numărului mediu scriptic
de salariaţi comparativ cu anii precedenţi.
Suma venitului impozabil până la aplicarea facilităţilor fiscale constituie 402 870 lei.
Numărul mediu al salariaţilor pe an se calculează sumându-se numărul mediu lunar de
salariaţi pentru toate lunile anului raportat şi împărţindu-se la 12.
· t·1c de salariaţi pentru anul 2018
TabeI u125 CaIcuIuI numaruI m· med.m scrip
Lunile
Numărul mediu de
salariaţi pe lună
500
Ianuarie
Februarie
496
Martie
500
Aprilie
515
Mai
530
518
Iunie
560
Iulie
August
570
565
Septembrie
Octombrie
570
Noiembrie
580
Decembrie
600
TOTAL
6504
• Numărul mediu anual de salariaţi ai unităţii a constituit 542 persoane (6504 persoane :
12 luni).
Indicatorul dat pentru anul 2017 a constituit 448 persoane.
• Depăşirea numărului scriptic mediu al salariaţilor în anul 2018 faţă de anul 2017 se
calculează după cum urmează: 542 persoane - 448 persoane= 94 persoane
• Suma venitului scutit = 94 persoane x 5697,10 lei= 535 527,40 lei.
• Suma facilităţii de care va beneficia entitatea - -----------Completarea Anexei 10D:
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Anexa IOD se întocmeşte de către contribuabilii care au filiale şi/sau subdiviziuni în
afara unităţii administrativ-teritoriale în care se află sediul central.
La declararea şi evaluarea impozitului pe venit de către contribuabili urmează a se ţine cont
de prevederile art.84 din Codul fiscal conform căruia repartizarea impozitului pe venit
aferent fiecărei subdiviziuni se efectuează:
• proporţional numărului mediu scriptic de salariaţi ai subdiviziunii (filialei) pentru
anul precedent; ori
• proporţional venitului obţinut de filială (subdiviziune), conform datelor din contabilitatea
financiară a acesteia pe anul precedent.
Anexa IOD se completează doar în cazurile completării rîndului 170 din Declaraţie.
Totalul coloanei 4 din anexa IOD trebuie să coincidă cu indicatorul reflectat în rîndul 170
"Suma impozitului pe venit pasibil reflectării în fişa personală a contribuabilului" din Declaraţie.
În cazul în care contribuabilul a constatat pierderi fiscale, completînd rîndul I00 "Suma
pierderilor fiscale" din Declaraţie, nu apare necesitatea de a completa anexa IOD.
Totodată, în cazul în care contribuabilul pe parcursul perioadei fiscale deschide o
subdiviziune, şi repartizarea impozitului se efectuează proporţional numărului mediu scriptic de
salariaţi ai subdiviziunii (filialei) pentru anul precedent, la completarea anexei IOD pentru
subdiviziunea respectivă în rîndul 4 se va indica zero, deoarece indicatorul de la care
este necesar a calcula repartizarea impozitului pe venit lipseşte. De asemenea, în cazul în
care contribuabilul pe parcursul perioadei fiscale lichidează o subdiviziune, acesta va indica la
codul subdiviziunii respective suma impozitului pe venit aferent trimestrelor în care
subdiviziunea a activat pe parcurs. Pentru trimestrul în care este lichidată subdiviziunea
nu se va calcula impozitul pe venit şi respectiv nu se va transfera suma impozitului la
bugetul unităţii administrativ-teritoriale respective.
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Nota explicativă la situaţiile financiare individuale
1. Informaţii privind corespunderea situaţiilor financiare individuale
Standardelor Naţionale de Contabilitate
Situaţiile financiare sînt întocmite în conformitate cu prevederile Standardelor Naţionale de
Contabilitate. Abateri de la principiile de bază şi caracteristicile calitative prevăzute în Standardele
Naţionale de Contabilitate nu au fost comise.
2. Dezvăluirea politicilor contabile
Indicatorii situaţiilor financiare individuale au fost determinaţi în baza metodelor şi
procedeelor prevăzute în politicile contabile aprobate prin ordinul directorului entităţii nr. … din 30
decembrie 2018-1. Pe parcursul perioadei de gestiune nu au fost operate modificări în politicile
contabile.
3. Analiza activităţii economico-financiare a „Alfa” SRL în 2018
3.1. Analiza veniturilor din vînzări
„Alfa” SRL a înregistrat în 2018 veniturile din vînzări în mărime de 3 869 mii lei, ceea ce
constituie cu 9,1 % mai mult faţă de perioada de gestiune precedentă. Activitatea operaţională a
entităţii include patru tipuri de activităţi: producerea, comercializarea mărfurilor, prestarea
serviciilor şi transmiterea activelor în locaţiune. Genul principal de activitate reprezintă producerea
cu cota predominantă de 76,7 % în totalul vînzărilor. Ponderea comerţului şi serviciilor prestate
constituie 15,8 % şi, respectiv, 7,3 %. Operaţiunilor de locaţiune revine cota nesemnificativă de 0,2
%. În comparaţie cu perioada de gestiune precedentă se constată creşterea diversificării activităţii
operaţionale, întrucît se reduce cota producerii şi se majorează cotele altor tipuri de activități.
3.2. Analiza rezultatelor financiare şi rentabilităţii
În 2018 „Alfa” SRL a obţinut profit net în mărime de 1 018,5 mii lei, ceea ce reprezintă o
majorare cu 188,2 mii lei sau cu 22,7 % faţă de perioada de gestiune precedentă. Prin urmare,
majorarea a fost condiționată de creşterea profitului până la impozitare de la 918,6 mii lei în
perioada de gestiune precedentă pînă la 1 157,1 mii lei în perioada de gestiune curentă. La rîndul
său, această evoluţie pozitivă a fost determinată de majorarea cu 451,1 mii lei a profitului obţinut
din alte activităţi. Totodată, asupra profitului până la impozitare a influenţat negativ reducerea
profitului din activitatea operaţională cu 212,7 mii lei. Cauza principală a diminuării profitului din
activitatea operaţională o constituie creşterea cheltuielilor administrative cu 105,7 mii lei .
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Diminuarea profitului brut cu 2,0 % faţă de perioada de gestiune precedentă este cauzată, în
mare măsură, de majorarea costurilor unitare a produselor vîndute în legătură cu scumpirea
materialelor şi tarifelor pentru serviciile primite de entitate.
Nivelul rentabilităţii veniturilor din vânzări (raportul procentual dintre profitul brut şi
volumul vînzărilor) în 2018 constituie 37,1 %, înregistrând o micşorare cu 4,3 % faţă de perioada de
gestiune precedentă. După nivelul acestui indicator comparînd cele patru tipuri de activități ca cea
mai profitabilă se consideră prestarea serviciilor cu rentabilitatea vînzărilor de 51,8 %.
Rentabilitatea activelor (raportul dintre profitul pînă la impozitare şi valoarea medie a
activelor totale) la „Alfa” SRL s-a diminuat cu 0,7 %, de la 15,8 % în perioada de gestiune
precedentă pînă la 15,1 % în 2018. Nivelul rentabilităţii activelor este mai ridicat decît rata dobînzii
pentru credite şi împrumuturi primite, ceea ce denotă raţionalitatea atragerii surselor împrumutate.
Rentabilitatea capitalului propriu (raportul dintre profitul net şi valoarea medie a capitalului
propriu) în 2018 a constituit 27,1 %, ceea ce reprezintă un nivel de eficienţă mult mai ridicat decît
dobînda pentru depozite bancare.
3.3. Analiza activelor disponibile şi rotaţiei acestora
În structura activelor entităţii prevalează mijloacele fixe, a căror ponderea constituie 32,5 %
din activele disponibile la finele 2018. Cauza principală a reducerii valorii acestei grupe de active
reprezintă transferul clădirii transmise în locaţiune în componenţa investiţiilor imobiliare.
Coeficientul de amortizare a mijloacelor fixe la sfîrşitul 2018 constituie 11,3 %, majorîndu-se cu
1,9 % comparativ cu datele de la începutul anului.
O cotă semnificativă de 21,3 % din activele totale a entităţii revine investiţiilor imobiliare.
Pe lîngă clădirea transmisă în locaţiune, această categorie de active include şi terenul cu destinaţie
încă nedeterminată.
În cursul 2018 s-a majorat mărimea absolută şi relativă a resurselor economice sustrase din
decontările cu debitorii. Cota creanţelor a crescut cu 9,8 % (de la 18,5 % la începutul 2018 pînă la
28,3 % la sfârşitul).
Alte categorii de active, cum sînt stocurile şi numerarul, reprezintă cote mai reduse:
respectiv de 10,8 % şi 1,5 % din totalul activelor disponibile la sfîrşitul 2018.
În perioada de gestiune curentă s-a redus rotaţia activelor. Valoarea activelor circulante a
crescut cu 49,3 % în cursul 2018, depăşind majorarea veniturilor din vînzări cu 9,1 %. O problemă
majoră în această privinţă reprezintă colectarea creanţelor comerciale (care au crescut de 2 ori pe
parcursul perioadei de gestiune) în condiţiile scăderii capacităţii de plată a clienţilor şi înăspririi
concurenţei pe piaţă de desfacere.
3.4. Analiza surselor de finanţare
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Datele bilanţului atestă o modificare esențială în cursul 2018 privind dependenţa financiară a
„Alfa” SRL de sursele împrumutate. Astfel, dacă la începutul perioadei de gestiune curente
capitalul propriu a constituit numai 43,6 % din totalul pasivelor, atunci la sfârşitul – 52,6 %, ceea ce
deja depăşeşte nivelul de siguranţă (50 %).
Creșterea capitalului propriu în 2018 se datorează obţinerii profitului net al anului de
gestiune şi primirii aporturilor de la asociaţi pentru majorarea capitalului social. Atît la începutul, cît
şi la sfîrşitul 2018, activele nete la valoarea de bilanţ sunt mai mari decît capitalul social.
În structura datoriilor totale o cotă preponderentă (45,6 %) o constituie datoriile comerciale.
Printre modificări esenţiale privind datoriile se evidenţiază atragerea creditelor bancare pe termen
lung şi scurt, a căror cotă constituie 14,1 % la sfîrşitul 2018.
Cota capitalului propriu în capitalul permanent (suma capitalului propriu şi datoriilor pe
termen lung) a constituit 92,8 % la sfârşitul perioadei de gestiune curente, ceea ce depăşeşte cu mult
nivelul minim recomandat (60%). Astfel, se constată gradul foarte înalt de independenţă a entităţii
de atragere a surselor împrumutate pe termen lung.
3.5. Analiza nivelului de lichiditate şi fluxurilor de numerar
Pe parcursul perioadei de gestiune s-au constatat următoarele tendinţe de modificare a
ratelor de lichiditate. În particular, lichiditatea curentă (active circulante /datorii curente) care la
începutul anului 2018 a alcătuit 0,69, spre finele anului a crescut până la 0,93. Totodată, această
rată, ca şi cea anterioară nu se încadrează în intervalul optim (2–2,5).
Aceeaşi evoluţie a avut şi lichiditatea intermediară [(numerar + investiţii financiare curente
+ creanţe curente)/datorii curente]. Dacă la începutul 2018 această rată a constituit 0,34 atunci în
cursul anului lichiditatea intermediară s-a majorat până la 0,68, deşi nu a atins nivelul optim (0,7–
0,8).
La cel mai scăzut nivel, în comparaţie cu intervalul cerut (0,2–0,25), se clasează lichiditatea
absolută (numerar /datorii curente). Această rată nu corespunde cerinţelor atât la începutul (0,002),
cât şi la sfârşitul 2018 (0,036) înregistrând o evoluţie favorabilă de creştere.
La „Alfa” SRL în ultimii doi ani s-a modificat esențial situaţia cu fluxul net de numerar
total. Dacă în perioada de gestiune precedentă acest indicator a înregistrat o mărime negativă de
150,6 mii lei, atunci în anul 2018 s-a format fluxul total pozitiv de 131 mii lei.
Totodată pe parcursul a două perioade de raportare are loc înregistrarea fluxurilor nete
negative din activitatea operaţională. Din această cauză asociaţii nu distribuie profitul net
proporţional părţilor sociale şi de la efectuarea investiţiilor în active imobilizate pe seama profitului.
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La „Alfa” SRL în 2018 se observă un decalaj dintre profitul net (1 018,5 mii lei) şi fluxul net
de numerar total (131 mii lei). Apariţia acestui decalaj se explică, în mare parte, prin majorarea
creanţelor comerciale
4. Alte informaţii
4.1. Evaluarea investiţiilor imobiliare la 31.12. 2018
Valoarea contabilă a investiţiei imobiliare, teren cu destinaţia încă nedeterminată constituie
890 000 lei. Valoarea justă a terenului nu se poate determina în mod credibil. Imposibilitatea
determinării valorii juste

se explică prin faptul că terenul este situat într-o zonă în care se

efectuează lucrări de reconstrucţie.
Valoarea contabilă a investiţiei imobiliare (clădirii) care este transmisă în locaţiune constituie 1
020 449 lei. Ca urmare a creşterii preţurilor pe piaţa imobiliară clădirea este estimată la valoarea
justă de 1 150 000 lei.
4.2 . Numărul mediu scriptic de salariaţi 1
În anul 2018 numărul mediu scriptic de salariaţi a constituit 10 persoane , inclusiv:


personal administrativ ____3______ persoane,



muncitori ______7_____ persoane.

Situaţiile financiare ale S.R.L „Alfa”
în baza cărora se întocmeşte nota explicativă
pe _________________________________________ 2018 __
CODURI

Unitatea (entitatea)

S.R.L. Alfa ____________________ conform CUIO

xxxxxxx

Raionul (municipiul)

…….. _______________________ conform CUATM

xxxx

Activitatea principală

producere _________________ conform CAEM

xxxxx

Organul de administrare economică __________________ conform COCM

xxxxx

Forma de proprietate

xx

privată

Forma organizatorico-juridică
Unitatea de măsură:

_______________________ conform CFP
S.R.L. _______________ conform CFOJ

xxx
Lei

lei ___________________

xxxxxxxxxxxxx

Cod fiscal_______________________________________
Adresa ………….. _______________________________ Data prezentării
Data primirii

1

Nota explicativă poate conţine şi alte informaţii prevăzute de art. 22 din Legea contabilităţii nr. 287 din 15.12.2017.
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_______________________________________________ Termenul de prezentare
Anexa 1 la SNC
„Prezentarea situaţiilor financiare”
5.1. BILANŢUL
la 31 decembrie 2018
Nr.
d/o

Activ

Cod.
rd.

1
1.

2
Active imobilizate
Imobilizări necorporale
Imobilizări corporale în curs de execuţie
Terenuri
Mijloace fixe
Resurse minerale
Active biologice imobilizate
Investiţii financiare pe termen lung în părţi neafiliate
Investiţii financiare pe termen lung în părţi afiliate
Investiţii imobiliare
Creanţe pe termen lung
Avansuri acordate pe termen lung
Alte active imobilizate
Total active imobilizate
(rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050
+rd.060+rd.070+rd.080+rd.090+rd.100+rd.110
+rd.120)
Active circulante
Materiale
Active biologice circulante
Obiecte de mică valoare şi scurtă durată
Producţia în curs de execuţie şi produse
Mărfuri
Creanţe comerciale
Creanţe ale părţilor afiliate
Avansuri acordate curente
Creanţe ale bugetului
Creanţe ale personalului
Alte creanţe curente
Numerar în casierie şi la conturi curente
Alte elemente de numerar
Investiţii financiare curente în părţi neafiliate
Investiţii financiare curente în părţi afiliate
Alte active circulante
Total active circulante
(rd.140+rd.150+rd.160+rd.170+rd.180+rd.190+rd.200
+ rd.210+rd.220+rd.230+rd.240+rd.250+rd.260+rd.270
+ rd.280+rd.290)
Total active

3

2.

010
020
030
040
050
060
070
080
090
100
110
120
130

140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300

310

Sold la
începutul
sfîrşitul
perioadei de
perioadei de
gestiune
gestiune
4
5
71 000

44 722

85 600
3 443 549

85 600
2 918 524

350 000
5 000

350 000
10 000
1 910 449

1 575

3 955 149

5 320 870

929 466

670 183

22 189
221 519
69 303
1 164 378

12 938
286 805
2 445 502
74 120
16 553
16

8 390
16
7 779
7 369

138 389

11 348

945

2 441 757
6 396 906

3 645 451
8 966 321
5
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(rd.130+rd.300)
Pasiv
3.

4.

5.

Capital propriu
Capital social şi suplimentar
Rezerve
Corecţii ale rezultatelor anilor precedenţi
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor
precedenţi
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune
Profit utilizat al perioadei de gestiune
Alte elemente de capital propriu
Total capital propriu
(rd.320+rd.330+rd.340+rd.350+rd.360+rd.370
+rd.380)
Datorii pe termen lung
Credite bancare pe termen lung
Împrumuturi pe termen lung
Datorii pe termen lung privind leasingul financiar
Alte datorii pe termen lung
Total datorii pe termen lung
(rd.400+rd.410+rd.420+rd.430)
Datorii curente
Credite bancare pe termen scurt
Împrumuturi pe termen scurt
Datorii comerciale
Datorii faţă de părţile afiliate
Avansuri primite curente
Datorii faţă de personal
Datorii privind asigurările sociale şi medicale
Datorii faţă de buget
Venituri anticipate curente
Datorii faţă de proprietari
Finanţări şi încasări cu destinaţie specială curente
Provizioane curente
Alte datorii curente
Total datorii curente
(rd.440+rd.450+rd.460+rd.470+rd.480+rd.490
+rd.500+ rd.510+rd.520+rd.530+rd.540+rd.550
+rd.560 +rd.570)
Total pasive
(rd.390+rd.440+rd.580)

320
330
340
350
360
370
380
390

400
410
420
430
440

450
460
470
480
490
500
510
520
530
540
550
560
570
580

203 600
62 705
x

1 108 600
21 410
(1 040)

2 523 355
x
x

2 564 650
1 018 540

2 789 660

4 712 160
333 333

92 498

30 830

92 498

364 163

687 057
1 841 409

267 124
548 840
1 939 197

906 864
2 197
649

99 315
787 226
8 402
77 068

14 895
61 677

72 029
90 797

3 514 748

3 889 998

6 396 906

8 966 321
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Anexa 2 la SNC
„Prezentarea situaţiilor financiare”
5.2. SITUAŢIA DE PROFIT ŞI PIERDERE
de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018
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Indicatori
1

Venituri din vînzări
Costul vînzărilor
Profit brut (pierdere brută)
(rd.010-rd.020)
Alte venituri din activitatea operaţională
Cheltuieli de distribuire
Cheltuieli administrative
Alte cheltuieli din activitatea operaţională
Rezultatul din activitatea operaţională: profit (pierdere)
(rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)
Rezultatul din alte activităţi: profit (pierdere)
Profit (pierdere) pînă la impozitare
(rd.080+rd. 090)
Cheltuieli privind impozitul pe venit
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune
(rd.100-rd.110)

Cod
rd.
2
010
020
030

Perioada de gestiune
precedentă
curentă
3
4
3 545 687
3 868 995
2 078 915
2 432 232
1 466 772

1 436 763

040
050
060
070
080

925 787
215 784
764 398
647 921

943 548
241 820
870 089
716 571

764 456

551 831

090
100

154 145

605 271

918 601

1 157 102

110
120

88 232

138 562

830 369

1 018 540
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Anexa 3 la SNC
„Prezentarea situaţiilor financiare”
5.3. SITUAŢIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018
Nr.
d/o

1
1

2

3

4

Indicatori

2
Capital social şi suplimentar
Capital social
Capital suplimentar
Capital nevărsat
Capital neînregistrat
Capital retras
Total capital social şi suplimentar
(rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050)
Rezerve
Capital de rezervă
Rezerve statutare
Alte rezerve
Total rezerve
(rd.070+rd.080+rd.090)
Profit nerepartizat (pierdere
neacoperită)
Corecţii ale rezultatelor anilor
precedenţi
Profit nerepartizat (pierdere
neacoperită) al anilor precedenţi
Profit net (pierdere netă) al perioadei
de gestiune
Profit utilizat al perioadei de gestiune
Rezultatul din tranziţia la noile
reglementări contabile
Total profit nerepartizat (pierdere
neacoperită)
(rd.110+rd.120+rd.130+rd.140+rd.150)
Alte elemente de capital propriu, din
care
Diferenţe din reevaluare
Subvenţii entităţilor cu proprietate
publică
Total capital propriu
(rd.060+rd.100+rd.160+rd.170)

Cod
rd.

3
010
020
030
040
050
060

070
080
090
100

Sold la
începutul
perioadei
de gestiune

Majorări

Diminuări

4

5

6

214 100

Sold la
sfîrşitul
perioadei
de
gestiune
7
214 100
4 500

4 500

(10 500)

890 000
(4 500)

890 000
(15 000)

203 600

890 000

(15 000)

21 410
41 295

41 295

62 705

41 295

1 108 600
21 410

21 410

110

120
130
140

(1 040)

(1 040)

41 295

2 564 650

1 018 540

1 018 540

2 523 355

1 058 795

3 582 150

2 789 660

1 948 795

2 523 355
x
x

150
160
170
171
172
180
26 295

4 712 160

8

Cuprins

Anexa 4 la SNC
„Prezentarea situaţiilor financiare”
5.4. SITUAŢIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018
Indicatori
1
Fluxuri de numerar din activitatea operaţională
Încasări din vînzări
Plăţi pentru stocuri şi servicii procurate
Plăţi către angajaţi şi organe de asigurare socială şi medicală
Dobînzi plătite
Plata impozitului pe venit
Alte încasări
Alte plăţi
Fluxul net de numerar din activitatea operaţională
(rd.010–rd.020–rd.030–rd.040–rd.050+rd.060–rd.070 )
Fluxuri de numerar din activitatea de investiţii
Încasări din vînzarea activelor imobilizate
Plăţi aferente intrărilor de active imobilizate
Dobînzi încasate
Dividende încasate
Alte încasări (plăţi)
Fluxul net de numerar din activitatea de investiţii
(rd.090–rd.100+rd.110+rd.120±rd.130)
Fluxuri de numerar din activitatea financiară
Încasări sub formă de credite şi împrumuturi
Plăţi aferente rambursării creditelor şi împrumuturilor
Dividende plătite
Încasări din operaţiuni de capital
Alte încasări (plăţi)
Fluxul net de numerar din activitatea financiară
(rd.150–rd.160-rd.170+rd.180±rd.190)
Fluxul net de numerar total
(±rd.080±rd.140±rd.200 )
Diferenţe de curs valutar favorabile (nefavorabile)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune
Sold de numerar la sfîrşitul perioadei de gestiune
(±rd.210±rd.220+rd.230)

Cod.
rd.
2

Perioada de gestiune
precedentă
curentă
3
4

010
020
030
040
050
060
070
080

3 900 789

4 113 163

3 547 986
406 880
8 579
125 786
85 789
199 565

3 668 634
435 239
6 441
90 000
9 600
263 211

(302 217)

(340 762)

090
100
110
120
130
140

45 782

150
160
170
180
190
200
210
220
230
240

39 000

(5 000)

84 782

(5 000)

645 782

600 000

578 924

138 217
15 000

66 858

476 783

(150 577)

131 021

157 946

7 369

7 369

138 389
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Пояснительная записка к индивидуальным финансовым отчётам
1. Информация о соответствии индивидуальных финансовых отчетов национальным
стандартам бухгалтерского учета
Финансовые отчеты составлены в соответствии с положениями Национальных
стандартов бухгалтерского учета. Отклонения от основополагающих принципов и
качественных характеристик, предусмотренных в национальных стандартах бухгалтерского
учета, не были допущены.
2. Раскрытие учетных политик
Показатели индивидуальных финансовых отчетов были рассчитаны на основе методов
и способов, предусмотренных в учетных политиках, утвержденных приказом директора
субъекта № … от 30 декабря 201Х-1 года. В течение отчетного периода в учетных политиках
не было изменений.
3. Анализ экономико-финансовой деятельности «Alfa» ООО в 2018 году
3.1 Анализ доходов от продаж
Величина доходов от продаж «Alfa» ООО в 2018 г. составила 3 869 тыс. леев, что на
9,1% больше, чем в предыдущем отчетном периоде. Операционная деятельность
предприятия включает четыре вида деятельности: производство, продажа товаров, оказание
услуг и предоставление активов в имущественный наем. Основным видом деятельности
является производство с доминирующей долей в 76,7% от объема продаж. Удельный вес
торговли и оказанных услуг составляет 15,8% и соответственно 7,3%. На операции
имущественного найма приходится незначительная доля в 0,2%. По сравнению с
предыдущим отчетным периодом наблюдается повышение уровня диверсификации
операционной деятельности, поскольку снижается доля производства и увеличивается доля
других видов деятельности.
3.2 Анализ финансовых результатов и рентабельности
В 2018 г. «Alfa» ООО получило чистую прибыль в размере 1 018,5 тыс. леев, что на
188,2 тыс. леев или на 22,7% больше, чем в предыдущем отчетном периоде. Это увеличение
обусловлено ростом прибыли до налогообложения с 918,6 тыс. леев в предыдущем отчетном
периоде до 1 157,1 тыс. леев в текущем отчетном периоде. В свою очередь эта позитивная
тенденция была определена увеличением на 451,1 тыс. леев прибыли, полученной от других
видов деятельности. В то же время на прибыль до налогообложения негативно повлияло
снижение прибыли от операционной деятельности на 212,7 тыс. леев. Основной причиной
уменьшения прибыли от операционной деятельности является рост административных
расходов на 105,7 тыс. леев.
Уменьшение валовой прибыли на 2,0% по сравнению с предыдущим отчетным
периодом вызвано в большей степени ростом себестоимости единицы проданных изделий в
связи с подорожанием материалов и ростом тарифов на потребляемые предприятием услуги.
Уровень рентабельности доходов от продаж (процентное соотношение между валовой
прибылью и объемом продаж) в 2018 г. составляет 37,1%, демонстрируя снижение на 4,3%
по сравнению с предыдущим отчетным периодом. При сравнении четырех видов
операционной деятельности предприятия, наиболее прибыльной является оказание услуг с
рентабельностью продаж 51,8%.
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Рентабельность активов (соотношение между прибылью до налогообложения и средней
стоимостью всех активов) «Alfa» ООО уменьшилась на 0,7%, с 15,8% в предыдущем
отчетном периоде до 15,1% в 2018 г. Уровень рентабельности активов превышает
процентную ставку по полученным кредитам и займам, что подтверждает рациональность
привлечения заемных средств.
Рентабельность собственного капитала (соотношение между чистой прибылью и
средней стоимостью собственного капитала) в 2018 г. составила 27,1%, что представляет
собой уровень эффективности, который значительно превосходит процентную ставку по
банковским депозитам.
3.3 Анализ наличных активов и их оборачиваемости
В структуре активов предприятия превалируют основные средства, удельный вес
которых составляет 32,5% от наличных активов на конец 2018 г. Основной причиной
снижения стоимости данной группы активов является перевод переданного в
имущественный наем здания в состав инвестиционной недвижимости. Коэффициент
амортизации основных средств на конец 2018 г. составляет 11,3%, что на 1,9% больше, чем
на начало года.
Существенная доля в 21,3% от общей стоимости активов приходится на
инвестиционную недвижимость. Помимо здания, переданного в имущественный наем эта
категория активов включает и земельный участок, назначение использования которого пока
еще не определено.
В течение 2018 г. увеличилась абсолютная и относительная величина экономических
ресурсов, связанных с расчетами с дебиторами. Доля дебиторской задолженности возросла
на 9,8% (с 18,5% на начало 2018 г. до 28,3% на конец).
На другие категории активов, такие как запасы и денежные средства, приходятся
меньшие доли: соответственно 10,8% и 1,5% от общей стоимости наличных активов на конец
2018 г.
В текущем отчетном периоде замедлилась оборачиваемость активов. Стоимость
оборотных активов возросла на 49,3% за 2018 г., что превосходит прирост доходов от
продаж (9,1 %). Наибольшую проблему в этом отношении представляет собой взыскание
коммерческой дебиторской задолженности (которая возросла в 2 раза в течение отчетного
года) в условиях падения платежеспособности клиентов и обострения конкуренции на рынке
сбыта.
3.4 Анализ источников финансирования
Данные баланса свидетельствуют о существенном изменении в течение 2018 г. уровня
финансовой зависимости «Alfa» ООО от заемных источников. Так, если на начало текущего
отчетного периода собственный капитал составлял лишь 43,6% от всех пассивов, то на
конец – 52,6%, что уже превышает уровень безопасности (50%).
Прирост собственного капитала в течение 2018 г. обусловлен получением чистой
прибыли отчетного года и внесением вкладов участниками общества в счет увеличения
уставного капитала. Как на начало, так и на конец 2018 г., чистые активы по балансовой
стоимости превышают уставный капитал.
В структуре всех обязательств превалирующая доля (45,6%) приходится на
коммерческие обязательства. Среди существенных изменений в отношении обязательств
выделяется привлечение банковских долгосрочных и краткосрочных кредитов, удельный вес
которых составил 14,1% на конец 2018 г.
Доля собственного капитала в постоянном капитале (сумма собственного капитала и
долгосрочных обязательств) составила 92,8% на конец текущего отчетного периода, что
намного превышает минимальный рекомендованный уровень (60%). Таким образом,
отмечается очень высокий уровень независимости предприятия от долгосрочных заемных
источников.
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3.5 Анализ уровня ликвидности и движения денежных средств
В течение отчетного периода наметились следующие тенденции изменения
коэффициентов ликвидности. В частности текущая ликвидность (оборотные активы/текущие
обязательства), которая на начало 2018 г. составляла 0,69, к концу года выросла до 0,93.
Однако данный коэффициент, как и ранее не соответствует оптимальному интервалу (2–2,5).
Такую же эволюцию продемонстрировала и промежуточная ликвидность [(денежные
средства + текущие финансовые инвестиции + текущая дебиторская задолженность)/текущие
обязательства]. Если на начало 2018 г. этот коэффициент составил 0,34, то в течение года
промежуточная ликвидность возросла до 0,68, хотя и не достигла оптимального уровня (0,7–
0,8).
На самом низком уровне по сравнению с оптимальным интервалом (0,2–0,25)
находится абсолютная ликвидность (денежные средства/текущие обязательства). Этот
коэффициент не соответствует требованиям ни на начало (0,002), ни на конец 2018 г. (0,036),
хотя и демонстрирует положительную тенденцию роста.
За последние два года в «Alfa» ООО кардинально изменилась ситуация с общим
чистым движением денежных средств. Если в предыдущем отчетном периоде у этого
показателя было негативное значение в сумме 150,6 тыс. леев, то в 2018 г. сформировался
положительный общий поток в сумме 131 тыс. леев.
В то же время в течение двух отчетных периодов сформировались негативные чистые
потоки денежных средств от операционной деятельности. По этой причине участники
общества воздерживаются от распределения прибыли пропорционально долям участия и от
осуществления инвестиций в долгосрочные активы за счет прибыли.
У «Alfa» ООО в 2018 г. наблюдается расхождение между чистой прибылью (1 018,5
тыс. леев) и общим чистым потоком денежных средств (131 тыс. леев). Возникновение
данного расхождения в наибольшей степени объясняется увеличением коммерческой
дебиторской задолженности.
Прочая информация
4. Другая информация
4.1 Оценка инвестиционной недвижимости по состоянию на 31.12. 2018 г.
Балансовая стоимость инвестиционной недвижимости, земельный участок
неопределенного назначения составляет 890 000 леев. Справедливая стоимость земельного
участка не может быть определена достоверно. Невозможность определения справедливой
стоимости объясняется тем, что земельный участок находится в зоне, где выполняются
работы по реконструкции.
Балансовая стоимость инвестиционной недвижимости (здание), переданной в имущественный найм, составляет 1 020 449 леев. В результате повышения цен на рынке недвижимости здание было оценено по справедливой цене, составляющей 1 150 000 леев.
4.2 Среднесписочная численность работников 2
В 2018 году среднесписочная численность работников 10 человек, в том числе по
категориям:
1) административный персонал ____3___ человека,
2) рабочие ____7_____ человек.

Пояснительная записка может содержать и другую информацию, предусмотренную ст. 22 Закона о
бухгалтерском учёте и финансовой отчётности № 287 от 15.12.2017.
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ФИНАНСОВЫЕ ОТЧЕТЫ

за период 1 января − 31 декабря 2018 года
Субъект __Общество с ограниченной ответственностью «Alfa»_____
полное наименование

Код CUIIO

______________________________________________________________________

Местонахождение: MD

Код IDNO

____ Дондюшаны ______

почтовый код

район (город)

Код CUATM

__________________________________________________________________
улица, № д.

Основной вид деятельности _____производство ____________

Код CAEM, rev.2

___________________________________________________________________________

Код CAEM, ediţia 2005

Форма собственности _____ частная _____________________________

Организационно-правовая форма ___ООО____________________________________
Контакты:

Тел.

Код CFP
Код CFOJ

____________________________ e-mail ____________________________________

WEB ____________________________________________

Единица измерения: лей
Имя и координаты главного бухгалтера:

Г-н (г-жа) ___Крецу Анна________________________
Тел. __________________________________________

Приложение № 1
к НСБУ «Представление финансовых отчетов»
БАЛАНС
на 31 декабря 2018 г.
№
п∕п

Актив

Код
стр.

1
1.

2
Долгосрочные активы
Нематериальные активы
Незавершенные долгосрочные материальные активы
Земельные участки
Основные средства
Минеральные ресурсы
Долгосрочные биологические активы
Долгосрочные
финансовые
инвестиции
в
неаффилированные стороны
Долгосрочные финансовые инвестиции в

3
010
020
030
040
050
060
070
080

Сальдо на
начало
конец
отчетного
отчетного
периода
периода
4
5
71 000

44 722

85 600
3 443 549

85 600
2 918 524

350 000

350 000

5 000

10 000
13
Cuprins

2.

аффилированные стороны
Инвестиционная недвижимость
Долгосрочная дебиторская задолженность
Долгосрочные авансы выданные
Прочие долгосрочные активы
Итого долгосрочных активов
(стр.010+стр.020+стр.030+стр.040+стр.050+стр.060+с
тр.070+стр.080+стр.090+стр.100+стр.110+стр.120)
Оборотные активы
Материалы
Оборотные биологические активы
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы
Незавершенное производство и продукция
Товары
Коммерческая дебиторская задолженность
Дебиторская задолженность аффилированных
сторон
Текущие авансы выданные
Дебиторская задолженность бюджета
Дебиторская задолженность персонала
Прочая дебиторская задолженность
Денежные средства в кассе и на текущих счетах
Прочие элементы денежных средств
Текущие финансовые инвестиции в несвязанные
стороны
Текущие финансовые инвестиции в связанные
стороны
Прочие оборотные активы
Итого оборотных активов
(стр.140+стр.150+стр.160+стр.170+стр.180+стр.190+
стр.200+стр.210+стр.220+стр.230+стр.240+стр.250+с
тр.260+стр.270+стр.280+стр.290)
Всего активов
(стр.130 + стр.300)

090
100
110
120
130

140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270

1 910 449

3 955 149

1 575
5 320 870

929 466

670 183

22 189
221 519
69 303
1 164 378

12 938
286 805
2 445 502

74 120
16 553
16

8 390
16
7 779
7 369

138 389

290
300

11 348
2 441 757

945
3 645 451

310

6 396 906

8 966 321

320
330
340
350

203 600
62 705
x
2 523 355

1 108 600
21 410
(1 040)
2 564 650

360
370
380
390

x
x

1 018 540

2 789 660

4 712 160

280

Пассив
3.

4.

Собственный капитал
Уставный и добавочный капитал
Резервы
Поправки результатов прошлых лет
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
прошлых лет
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
Использованная прибыль отчетного периода
Прочие элементы собственного капитала
Итого собственный капитал
(стр.320+стр.330+стр.340+стр.350+стр.360+
стр.370+стр.380)
Долгосрочные обязательства
Долгосрочные кредиты банков

400

333 333
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5.

Долгосрочные займы
Долгосрочные обязательства по финансовому
лизингу
Прочие долгосрочные обязательства
Итого долгосрочных обязательств
(стр.400+ стр.410+стр.420+стр.430)
Текущие обязательства
Краткосрочные кредиты банков
Краткосрочные займы
Коммерческие обязательства
Обязательства аффилированным сторонам
Текущие авансы полученные
Обязательства персоналу
Обязательства по социальному и медицинскому
страхованию
Обязательства бюджету
Текущие доходы будущих периодов
Обязательства собственникам
Текущие целевые финансирование и поступления
Текущие оценочные резервы
Прочие текущие обязательства
Итого текущих обязательств
(стр.450+стр.460+стр.470+стр.480+стр.
490+стр.500+стр.510+стр.520+стр.530+стр.540+
стр.550+стр.560+стр.570)
Всего пассивов
(стр.390 + стр.440 + стр.580)

410
420

92 498

30 830

430
440

92 498

364 163

687 057
1 841 409

267 124
548 840
1 939 197

906 864
2 197

99 315
787 226
8 402

450
460
470
480
490
500
510
520
530
540
550
560
570
580

649

77 068

14 895
61 677
3 514 748

72 029
90 797
3 889 998

590

6 396 906

8 966 321

Приложение №2
к НСБУ «Представление финансовых отчетов»
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ
с 1.01.2018 г. по 31.12.2018 г.
Показатели
1

Доходы от продаж
Себестоимость продаж
Валовая прибыль (валовой убыток)
(стр.010 - стр.020)
Другие доходы от операционной деятельности
Расходы на реализацию
Административные расходы
Другие расходы операционной деятельности
Результат от операционной деятельности: прибыль
(убыток)
(стр.030+стр.040-стр.050-стр.060-стр.070)
Результат от других видов деятельности: прибыль
(убыток)

Код
стр.
2
010
020
030

Отчетный период
предыдущий
текущий
3
4
3 545 687
3 868 995
2 078 915
2 432 232
1 466 772
1 436 763

040
050
060
070
080

925 787
215 784
764 398
647 921
764 456

943 548
241 820
870 089
716 571
551 831

090

154 145

605 271
15
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Прибыль (убыток) до налогообложения
(стр.080+стр.090)
Расходы по подоходному налогу
Чистая прибыль (чистый убыток) отчетного периода
(стр.100-стр.110)

100

918 601

1 157 102

110
120

88 232
830 369

138 562
1 018 540

Приложение № 3
к НСБУ «Представление финансовых отчетов»
ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА
с 1.01.2018 г. по 31.12.2018 г.
№

1
1

2

3

4

Показатели

2
Уставный и добавочный капитал
Уставный капитал
Добавочный капитал
Неоплаченный капитал
Незарегистрированный капитал
Изъятый капитал
Итого уставный и добавочный
капитал
(стр.010+стр.020+стр.030+стр.040+
стр.050)
Резервы
Резервный капитал
Уставные резервы
Прочие резервы
Итого резервы
(стр.070+стр.080+стр.090)
Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)
Поправки результатов прошлых лет
Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток) прошлых лет
Чистая прибыль (чистый убыток)
отчетного периода
Использованная прибыль отчетного
периода
Результат по переходу на новые
нормативные акты по
бухгалтерскому учету
Итого нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)
(стр.110+стр.120+стр.130+стр.140+
стр.150)
Прочие элементы собственного

Код
стр.

Остаток
на начало
отчетного
периода

Увеличение

Уменьшение

Остаток
на конец
отчетного
периода

3

4

5

6

7

010
020
030
040
050
060

214 100

214 100
4 500

4 500

(10 500)
203 600

890 000
(4 500)
890 000

890 000
(15 000)
(15 000) 1 108 600

070
080
090

21 410
41 295

41 295

21 410

100

62 705

41 295

110
120

2 523 355

(1 040)
41 295

130

x

1 018 540

140

x

21 410

(1 040)
2 564
650
1 018
540

150

160

2 523 355

1 058 795

3 582 150

170
16
Cuprins

капитала, из них
Разницы от переоценки
Субсидии субъектов с публичной
собственностью
Всего собственный капитал
(стр.060+стр.100+стр.160+стр.170)

171
172
180

2 789 660

1 948 795

26 295

4 712 160

Приложение №4
к НСБУ «Представление финансовых отчетов»
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
с 1.01.2018 г. по 31.12.2018 г.
Показатели

1
Движение денежных средств от операционной деятельности
Поступления от продаж
Денежные выплаты за приобретенные запасы и услуги
Выплаты работникам, органам социального и медицинского
страхования
Проценты выплаченные
Выплата подоходного налога
Прочие поступления
Прочие выплаты
Чистое движение денежных средств от операционной
деятельности
(стр.010–стр.020–стр.030–стр.040–стр.050+стр.060–стр.070)
Движение денежных средств от инвестиционной
деятельности
Поступление от продажи долгосрочных активов
Выплаты на приобретение долгосрочных активов
Проценты полученные
Дивиденды полученные
Прочие поступления (выплаты)
Чистое движение денежных средств от инвестиционной
деятельности
(стр.090–стр.100+стр.110+стр.120±стр.130)
Движение денежных средств от финансовой деятельности
Поступления в виде кредитов и займов
Выплаты по кредитам и займам
Выплаты дивидендов
Поступления от операций с капиталом
Прочие поступления (выплаты)
Чистое движение денежных средств от финансовой
деятельности

Код
стр.

Отчетный период
предыдущий

текущий

2

3

010
020
030

3 900 789
3 547 986
406 880

4 113 163
3 668 634
435 239

040
050
060
070
080

8 579
125 786
85 789
199 565
(302 217)

6 441
90 000
9 600
263 211
(340 762)

090
100
110
120
130
140

45 782

39 000
84 782

(5 000)
(5 000)

150
160
170

645 782
578 924

600 000
138 217

180
190
200

4

15 000

66 858

476 783
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(стр.150–стр.160–стр.170+стр.180±стр.190)
Всего чистое движение денежных средств
(±стр.080±стр.140±стр.200)
Положительные (отрицательные) курсовые валютные разницы
Остаток денежных средств на начало отчетного периода
Остаток денежных средств на конец отчетного периода
(±стр.210±стр.220±стр.230)

210

(150 577)

131 021

220
230
240

157 946
7 369

7 369
138 389
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Aprobat prin Ordinul
directorului entităţii „XXX”
nr. din 28 decembrie 2018

Politicile contabile pe anul 2019
1. Dispoziţii generale
1.1. Contabilitatea se ţine de serviciul contabil (art. 18 din Legea contabilităţii şi raportării financiare).
Variante admisibile:
■ contabilitatea se ţine de către o firmă de audit (de consultanţă) în bază contractuală;
■ contabilitatea se ţine de către fondator (pentru entitățile indicate la art. 2 lit. e) sau
persoana fizică (dacă desfășoară activitate profesională în sectorul justiției).
1.2. Politicile contabile şi modificările acestora se aplică prospectiv (pct. 6 şi 15 din SNC „Politici contabile,
modificări ale estimărilor contabile, erori şi evenimente ulterioare”).
Variantă admisibilă: politicile contabile şi modificările acestora se aplică retroactiv (pct. 17 din SNC „Politici
contabile, modificări ale estimărilor contabile, erori şi evenimente ulterioare” şi pct. 19, 22 din IAS „Politici
contabile, modificări ale estimărilor contabile şi erori”).
1.3. Răspunderea pentru ţinerea contabilităţii şi întocmirea situaţiilor financiare revine conducătorului (directorului)
entităţii (art. 18 lit. b) alin. (2) din Legea contabilităţii şi raportării financiare).
Variante admisibile:
 conducătorului, administratorului – pentru entitățile indicate la art. 2 lit. a), c) și d);
 fondatorului – pentru entitățile indicate la art. 2 lit. e);
 persoanei fizice care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției (notar, avocat, executor judecătoresc,
mediator, administrator autorizat) – pentru entitățile indicate la art. 2 lit. f).
1.4. Contabilitatea se ţine în baza sistemului contabil în partidă dublă cu prezentarea situaţiilor financiare complete
(art. 5 alin. (3) din Legea contabilităţii şi raportării financiare).
Variante admisibile:
■ contabilitatea se ţine în baza sistemului contabil în partidă dublă cu prezentarea situaţiilor financiare
simplificate;
■ contabilitatea se ţine în baza sistemului contabil în partidă dublă cu prezentarea situaţiilor financiare
prescurtate;
■ contabilitatea se ţine în baza sistemului contabil în partidă simplă fără prezentarea situaţiilor financiare.
1.5. Entitatea înregistrează elementele contabile în baza contabilităţii de angajamente (art. 6 din Legea contabilităţii
şi raportării financiare).
1.6. Faptele economice se perfectează prin formulare tipizate de documente primare, precum şi formulare elaborate
de entitate de sine stătător (art. 11 alin. (4) din Legea contabilităţii şi raportării financiare) care sînt prezentate în
anexa 1.
1.7. Documentele primare se întocmesc pe suport de hîrtie (art. 11 alin. (5) din Legea contabilităţii şi raportării
financiare).
Variantă admisibilă: documentele primare se întocmesc în formă electronică.
1.8. Responsabilitatea pentru întocmirea şi semnarea documentelor primare o poartă persoanele prevăzute în anexa 2
(art. 18 alin. (2) din Legea contabilităţii şi raportării financiare).
1.9. Documentele de casă, bancare şi de decontare se semnează de către conducătorul (directorul) şi contabilul-şef al
entităţii (art. 11 alin. (13) din Legea contabilităţii şi raportării financiare).
Variantă admisibilă: documentele de casă bancare şi de decontare se semnează unipersonal de directorul entităţii.
1.10. Entitatea contabilizează faptele economice în baza planului de conturi de lucru prezentat în anexa 3 (art. 14
alin. (2) din Legea contabilităţii şi raportării financiare).
Variantă admisibilă: entitatea contabilizează faptele economice în baza Planului general de conturi contabile.
1.11. Entitatea utilizează formularele registrelor contabile, elaborate de sine stătător (art. 15 alin. (2) din Legea
contabilităţii şi raportării financiare), care sînt prezentate în anexa 4.
1.12. Registrele contabile se întocmesc în formă electronică (art. 15 alin. (4) din Legea contabilităţii şi raportării
financiare).
Variantă admisibilă: registrele contabile se întocmesc pe suport de hîrtie.
1.13. Registrul contabil obligatoriu care serveşte drept bază pentru întocmirea situaţiilor financiare este Cartea mare
(art. 15 alin. (2) din Legea contabilităţii şi raportării financiare).
Variante admisibile:
■ registrul contabil obligatoriu este balanţa de verificare;
■ registrul contabil obligatoriu este registrul-jurnal de evidenţă a operaţiunilor economice;
■ registrul contabil obligatoriu este (de indicat denumirea altui registru centralizator aplicat de entitate).
1.14. Perioada de gestiune coincide cu anul calendaristic (art. 24 alin. (1) din Legea contabilităţii şi raportării
financiare).
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Variantă admisibilă: perioada de gestiune cuprinde perioada de la ____ pînă la _____ (de indicat datele concrete ale
perioadei de gestiune, de exemplu, pentru instituţiile de învăţămînt cu autonomie financiară – de la 1 septembrie
pînă la 31 august).
1.15. Situaţiile financiare se semnează de către conducătorul (directorul) entităţii (art. 31 din Legea contabilităţii şi
raportării financiare).
Variante admisibile:
 conducătorului, administratorului – pentru entitățile indicate la art. 2 lit. a), c) și d);
 fondatorului – pentru entitățile indicate la art. 2 lit. e);
 persoanei fizice care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției (notar, avocat, executor judecătoresc,
mediator, administrator autorizat) – pentru entitățile indicate la art. 2 lit. f).
1.16. Situaţiile financiare se prezintă pe suport de hîrtie (art. 31 alin. (1) din Legea contabilităţii şi raportării
financiare).
Variantă admisibilă: situaţiile financiare se prezintă în formă electronică (pe suport magnetic sau în reţeaua
Internet).
1.17. Inventarierea elementelor contabile se efectuează în termenele prevăzute în anexa 5 (art. 16 din Legea
contabilităţii şi raportării financiare).
1.18. Pragul de semnificaţie se stabileşte în mărime absolută (de indicat suma concretă, de exemplu, 10 000 lei) ca
un criteriu unic aplicabil pentru toate elementele contabile (pct. 30 din SNC „Politici contabile, modificări ale
estimărilor contabile, erori şi evenimente ulterioare”).
Variantă admisibilă: pragul de semnificaţie se stabileşte în mărime relativă pentru grupe separate de elemente
contabile şi constituie, de exemplu, pentru elementele de bilanţ 2% de la valoarea totală a activelor la sfîrşitul
perioadei de gestiune, iar pentru elementele situaţiei de profit şi pierdere – 5% din suma anuală a veniturilor din
vînzări.
1.19. Erorile contabile se corectează prin înregistrări contabile de stornare şi suplimentare (pct. 33 din SNC „Politici
contabile, modificări ale estimărilor contabile, erori şi evenimente ulterioare”).
Variante admisibile:
■ erorile contabile se corectează prin înregistrări contabile de stornare, inverse şi suplimentare;
■ erorile contabile se corectează prin înregistrări contabile inverse şi suplimentare.
1.20. Documentele contabile se păstrează pe suport de hîrtie (art. 17 alin. (2) din Legea contabilităţii şi raportării
financiare).
Variantă admisibilă: documentele contabile se păstrează în formă electronică.
1.21. Entitatea aplică normele de consum al carburanţilor şi lubrifianţilor şi normele de parcurs al anvelopelor pentru
mijloacele de transport auto (anexele 6 şi 7) elaborate în baza normelor aprobate prin Ordinele Ministerului
Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor al Republicii Moldova nr. 172 din 09.12.2005 şi nr. 124 din 29.07.2005.
2. Procedee contabile pentru care actele normative prevăd diferite variante
Imobilizări necorporale şi mijloace fixe
2.1. Mijloacele fixe cuprind imobilizările corporale transmise în exploatare, valoarea unitară a cărora depăşeşte
plafonul valoric prevăzut de legislaţia fiscală (pct. 4 din SNC „Imobilizări necorporale şi corporale”).
Variantă admisibilă: mijloacele fixe cuprind imobilizările corporale transmise în exploatare, valoarea unitară a
cărora depăşeşte pragul de semnificaţie stabilit de entitate (de indicat mărimea concretă, de exemplu, 10 000 lei, 15
000 lei sau o altă sumă).
2.2. Imobilizările necorporale şi corporale se recunosc iniţial pe obiecte de evidenţă al căror nomenclator este stabilit
de directorul entităţii (pct. 5 din SNC „Imobilizări necorporale şi corporale”).
2.3. Evaluarea ulterioară a imobilizărilor necorporale şi corporale se efectuează la valoarea contabilă (pct. 17 din
SNC „Imobilizări necorporale şi corporale”).
Variantă admisibilă: evaluarea ulterioară a imobilizărilor necorporale şi corporale se efectuează în baza modelului
reevaluării (pct. 75 din IAS 38 „Imobilizări necorporale” şi pct. 31 din IAS 16 „Imobilizări corporale”).
2.4. Duratele de utilizare a imobilizărilor necorporale şi corporale se stabilesc în funcţie de modelul utilizării
acestora şi sînt prezentate în procesele-verbale de primire-predare (pct. 20 din SNC „Imobilizări necorporale şi
corporale”).
Variantă admisibilă: duratele de utilizare a imobilizărilor necorporale şi corporale se stabilesc prin ordinul
conducătorului (directorului) entităţii.
2.5. Valoarea reziduală a mijloacelor fixe este nesemnificativă şi se consideră nulă (pct. 20 din SNC „Imobilizări
necorporale şi corporale”).
Variantă admisibilă: valoarea reziduală a mijloacelor fixe se stabileşte pe obiecte de evidenţă şi se reflectă în
procesele-verbale de primire-predare a mijloacelor fixe.
2.6. Amortizarea imobilizărilor necorporale şi mijloacelor fixe se calculează prin metoda liniară (pct. 22 din SNC
„Imobilizări necorporale şi corporale”).
Variante admisibile:
■ amortizarea imobilizărilor necorporale şi mijloacelor fixe se calculează prin metoda unităţilor de producţie;
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■ amortizarea imobilizărilor necorporale şi mijloacelor fixe se calculează prin metoda de diminuare a soldului cu
majorarea ratei (normei) uzurii liniare de două ori (sau în altă mărime stabilită de entitate) (pct. 25 din SNC
„Imobilizări necorporale şi corporale”).
2.7. Amortizarea imobilizărilor necorporale şi mijloacelor fixe se calculează începînd cu prima zi a lunii care
urmează după luna transmiterii acestora în utilizare (pct. 28 din SNC „Imobilizări necorporale şi corporale”).
Variantă admisibilă: amortizarea imobilizărilor necorporale se calculează începînd cu data transmiterii acestora în
utilizare.
2.8. Amortizarea mijloacelor fixe se calculează începînd cu data transmiterii acestora în utilizare (pct. 28 din SNC
„Imobilizări necorporale şi corporale”).
Variantă admisibilă: amortizarea mijloacelor fixe se calculează începînd cu prima zi a lunii care urmează după luna
transmiterii acestora în utilizare.
2.9. Amortizarea nu se calculează (de indicat tipurile de imobilizări necorporale şi corporale pentru care nu se
calculează amortizarea) (pct. 48 şi 61 din SNC „Imobilizări necorporale şi corporale”).
2.10. Costurile de ieşire a mijloacelor fixe se înregistrează ca cheltuieli curente (pct. 65 din SNC „Imobilizări
necorporale şi corporale”).
Variante admisibile:
■ costurile de ieşire a mijloacelor fixe se înregistrează ca cheltuieli anticipate, cu decontarea ulterioară la cheltuieli
curente conform metodei liniare (sau în altă bază raţională stabilită de entitate);
■ costurile de ieşire a mijloacelor fixe se decontează pe seama provizionului constituit anterior.
Investiţii imobiliare
2.11. Pragul de semnificaţie privind delimitarea investiţiei imobiliare de proprietatea imobiliară utilizată de posesor
constituie 25% (sau alt indicator) din suprafaţa investiţiei imobiliare (pct. 6 din SNC „Investiţii imobiliare”).
2.12. Costurile ulterioare de întreţinere a investiţiilor imobiliare se înregistrează ca cheltuieli curente (pct. 18 din
SNC „Investiţii imobiliare”).
Variantă admisibilă: costurile ulterioare de întreţinere a investiţiilor imobiliare, cu excepţia amortizării, se
înregistrează ca cheltuieli anticipate, cu decontarea ulterioară la cheltuieli curente după metoda liniară (sau altă
metodă stabilită de entitate).
2.13. Evaluarea ulterioară a investiţiilor imobiliare se efectuează conform metodei bazate pe valoarea justă (pct. 20
din SNC „Investiţii imobiliare”).
Variantă admisibilă: evaluarea ulterioară a investiţiilor imobiliare se efectuează conform metodei bazate pe cost.
2.14. Amortizarea investiţiilor imobiliare evaluate conform metodei bazate pe cost se calculează prin metoda liniară
(pct. 30 din SNC „Investiţii imobiliare”).
Variante admisibile:
■ amortizarea investiţiilor imobiliare evaluate conform metodei bazate pe cost se calculează prin metoda unităţilor
de producţie;
■ amortizarea investiţiilor imobiliare evaluate conform metodei bazate pe cost se calculează prin metoda de
diminuare a soldului, cu majorarea normei liniare de două ori (sau în altă mărime stabilită de entitate).
2.15. Costurile de ieşire a investiţiilor imobiliare se înregistrează ca cheltuieli curente (pct. 43 din SNC „Investiţii
imobiliare”).
Variante admisibile:
■ costurile de ieşire a investiţiilor imobiliare se înregistrează ca cheltuieli anticipate, cu decontarea ulterioară la
cheltuieli curente conform metodei liniare (sau în alt mod stabilit de entitate);
■ costurile de ieşire a investiţiilor imobiliare se decontează pe seama provizionului constituit anterior .
Contracte de leasing
2.16. Prima de asigurare aferentă activului primit în leasing financiar, cu excepţia costului asigurării în drum, se
înregistrează ca costuri/ cheltuieli curente (pct. 14 din SNC „Contracte de leasing”).
Variantă admisibilă: prima de asigurare aferentă activului primită în leasing, cu excepţia costului asigurării în drum,
se înregistrează ca cheltuieli anticipate, cu decontarea ulterioară la costuri/cheltuieli curente conform metodei liniare
(sau în alt mod stabilit de entitate).
2.17. Duratele de funcţionare utilă a activelor primite în leasing financiar coincid cu duratele stabilite în contractele
de leasing (pct. 20 din SNC „Contracte de leasing”).
Variantă admisibilă: duratele de funcţionare utilă a activelor primite în leasing financiar constituie cel mai mic
termen dintre termenul contractului de leasing şi durata de funcţionare utilă stabilită pentru activele similare proprii.
2.18. Amortizarea activelor primite în leasing financiar se calculează prin metodele aplicate pentru activele similare
proprii (pct. 21 din SNC „Contracte de leasing”).
2.19. Costurile direct atribuibile intrării (restituirii) activelor primite în leasing operaţional şi costurile de întreţinere
se înregistrează ca costuri/cheltuieli curente, în funcţie de destinaţia şi locul de utilizare a activului respectiv (pct. 27
din SNC „Contracte de leasing”).
Variantă admisibilă: costurile direct atribuibile intrării (restituirii) activelor primite în leasing operaţional şi
costurile de întreţinere se înregistrează ca cheltuieli anticipate, cu decontarea ulterioară în limita termenului de
leasing la costuri/cheltuieli curente conform metodei liniare (sau în alt mod stabilit de entitate).
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2.20. Plăţile de leasing operaţional se înregistrează la costuri/cheltuieli curente în părţi egale pe durata termenului de
leasing (pct. 28 din SNC „Contracte de leasing”).
Variantă admisibilă: plăţile de leasing operaţional se înregistrează la costuri/cheltuieli curente (de indicat baza
sistematică de înregistrare a plăţilor de leasing stabilită de entitate).
2.21. Costurile aferente reparaţiei activelor primite în leasing operaţional se înregistrează ca cheltuieli curente (pct.
29 din SNC „Contracte de leasing”).
Variante admisibile:
■ costurile aferente reparaţiei activelor primite în leasing operaţional se înregistrează ca cheltuieli anticipate;
■ costurile aferente reparaţiei activelor primite în leasing operaţional se înregistrează ca costuri ale activităţilor
auxiliare.
2.22. Costurile aferente returnării activelor transmise în leasing se înregistrează ca cheltuieli curente (pct. 50 din
SNC „Contracte de leasing”).
Variantă admisibilă: costurile aferente returnării activelor transmise în leasing se înregistrează ca cheltuieli
anticipate, cu decontarea ulterioară la cheltuieli curente conform metodei liniare (sau în alt mod stabilit de entitate).
Deprecierea activelor
2.23. Decizia privind deprecierea activelor se aprobă de conducerea entităţii (pct. 11 din SNC „Deprecierea
activelor”).
2.24. Pierderile din deprecierea activelor se contabilizează într-un cont separat (pct. 24 din SNC „Deprecierea
activelor”).
Variantă admisibilă: pierderile din deprecierea activelor se contabilizează prin diminuarea directă a costului de
intrare (corectat) a activului depreciat.
2.25. Pierderile din deprecierea unui grup de active se repartizează proporţional cu valoarea contabilă a activelor
grupului (pct. 26 din SNC „Deprecierea activelor”).
2.26. Pierderile reluate din deprecierea activelor se repartizează proporţional cu valoarea contabilă a activelor
grupului (pct. 42 din SNC „Deprecierea activelor”).
Creanţe şi investiţii financiare
2.27. Suma prejudiciului material se înregistrează ca venituri curente (pct. 32 din SNC „Creanţe şi investiţii
financiare”).
Variantă admisibilă: suma prejudiciului material se înregistrează ca venituri anticipate, cu decontarea ulterioară la
venituri curente în bază liniară (sau în alt mod stabilit de entitate).
2.28. Creanţele compromise se decontează la cheltuieli curente prin metoda directă (pct. 37 din SNC „Creanţe şi
investiţii financiare”).
Variantă admisibilă: creanţele compromise se decontează prin metoda provizioanelor (corecţiilor).
2.29. Mărimea corecţiilor privind creanţele compromise se determină pe fiecare creanţă, pornind de la suma absolută
a creanţelor compromise (pct. 41 din SNC „Creanţe şi investiţii financiare”).
Variante admisibile:
■ mărimea corecţiilor privind creanţele compromise se determină pe grupe de creanţe, în funcţie de termenul de
achitare expirat al acestora;
■ mărimea corecţiilor privind creanţele compromise se determină pe creanţe în totalitate, pornind de la volumul
vînzărilor nete în perioada de gestiune şi cota pierderilor aferente creanţelor compromise;
■ mărimea corecţiilor privind creanţele compromise se determină în baza (de indicat baza concretă de determinare a
mărimii corecţiilor aplicată de entitate).
2.30. Mărimea corecţiilor privind creanţele compromise se determină în baza clasificării creanţelor după termenul de
achitare în următoarele grupe (de indicat grupele de creanţe) (pct. 43 din SNC „Creanţe şi investiţii financiare”).
2.31. Diferenţa dintre costul de intrare şi valoarea nominală a obligaţiunilor se amortizează prin metoda liniară pe
măsura calculării dobînzii (pct. 60 din SNC „Creanţe şi investiţii financiare”).
Variantă admisibilă: diferenţa dintre costul de intrare şi valoarea nominală a obligaţiunilor se amortizează prin (de
indicat metoda concretă aplicată de entitate).
2.32. Valorile mobiliare ieşite se evaluează după metoda costului mediu ponderat (pct. 69 din SNC „Creanţe şi
investiţii financiare”).
Variantă admisibilă: valorile mobiliare ieşite se evaluează după metoda FIFO.
Stocuri
2.33. Contabilitatea stocurilor se ţine în expresie cantitativă şi valorică (art. 17 alin. (5) din Legea contabilităţii şi
raportării financiare, pct. 10 din SNC „Stocuri”).
Variantă admisibilă: contabilitatea stocurilor se ţine în expresie valorică.
2.34. Obiectele de mică valoare şi scurtă durată cuprind bunurile valoarea unitară a cărora nu depăşeşte plafonul
stabilit de legislaţie (pct. 6 subpct. 3) din SNC „Stocuri”).
Variantă admisibilă: obiectele de mică valoare şi scurtă durată cuprind bunurile valoarea unitară a cărora nu
depăşeşte (de indicat mărimea pragului de semnificaţie stabilit de entitate).

Cuprins

2.35. Bunurile cu o pondere nesemnificativă (de indicat ponderea concretă, de exemplu, 2–5% în totalul stocurilor)
se decontează direct la costuri şi/sau cheltuieli curente în momentul achiziţionării lor (pct. 9 din SNC „Stocuri”).
Variantă admisibilă: bunurile cu o pondere nesemnificativă în totalul stocurilor se înregistrează în conturile de
evidenţă a stocurilor la achiziţionare şi se decontează la costuri şi/sau cheltuieli curente la transmiterea în folosinţă.
2.36. Costurile de producţie se repartizează între produse cuplate proporţional valorii de vînzare probabile a fiecărui
produs (pct. 18 din SNC „Stocuri”).
Variantă admisibilă: costurile de producţie se repartizează între produse cuplate proporţional (de indicat baza
concretă de repartizare aplicată de entitate).
2.37. Produsele secundare cu valoarea nesemnificativă (de indicat mărimea pragului de semnificaţie pentru astfel de
produse, de exemplu, 2–5% din valoarea totală a stocurilor) se evaluează la valoarea realizabilă netă care se deduce
din suma totală a costurilor de producţie (pct. 18 din SNC „Stocuri”).
2.38. Materialele consumate la prestarea serviciilor se includ în costul serviciilor (pct. 19 din SNC „Stocuri”).
Variantă admisibilă: materialele consumate la prestarea serviciilor nu se includ în costul serviciilor, dar se
contabilizează ca operaţiuni separate de ieşire a stocurilor.
2.39. Producţia în curs de execuţie se determină prin inventariere la finele perioadei (pct. 20 din SNC „Stocuri”).
Variante admisibile:
■ producţia în curs de execuţie se determină prin metode tehnice de constatare a gradului de finalizare;
■ producţia în curs de execuţie se determină prin metode tehnice de constatare a stadiului de efectuare a
operaţiunilor tehnologice.
2.40. Stocurile importate se evaluează în lei moldoveneşti prin recalcularea valutei străine la cursul de schimb al
BNM stabilit la data întocmirii declaraţiei vamale (pct. 26 din SNC „Stocuri”).
Variantă admisibilă: stocurile importate se evaluează în lei moldoveneşti prin recalcularea valutei străine la cursul
de schimb al BNM la data devamării şi/sau la data trecerii către entitate a dreptului de proprietate asupra stocurilor
procurate stabilită în contract.
2.41. Capacitatea normală de producţie se stabileşte pe fiecare produs/serviciu (grupe de produse/servicii) şi
constituie (de indicat mărimea concretă a capacităţii normale de producţie) (pct. 30 din SNC „Stocuri”).
2.42. Costurile indirecte de producţie se repartizează pe tipuri de produse fabricate/servicii prestate proporţional
salariilor de bază ale muncitorilor încadraţi în activităţile de bază şi auxiliare (pct. 31 din SNC „Stocuri”).
Variante admisibile:
■ costurile indirecte de producţie se repartizează pe tipuri de produse fabricate/servicii prestate proporţional sumei
totale a costurilor directe de producţie;
■ costurile indirecte de producţie se repartizează pe tipuri de produse fabricate/servicii prestate proporţional
numărului de maşini-ore lucrate;
■ costurile indirecte de producţie se repartizează pe tipuri de produse fabricate/servicii prestate proporţional
cantităţii de produse fabricate;
■ costurile indirecte de producţie se repartizează pe tipuri de produse fabricate/servicii prestate proporţional (de
indicat baza concretă de repartizare aplicată de entitate);
2.43. Stocurile ieşite se evaluează prin metoda FIFO după fiecare ieşire (sau în baza soldului final stabilit în urma
inventarierii) (pct. 33, 36 din SNC „Stocuri”).
Variante admisibile:
■ stocurile ieşite se evaluează prin metoda identificării specifice;
■ stocurile ieşite se evaluează prin metoda costului mediu ponderat calculat după fiecare intrare a stocurilor (la
sfîrşitul perioadei de gestiune sau în alt mod stabilit de entitate).
2.44. În cursul perioadei de gestiune stocurile se evaluează prin metoda costului standard (pct. 39 din SNC
„Stocuri”).
Variantă admisibilă: în cursul perioadei de gestiune stocurile se evaluează prin metoda preţului cu amănuntul.
2.45. Valoarea realizabilă netă a stocurilor se determină prin metoda categoriilor (elementelor) de stocuri (pct. 46
din SNC „Stocuri”).
Variante admisibile:
■ valoarea realizabilă netă a stocurilor se determină prin metoda grupelor omogene de stocuri;
■ valoarea realizabilă netă a stocurilor se determină prin metoda volumului total de stocuri.
2.46. Obiectele de mică valoare şi scurtă durată, valoarea unitară a cărora nu depăşeşte 1/6 din plafonul stabilit de
legislaţie, se decontează la costuri/cheltuieli curente, active imobilizate etc. în momentul transmiterii în exploatare
(pct. 51 din SNC „Stocuri”).
Variantă admisibilă: obiectele de mică valoare şi scurtă durată, valoarea unitară a cărora nu depăşeşte 1/6 din
plafonul stabilit de legislaţie, se decontează la costuri/cheltuieli curente, active imobilizate etc. prin calcularea
uzurii.
Cheltuieli anticipate
2.47. Cheltuielile anticipate cuprind valoarea anvelopelor, acumulatoarelor procurate separat de mijloacele de
transport, formularele cu regim special, valoarea activelor transmise în leasing financiar şi alte costuri suportate în
perioada curentă, dar care se referă la perioadele viitoare.
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2.48. Cheltuielile anticipate se decontează la costuri/cheltuieli curente prin metoda liniară (pct. 8 din SNC
„Cheltuieli”).
Variantă admisibilă: cheltuielile anticipate se decontează prin metoda (de indicat metoda concretă de decontare
aplicată de entitate).
Capital propriu şi datorii
2.49. Entitatea constituie rezerve (de indicat componenţa concretă) pe seama profitului net (pct. 18 din SNC
„Capital propriu şi datorii”).
2.50. În componenţa altor elemente de capital propriu se include surplusul de reevaluare (pct. 27 din SNC „Capital
propriu şi datorii”).
Variante admisibile:
■ în componenţa altor elemente de capital propriu se includ fondurile (pentru ONG);
■ în componenţa altor elemente de capital propriu se includ subvenţiile (pentru entităţile cu proprietate publică).
2.51. Veniturile anticipate se decontează la venituri curente în mod uniform (pct. 64 din SNC „Capital propriu şi
datorii”).
Variantă admisibilă: veniturile anticipate se decontează la venituri curente prin (de indicat metoda concretă de
decontare aplicată de entitate).
2.52. Diferenţa dintre suma datoriilor privind bunurile primite în gestiune economică şi valoarea contabilă a
bunurilor returnate se decontează la venituri curente (pct. 65 din SNC „Capital propriu şi datorii”).
Variante admisibile:
■ diferenţa dintre suma datoriilor privind bunurile primite în gestiune economică şi valoarea contabilă a bunurilor
returnate se recuperează în numerar sau sub altă formă de compensare;
■ diferenţa dintre suma datoriilor privind bunurile primite în gestiune economică şi valoarea contabilă a bunurilor
returnate se decontează la majorarea capitalului social.
2.53. Entitatea constituie provizioane pentru acoperirea cheltuielilor (pierderilor) eventuale privind reparaţia şi
deservirea în cursul perioadei de garanţie a activelor vîndute (pct. 81 din SNC „Capital propriu şi datorii”).
Variantă admisibilă: entitatea nu constituie provizioane (sau constituie provizioane – de indicat tipurile acestora).
Costuri de producţie
2.54. Costurile de producţie cuprind costurile materiale directe şi repartizabile; costurile cu personalul directe şi
repartizabile; costurile indirecte de producţie (pct. 13 şi 14 din Indicaţiile metodice privind contabilitatea costurilor
de producţie şi calculaţia costului produselor şi serviciilor).
Variantă admisibilă: costurile de producţie cuprind (de indicat nomenclatorul concret al articolelor de costuri stabilit
de entitate).
2.55. Contabilitatea costurilor de producţie se ţine separat pe activităţile de bază şi auxiliare în ansamblu pe entitate
(pct. 10 din Indicaţiile metodice privind contabilitatea costurilor de producţie şi calculaţia costului produselor şi
serviciilor).
Variantă admisibilă: contabilitatea costurilor de producţie se ţine separat pe activităţile de bază şi auxiliare, iar în
cadrul acestora – pe subdiviziuni şi tipuri de produse/servicii.
2.56. Perioada de calculaţie o constituie luna (pct. 5 din Indicaţiile metodice privind contabilitatea costurilor de
producţie şi calculaţia costului produselor şi serviciilor).
Variante admisibile:
■ perioada de calculaţie o constituie trimestrul;
■ perioada de calculaţie o constituie anul;
■ perioada de calculaţie o constituie (de indicat perioada concretă de calculaţie stabilită de entitate).
2.57. Contabilitatea costurilor de producţie se ţine cu aplicarea conturilor de gestiune (pct. 16 din Indicaţiile
metodice privind contabilitatea costurilor de producţie şi calculaţia costului produselor şi serviciilor).
Variantă admisibilă: contabilitatea costurilor de producţie se ţine fără aplicarea conturilor de gestiune.
2.58. Costurile materiale repartizabile se atribuie produselor cuplate proporţional normelor de consum al
materialelor (pct. 24 din Indicaţiile metodice privind contabilitatea costurilor de producţie şi calculaţia costului
produselor şi serviciilor).
Variante admisibile:
■ costurile materiale repartizabile se atribuie produselor cuplate proporţional volumului produselor fabricate (în
expresie cantitativă sau convenţional-cantitativă);
■ costurile materiale repartizabile se atribuie produselor cuplate proporţional (de indicat baza concretă de repartizare
stabilită de entitate).
2.59. Valoarea justă a deşeurilor recuperabile se repartizează între produse cuplate proporţional normelor deşeurilor
(pct. 26 din Indicaţiile metodice privind contabilitatea costurilor de producţie şi calculaţia costului produselor şi
serviciilor).
Variantă admisibilă: valoarea justă a deşeurilor recuperabile se repartizează între produse cuplate proporţional (de
indicat baza concretă de repartizare stabilită de entitate).
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2.60. Consumul energiei se repartizează pe obiecte de calculaţie proporţional normelor de consum al energiei (pct.
27 din Indicaţiile metodice privind contabilitatea costurilor de producţie şi calculaţia costului produselor şi
serviciilor).
Variante admisibile:
■ consumul energiei se repartizează pe obiecte de calculaţie proporţional capacităţii de consum;
■ consumul energiei se repartizează pe obiecte de calculaţie proporţional numărului de maşini-ore lucrate;
■ consumul energiei se repartizează pe obiecte de calculaţie proporţional (de indicat baza concretă de repartizare
stabilită de entitate).
2.61. Costurile cu personalul repartizabile se includ în costul produselor/serviciilor proporţional salariilor tarifare
(normative) (pct. 32 din Indicaţiile metodice privind contabilitatea costurilor de producţie şi calculaţia costului
produselor şi serviciilor).
Variante admisibile:
■ costurile cu personalul repartizabile se includ în costul produselor/serviciilor proporţional retribuţiilor calculate în
acord;
■ costurile cu personalul repartizabile se includ în costul produselor/serviciilor proporţional (de indicat baza
concretă de repartizare stabilită de entitate);
2.62. Serviciile prestate şi produsele transmise reciproc între subdiviziunile (secţiile) auxiliare ale entităţii se
evaluează la costul normativ (planificat) (pct. 40 din Indicaţiile metodice privind contabilitatea costurilor de
producţie şi calculaţia costului produselor şi serviciilor).
Variantă admisibilă: serviciile prestate şi produsele transmise reciproc între subdiviziunile (secţiile) auxiliare ale
entităţii se evaluează (de indicat modul concret de evaluare stabilit de entitate).
2.63. Entitatea aplică normele pierderilor de producţie aprobate prin ordinul conducătorului (directorului) entităţii.
2.64. Costurile producţiilor şi unităţilor de deservire se contabilizează într-un cont de gestiune separat (pct. 48 din
Indicaţiile metodice privind contabilitatea costurilor de producţie şi calculaţia costului produselor şi serviciilor).
Variantă admisibilă: costurile producţiilor şi unităţilor de deservire se contabilizează ca cheltuieli curente.
2.65. Entitatea calculează costul total şi costul unitar al produselor fabricate/serviciilor prestate (pct. 51 din
Indicaţiile metodice privind contabilitatea costurilor de producţie şi calculaţia costului produselor şi serviciilor).
Variantă admisibilă: entitatea calculează costul total al produselor fabricate/serviciilor prestate.
2.66. Costul produselor fabricate se calculează prin metoda globală (pct. 51 din Indicaţiile metodice privind
contabilitatea costurilor de producţie şi calculaţia costului produselor şi serviciilor).
Variante admisibile:
■ costul produselor fabricate se calculează prin metoda pe faze varianta cu semifabricate (sau varianta fără
semifabricate);
■ costul produselor fabricate se calculează prin metoda pe comenzi;
■ costul produselor fabricate se calculează prin metoda costului standard;
■ costul produselor fabricate se calculează prin metoda (de indicat metoda concretă aplicată de entitate).
Venituri
2.67. Veniturile din vînzări cuprind veniturile din comercializarea produselor şi mărfurilor (pct. 5 din SNC
„Venituri”).
Variantă admisibilă: veniturile din vînzări cuprind (de indicat componenţa concretă a veniturilor din vînzări, în
funcţie de particularităţile activităţii entităţii, de exemplu, venituri din prestarea serviciilor/executarea lucrărilor,
contractele de leasing).
2.68. Veniturile se recunosc separat pentru fiecare tranzacţie (pct. 9 din SNC „Venituri”).
Variantă admisibilă: veniturile se recunosc pe componente distincte ale tranzacţiei.
2.69. Veniturile din prestarea serviciilor se recunosc după metoda prestării integrale (pct. 21 din SNC „Venituri”).
Variantă admisibilă: veniturile din prestarea serviciilor se recunosc după metoda procentului de finalizare în baza
volumului efectiv al serviciilor prestate (sau în baza ponderii volumului efectiv al serviciilor prestate în volumul
total al serviciilor prevăzute de contract, ponderii cheltuielilor suportate la o dată prestabilită în totalul cheltuielilor
prevăzute de contract).
2.70. Veniturile sub formă de dobînzi se recunosc în baza condiţiilor contractuale pe măsura survenirii termenelor de
plată a dobînzilor stabilite în contractul încheiat între entitate şi utilizatorul activului (pct. 29 din SNC „Venituri”).
Variantă admisibilă: veniturile sub formă de dobînzi se recunosc în baza metodei dobînzii efective prevăzută în IAS
39 „Instrumente financiare: recunoaştere şi evaluare” (pct. 29 din SNC „Venituri”).
2.71. Ajustarea veniturilor în cursul perioadei de gestiune se efectuează prin întocmirea înregistrărilor contabile
inverse în debitul conturilor de evidenţă a veniturilor (explicaţii la clasa 6 „Venituri” din Planul general de conturi
contabile).
Variantă admisibilă: ajustarea veniturilor în cursul perioadei de gestiune se efectuează prin întocmirea
înregistrărilor contabile de stornare în creditul conturilor de evidenţă a veniturilor.
Cheltuieli
2.72. Costul vînzărilor cuprinde valoarea contabilă (costul efectiv) al produselor şi mărfurilor vîndute (pct. 20
subpct. 1) din SNC „Cheltuieli”).

Cuprins

Variantă admisibilă: costul vînzărilor cuprinde (de indicat componenţa concretă a costului vînzărilor, în funcţie de
particularităţile activităţii entităţii, de exemplu, costul serviciilor prestate/lucrărilor executate, serviciilor aferente
contractelor de leasing).
2.73. Cheltuielile de distribuire cuprind cheltuielile prevăzute în anexa 8 (pct. 24 din SNC „Cheltuieli”).
2.74. Cheltuielile administrative cuprind cheltuielile prevăzute în anexa 9 (pct. 26 din SNC „Cheltuieli”).
2.75. Alte cheltuieli operaţionale cuprind cheltuielile prevăzute în anexa 10 (pct. 28 din SNC „Cheltuieli”).
2.76. Ajustarea cheltuielilor în cursul perioadei de gestiune se efectuează prin întocmirea înregistrărilor contabile
inverse în creditul conturilor de evidenţă a cheltuielilor (explicaţii la clasa 7 „Cheltuieli” din Planul general de
conturi contabile).
Variantă admisibilă: ajustarea cheltuielilor în cursul perioadei de gestiune se efectuează prin întocmirea
înregistrărilor contabile de stornare în debitul conturilor de evidenţă a cheltuielilor.
Diferenţe de curs valutar şi de sumă
2.77. Operaţiunile de export/import de active/servicii şi alte tranzacţii de comerţ internaţional se contabilizează
iniţial în monedă naţională prin aplicarea cursului oficial al leului moldovenesc la data întocmirii declaraţiei vamale
(pct. 7 subpct. 3) din SNC „Diferenţe de curs valutar şi de sumă”).
Variante admisibile:
■ operaţiunile de export/import de active/servicii şi alte tranzacţii de comerţ internaţional se contabilizează iniţial în
monedă naţională prin aplicarea cursului oficial al leului moldovenesc la data întocmirii documentului primar care
confirmă trecerea dreptului de proprietate asupra activelor sau prestarea serviciilor;
■ operaţiunile de export/import de active/servicii şi alte tranzacţii de comerţ internaţional se contabilizează iniţial în
monedă naţională prin aplicarea cursului oficial al leului moldovenesc la (de indicat data concretă prevăzută de
legislaţie sau stabilită de entitate).
2.78. Activele şi datoriile în valută străină se recalculează în moneda naţională la data raportării (pct. 13 din SNC
„Diferenţe de curs valutar şi de sumă”).
Variante admisibile:
■ activele şi datoriile în valută străină se recalculează în monedă naţională lunar;
■ activele şi datoriile în valută străină se recalculează în monedă naţională trimestrial;
■ activele şi datoriile în valută străină se recalculează în monedă naţională (de indicat periodicitatea concretă de
recalculare stabilită de entitate).
2.79. Operaţiunile exprimate în valută străină sau unităţi convenţionale se contabilizează iniţial în monedă naţională
prin aplicarea cursului oficial de schimb al leului moldovenesc (pct. 18 din SNC „Diferenţe de curs valutar şi de
sumă”).
Variantă admisibilă: operaţiunile exprimate în valută străină sau unităţi convenţionale se contabilizează iniţial în
monedă naţională prin aplicarea cursului de schimb al leului moldovenesc stabilit de părţile contractante.
2.80. Achitarea creanţelor şi datoriilor aferente operaţiunilor cu rezidenţii exprimate în valută străină sau unităţi
convenţionale se contabilizează în monedă naţională prin aplicarea cursului de schimb la data achitării creanţelor şi
datoriilor (pct. 19 din SNC „Diferenţe de curs valutar şi de sumă”).
Variante admisibile:
■ achitarea creanţelor şi datoriilor aferente operaţiunilor cu rezidenţii exprimate în valută străină sau unităţi
convenţionale se contabilizează în monedă naţională prin aplicarea cursului de schimb la data livrării (procurării)
activelor şi/sau prestării (beneficierii) serviciilor;
■ achitarea creanţelor şi datoriilor aferente operaţiunilor exprimate în valută străină sau unităţi convenţionale se
contabilizează în monedă naţională prin aplicarea cursului de schimb stabilit în mărime fixă de către părţile
contractante.
Impozit pe venit
2.81. Entitatea aplică regimul de impozitare cu plata impozitului pe venitul din activitatea operaţională (art. 54 alin.
(3) din Codul fiscal).
Variantă admisibilă: entitatea aplică regimul general de impozitare cu plata impozitului din venitul impozabil.
2.82. Cheltuielile privind impozitul pe venit se contabilizează în baza metodei impozitului pe venit curent (pct. 34
din SNC „Cheltuieli”).
Variantă admisibilă: cheltuielile privind impozitul pe venit se contabilizează în baza metodei impozitului pe venit
amînat conform IAS 12 „Impozitul pe profit” (pct. 36 din SNC „Cheltuieli”).
3. Procedee contabile elaborate de sine stătător (art. 16 alin. (4) din Legea contabilităţii şi raportării
financiare)
În acest compartiment trebuie incluse procedeele contabile care nu sînt prevăzute în SNC şi alte acte normative
contabile. Posibilitatea elaborării a unor astfel de procedee (metode) este prevăzută în art. 16 alin. (4) din Legea
contabilităţii şi raportării financiare şi pct. 8 din SNC „Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile, erori şi
evenimente ulterioare”. În acest caz, trebuie aplicate în următoarea consecutivitate prevederile:
1) Cadrului general conceptual pentru raportarea financiară;
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2) IFRS şi SNC în care se examinează probleme similare;
3) altor acte normative privind problema respectivă sau o problemă analogică.

Anexe la Ordinul privind politicile contabile
■ Anexa 1 „Formularele documentelor primare elaborate de entitate”;
■ Anexa 2 „Lista funcţiilor persoanelor responsabile de întocmirea şi semnarea documentelor primare”;
■ Anexa 3 „Planul de conturi de lucru”;
■ Anexa 4 „Formularele registrelor contabile elaborate de entitate”;
■ Anexa 5 „Normele de consum al carburanţilor şi lubrifianţilor”;
■ Anexa 6 „Normele de parcurs al anvelopelor pentru mijloacele de transport auto”;
■ Anexa 7 „Componenţa cheltuielilor de distribuire”;
■ Anexa 8 „Componenţa cheltuielilor administrative”;
■ Anexa 9 „Componenţa altor cheltuieli ale activităţii operaţionale”.
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Утверждено Приказом директора
субъекта „XXX” SRL
№ от 28 декабря 2018 г.
Учетные политики на 2019 год
1. Общие положения
1.1. Бухгалтерский учет ведется бухгалтерией (ст. 18 Закона о бухгалтерском учете и финансовой
отчётности):
Возможные варианты:
■ бухгалтерский учет ведется специализированной или аудиторской фирмой на контрактной
основе;
■ бухгалтерский учет ведется руководителем предприятия (в субъектах, применяющих простую
систему учета);
■ физические лица, осуществляющие профессиональную деятельность в сфере правосудия
(нотариусы, адвокаты, судебные исполнители, медиаторы, авторизированные управляющие) – в
субъектах, указанных в пункте f) статьи 2.
1.2. Учетные политики и их изменения применяются проспективно (§ 6 и § 15 НСБУ «Учетные
политики»).
Возможный вариант: учетные политики и их изменения применяются ретроспективно (§ 17
НСБУ «Учетные политики», § 19 и § 22 МСФО/IAS «Учетные политики, изменения в
бухгалтерских оценках и ошибки»).
1.3. Ответственность за ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности несет
директор предприятия (пункт b) ч. (2) ст. 18 Закона о бухгалтерском учете и финансовой
отчётности).
Возможные варианты:
a) руководитель, администратор – в субъектах, указанных в пунктах a), c) и d) статьи 2;
b) учредитель – в субъектах, указанных в пункте e) статьи 2;
c) физические лица, осуществляющие профессиональную деятельность в сфере правосудия
(нотариусы, адвокаты, судебные исполнители, медиаторы, авторизированные управляющие)
– в субъектах, указанных в пункте f) статьи 2.
1.4. Субъект применяет систему бухгалтерского учета путем двойной записи, с представлением
полных финансовых отчетов (ч. (3) ст. 5 Закона о бухгалтерском учете и финансовой отчётности).
Возможные варианты:
■ Субъект применяет систему бухгалтерского учета путем двойной записи, с представлением
сокращенных финансовых отчетов;
■ Субъект применяет систему бухгалтерского учета путем двойной записи, с представлением
упрощенных финансовых отчетов;
■ Субъект применяет систему бухгалтерского учета на основе простой записи, без
представления финансовых отчетов.
1.5. Субъект признает элементы бухгалтерского учета на основе метода начислений (ст. 6 Закона о
бухгалтерском учете и финансовой отчётности).
1.6. Экономические факты оформляются типовыми первичными документами и формами
документов, разработанных cубъектом самостоятельно (ч. (4) ст. 11 Закона о бухгалтерском учете
и финансовой отчётности), которые приведены в приложении 1.
1.7. Первичные документы составляются на бумажных носителях (ч. (5) ст. 11 Закона о
бухгалтерском учете и финансовой отчётности).
Возможный вариант: первичные документы составляются в электронной форме.
1.8. Ответственность за составление и подписание первичных документов несут лица, указанные в
приложении 2 (ч. (2) ст. 18 Закона о бухгалтерском учете и финансовой отчётности).
1.9. Кассовые, банковские и расчетные документы подписываются руководителем (директором) и
главным бухгалтером предприятия (ч. (13) ст. 11 Закона о бухгалтерском учете и финансовой
отчётности).
Возможный вариант: кассовые, банковские и расчетные документы подписываются единолично
руководителем (директором) предприятия.
1.10. Субъект учитывает экономические факты на основе рабочего Плана счетов, который
приведен в приложении 3 (ч. (2) ст. 14 Закона о бухгалтерском учете и финансовой отчётности).
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Возможный вариант: Субъект учитывает экономические факты на основе Общего плана
счетов.
1.11. Субъект использует самостоятельно разработанные формы бухгалтерских регистров (ч. (2)
ст. 15 Закона о бухгалтерском учете и финансовой отчётности), которые приведены в приложении
4.
1.12. Бухгалтерские регистры составляются в электронной форме (ч. (4) ст. 15 Закона о
бухгалтерском учете и финансовой отчётности).
Возможный вариант: бухгалтерские регистры составляются на бумажных носителях.
1.13. Обязательным бухгалтерским регистром является Главная книга (ч. (2) ст. 15 Закона о
бухгалтерском учете и финансовой отчётности).
Возможные варианты:
■ обязательным бухгалтерским регистром является оборотная ведомость;
■ обязательным бухгалтерским регистром является книга учета хозяйственных операций;
■ обязательным бухгалтерским регистром является (указывается наименование обязательного
сводного регистра, служащего основой для составления финансовых отчетов).
1.14. Отчетный период совпадает с календарным годом (ч. (1) ст. 24 Закона о бухгалтерском учете
и финансовой отчётности).
Возможный вариант: отчетный период включает период от ____ до _____ (указываются
конкретные даты начала и конца отчетного периода).
1.15. Финансовые отчеты подписываются директором предприятия (ст. 31 Закона о бухгалтерском
учете и финансовой отчётности).
Возможные варианты финансовые отчеты подписываются:
a) руководителем, администратором – в субъектах, указанных в пунктах a), c) и d) статьи 2;
b) учредителем – в субъектах, указанных в пункте e) статьи 2;
c) физическим лицом, осуществляющим профессиональную деятельность в сфере правосудия
(нотариусы, адвокаты, судебные исполнители, медиаторы, авторизированные управляющие)
– в субъектах, указанных в пункте f) статьи 2.
1.16. Финансовые отчеты представляются на бумажном носителе (ч. (1) ст. 33 Закона о
бухгалтерском учете и финансовой отчётности).
Возможный вариант: финансовые отчеты представляются в электронной форме (на магнитном
носителе или через сеть Интернет).
1.17. Инвентаризация элементов бухгалтерского учета осуществляется в сроки, предусмотренные
в приложении 5 (ст. 16 Закона о бухгалтерском учете и финансовой отчётности).
1.18. Порог существенности устанавливается по отдельным группам элементов бухгалтерского
учета (п.30 НСБУ «Учетные политики, изменения в бухгалтерских оценках, ошибки и
последующие события») и составляет:
- 10000 леев – для затрат по выбытию одного объекта основных средств;
- 1500 леев – для канцелярских принадлежностей, картриджей и других аналогичных
ценностей, приобретенных и использованных ежемесячно;
- 2% от общей суммы производственных затрат за калькуляционный период – для побочной
продукции;
- 15% от площади недвижимой собственности – для разграничения инвестиционной
недвижимости от недвижимой собственности, используемой владельцем для собственных нужд;
- 6000 леев – для других элементов бухгалтерского учета.
1.19. Бухгалтерские ошибки исправляются путем составления сторнировочных и дополнительных
бухгалтерских записей (§ 33 НСБУ «Учетные политики»).
Возможный вариант: бухгалтерские ошибки исправляются путем составления сторнировочных,
обратных и дополнительных бухгалтерских записей.
1.20. Бухгалтерские документы хранятся на бумажных носителях (ч. (2) ст. 17 Закона о
бухгалтерском учете и финансовой отчётности).
Возможный вариант: бухгалтерские документы хранятся в электронной форме.
1.21. Субъект применяет нормы расхода горюче-смазочных материалов и нормы пробега автошин,
разработанные на основе типовых норм (приложения 6 и 7).
2. Способы бухгалтерского учета, по которым нормативные акты предусматривают разные
варианты
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Нематериальные активы и основные средства
2.1. Долгосрочные нематериальные и материальные активы признаются по объектам учета,
перечень которых устанавливается директором предприятия (§ 5 НСБУ «Долгосрочные
нематериальные и материальные активы»).
2.2. Основные средства включают долгосрочные материальные активы, стоимость единицы
которых превышает стоимостный предел, предусмотренный налоговым законодательством (§ 4
НСБУ «Долгосрочные нематериальные и материальные активы»).
Возможный вариант: основные средства включают долгосрочные материальные активы,
стоимость единицы которых превышает порог существенности, установленный субъектом в
учетных политиках (указать конкретную величину порога существенности, например 5 000 леев,
10 000 леев или другую сумму).
2.3. Последующая оценка долгосрочных нематериальных и материальных активов осуществляется
по балансовой стоимости (§ 17 НСБУ «Долгосрочные нематериальные и материальные активы»).
Возможный вариант: последующая оценка долгосрочных нематериальных и материальных
активов осуществляется на основании модели переоценки (§ 31 МСФО/IAS 16 «Основные
средства» и § 75 МСФО/IAS 38 «Нематериальные активы»).
2.4. Сроки использования долгосрочных нематериальных и материальных активов
устанавливаются в зависимости от модели их использования и отражаются в актах приемкипередачи (ввода в эксплуатацию) (§ 20 НСБУ «Долгосрочные нематериальные и материальные
активы»).
Возможный вариант: сроки использования долгосрочных нематериальных и материальных
активов устанавливаются приказом руководителя предприятия.
2.5. Остаточная стоимость основных средств не существенна и считается равной нулю (§ 20 НСБУ
«Долгосрочные нематериальные и материальные активы»).
Возможный вариант: остаточная стоимость основных средств устанавливается по учетным
объектам и отражается в актах приемки-передачи.
2.6. Амортизация нематериальных активов и основных средств начисляется линейным методом (§
22 НСБУ «Долгосрочные нематериальные и материальные активы»).
Возможные варианты:
■ амортизация нематериальных активов и основных средств начисляется методом единиц
производства;
■ амортизация нематериальных активов и основных средств начисляется методом уменьшаемого
остатка, с увеличением линейной нормы в два раза (или на другую величину, установленную
Субъектм) (§ 25 НСБУ «Долгосрочные нематериальные и материальные активы»).
2.7. Амортизация нематериальных активов начисляется начиная с первого дня месяца,
следующего за месяцем передачи объекта в использование, и прекращается начиная с первого дня
месяца, следующего за месяцем истечения срока использования и/или выбытия объекта (§ 28
НСБУ «Долгосрочные нематериальные и материальные активы»).
Возможный вариант: амортизация нематериальных активов начисляется с даты передачи объекта
в использование и прекращается на дату истечения срока использования и/или выбытия объекта.
2.8. Амортизация основных средств начисляется с даты передачи объекта в использование и
прекращается на дату истечения срока использования и/или выбытия объекта (§ 28 НСБУ
«Долгосрочные нематериальные и материальные активы»).
Возможный вариант: амортизация основных средств начисляется с первого дня месяца,
следующего за месяцем передачи объекта в использование, и прекращается начиная с первого дня
месяца, следующего за месяцем истечения срока использования и/или выбытия объекта.
2.9. Амортизация не начисляется (указываются виды долгосрочных нематериальных и
материальных активов, по которым не начисляется амортизация) (§ 48 и § 61 НСБУ
«Долгосрочные нематериальные и материальные активы»).
2.10. Последующие затраты на содержание, техническое обслуживание и ремонт долгосрочных
материальных активов, осуществляемые с целью их поддержания в нормальном рабочем
состоянии, признаются как текущие затраты/расходы (§ 57 НСБУ «Долгосрочные нематериальные
и материальные активы»).
Возможный вариант: последующие затраты на содержание, техническое обслуживание и ремонт
долгосрочных материальных активов, осуществляемые с целью их поддержания в нормальном
рабочем состоянии, являющиеся значительными по сравнению с порогом существенности,
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признаются как расходы будущих периодов, с последующим списанием на текущие
затраты/расходы в порядке, установленном субъектом.
2.11. Расходы, связанные с выбытием основных средств, отражаются как текущие расходы (§ 65
НСБУ «Долгосрочные нематериальные и материальные активы»).
Возможные варианты:
■ расходы, связанные с выбытием основных средств, отражаются как расходы будущих периодов,
с последующим списанием на текущие расходы линейным методом (или другим методом,
установленным Субъектом);
■ расходы, связанные с выбытием основных средств, возмещаются за счет ранее созданного
оценочного резерва.
Инвестиционная недвижимость
2.12. Порог существенности для разграничения инвестиционной недвижимости и недвижимой
собственности, используемой владельцем, составляет 15% (или другой показатель) от общей
площади инвестиционной недвижимости (§ 6 НСБУ «Инвестиционная недвижимость»).
2.13. Последующие затраты на обслуживание инвестиционной недвижимости отражаются как
текущие расходы (§ 18 НСБУ «Инвестиционная недвижимость»).
Возможный вариант: последующие затраты на обслуживание инвестиционной недвижимости
отражаются как расходы будущих периодов, с последующим списанием на текущие расходы
линейным методом (или другим методом, установленным Субъектм).
2.14. Последующая оценка инвестиционной недвижимости осуществляется по методу,
основанному на справедливой стоимости (§ 20 НСБУ «Инвестиционная недвижимость»).
Возможный вариант: последующая оценка инвестиционной недвижимости осуществляется по
методу, основанному на себестоимости.
2.15. Амортизация инвестиционной недвижимости, оцененной по себестоимости, начисляется
линейным методом (§ 30 НСБУ «Инвестиционная недвижимость»).
Возможные варианты:
■ амортизация инвестиционной недвижимости, оцененной по себестоимости, начисляется
методом единиц производства;
■ амортизация инвестиционной недвижимости, оцененной по себестоимости, начисляется
методом уменьшаемого остатка, с увеличением линейной нормы в два раза (или на другую
величину, установленную Субъектом).
2.16. Затраты, связанные с выбытием инвестиционной недвижимости, отражаются как текущие
расходы (§ 43 НСБУ «Инвестиционная недвижимость»).
Возможные варианты:
■ затраты, связанные с выбытием инвестиционной недвижимости, отражаются как расходы
будущих периодов, с последующим списанием на текущие расходы линейным методом (или
другим методом, установленным Субъектом);
■ затраты, связанные с выбытием инвестиционной недвижимости, возмещаются за счет ранее
созданного оценочного резерва.
Договоры лизинга
2.17. Страховая премия, относящаяся к имуществу, полученному в финансовый лизинг (кроме
стоимости страхования в пути), отражается как текущие затраты/расходы (§ 14 НСБУ «Договоры
лизинга» ).
Возможный вариант: страховая премия, относящаяся к имуществу, полученному в финансовый
лизинг (кроме стоимости страхования в пути), отражается как расходы будущих периодов, с
последующим списанием на текущие расходы линейным методом (или другим методом,
установленным Субъектом).
2.18. Сроки полезной службы активов, полученных в финансовый лизинг, совпадают со сроками,
установленными в договорах лизинга (§ 20 НСБУ «Договоры лизинга»).
Возможный вариант: сроки полезной службы активов, полученных в финансовый лизинг,
составляют наименьший срок между сроком договора лизинга и сроком полезной службы,
установленными для аналогичных собственных активов.
2.19. Амортизация активов, полученных в финансовый лизинг, начисляется методами,
применяемыми для аналогичных собственных активов (§ 21 НСБУ «Договоры лизинга»).
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2.20. Затраты, прямо связанные с приемом (возвратом) активов, полученных в операционный
лизинг, и затраты на их содержание отражаются как текущие затраты/расходы, в зависимости от
назначения и места использования соответствующего актива (§ 27 НСБУ «Договоры лизинга»).
Возможный вариант: затраты, прямо связанные с приемом (возвратом) активов, полученных в
операционный лизинг, и затраты на их содержание отражаются как расходы будущих периодов, с
последующим списанием на текущие расходы линейным методом (или другим методом,
установленным Субъектм).
2.21. Платежи операционного лизинга отражаются как текущие затраты/расходы в равных частях в
течение срока лизинга (§ 28 НСБУ «Договоры лизинга»).
Возможный вариант: платежи операционного лизинга списываются на текущие расходы/затраты
(указать систематическую основу списания лизинговых платежей, установленную Субъектм).
2.22. Затраты по ремонту активов, полученных в операционный лизинг, отражаются как текущие
расходы (§ 29 НСБУ «Договоры лизинга» ).
Возможные варианты:
■ затраты по ремонту активов, полученных в операционный лизинг, отражаются как расходы
будущих периодов;
■ затраты по ремонту активов, полученных в операционный лизинг, отражаются как затраты
вспомогательных производств.
2.23. Расходы, связанные с возвратом активов, переданных в лизинг, отражаются как текущие
расходы (§ 50 НСБУ «Договоры лизинга»).
Возможный вариант: расходы, связанные с возвратом активов, переданных в лизинг, отражаются
как расходы будущих периодов, с последующим списанием на текущие расходы линейным
методом (или другим способом, установленным Субъектом).
Обесценение активов
2.24. Решение относительно обесценения активов принимается руководителем (директором)
предприятия (§ 11 НСБУ «Обесценение активов»).
2.25. Убытки от обесценения активов отражаются на отдельных синтетических счетах (§ 24 НСБУ
«Обесценение активов»).
Возможный вариант: убытки от обесценения активов отражаются посредством уменьшения
первоначальной (скорректированной) стоимости обесцененного актива.
2.26. Убытки от обесценения групп активов распределяются пропорционально балансовой
стоимости активов группы (§ 26 НСБУ «Обесценение активов»).
2.27. Восстановленные убытки от обесценения активов распределяются пропорционально
балансовой стоимости активов группы (§ 42 НСБУ «Обесценение активов»).
Дебиторская задолженность и финансовые инвестиции
2.28. Сумма материального ущерба отражается в бухгалтерском учете как текущие доходы (§ 32
НСБУ «Дебиторская задолженность и финансовые инвестиции»).
Возможный вариант: сумма материального ущерба отражается в бухгалтерском учете как доходы
будущих периодов, с последующим списанием на текущие доходы линейным методом (или
другим способом, установленным субъектом).
2.29. Сомнительная дебиторская задолженность списывается на текущие расходы прямым
методом (§ 37 НСБУ «Дебиторская задолженность и финансовые инвестиции»).
Возможный вариант: сомнительная дебиторская задолженность списывается на текущие расходы
методом оценочных резервов (поправок).
2.30. Величина оценочных резервов по сомнительным долгам определяется по каждой
дебиторской задолженности исходя из ее абсолютной суммы (§ 41 НСБУ «Дебиторская
задолженность и финансовые инвестиции»).
Возможные варианты:
■ величина оценочных резервов по сомнительным долгам определяется по группам дебиторской
задолженности в зависимости от истекшего срока их оплаты;
■ величина оценочных резервов по сомнительным долгам определяется по всей сумме
дебиторской задолженности на основе объема чистых продаж отчетного периода и доли убытков,
относящихся к безнадежной дебиторской задолженности;
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■ величина оценочных резервов по сомнительным долгам определяется (указать конкретный
способ определения величины оценочных резервов, примененный субъектом).
2.31. Величина оценочных резервов определяется на основе классификации дебиторской
задолженности в зависимости от срока в разрезе следующих групп (указать группы дебиторской
задолженности) (§ 43 НСБУ «Дебиторская задолженность и финансовые инвестиции»).
2.32. Разница между первоначальной и номинальной стоимостью приобретенных облигаций
амортизируется линейным методом по мере начисления процентов (§ 60 НСБУ «Дебиторская
задолженность и финансовые инвестиции»).
Возможный вариант: разница между первоначальной и номинальной стоимостью облигаций
амортизируется (указать конкретный способ, установленный субъектом).
2.33. Выбывшие ценные бумаги оцениваются методом средневзвешенной стоимости (§ 69 НСБУ
«Дебиторская задолженность и финансовые инвестиции»).
Возможный вариант: выбывшие ценные бумаги оцениваются методом ФИФО.
Запасы
2.34. Бухгалтерский учет запасов осуществляется в количественном и стоимостном выражении (ч.
(5) ст. 17 Закона о бухгалтерском учете и финансовой отчётности, § 10 НСБУ «Запасы»).
Возможный вариант: бухгалтерский учет запасов осуществляется в стоимостном выражении.
2.35. Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (МБП) включают ценности, стоимость
единицы которых не превышает предел, установленный законодательством, независимо от срока
службы, или срок службы которых не более одного года, независимо от стоимости единицы (п. 3)
§ 6 НСБУ «Запасы»).
Возможный вариант: МБП включают ценности, стоимость единицы которых не превышает порог
существенности, установленный в учетных политиках, независимо от срока службы, или срок
службы которых не более одного года, независимо от стоимости единицы.
2.36. Ценности, занимающие незначительную долю в составе запасов (указать конкретную
величину/доли, например, 2%-3% от общей стоимости запасов), списываются на текущие
затраты/расходы в момент их закупки 7 (§ 9 НСБУ «Запасы»).
Возможный вариант: ценности, занимающие незначительную долю в составе запасов,
учитываются посредством их отражения на счетах запасов при приобретении и списании на
текущие затраты/расходы при передаче в использование.
2.37. Производственные затраты распределяются между отдельными видами сопряженной,
основной и побочной продукции пропорционально вероятной стоимости реализации каждой
продукции (§ 18 НСБУ «Запасы»).
Возможный вариант: производственные затраты распределяются между отдельными видами
сопряженной, основной и побочной продукции (указать конкретный способ распределения,
установленный субъектом).
2.38. Побочная продукция незначительной стоимости (указать величину порога значимости для
такой продукции, например 2%-3% от общей стоимости запасов) оценивается по чистой
стоимости реализации, которая вычитается из общей суммы производственных затрат (§ 18 НСБУ
«Запасы»).
2.39. Материалы, израсходованные при оказании услуг, включаются в себестоимость услуг (§ 19
НСБУ «Запасы»).
Возможный вариант: материалы, израсходованные при оказании услуг, не включаются в
себестоимость услуг, а учитываются как отдельные операции по выбытию активов.
2.40. Незавершенное производство определяется путем инвентаризации в конце периода (§ 20
НСБУ «Запасы»).
Возможные варианты:
■ незавершенное производство определяется техническими методами установления уровня
завершения или стадии выполнения;
Данный вариант может применяться для учета канцелярских товаров, картриджей и других запасов при
условии, что даты их приобретения и передачи в пользование совпадают. При этом необходимо составить
следующую бухгалтерскую проводку: Дт одного из счетов 712, 713, 821 и др., Кт счетов 521, 544.
Независимо от применяемого способа учета вышеуказанных ценностей их списание должно быть
оформлено соответствующими документами (актами на списание и др., завизированными руководителем
субъекта или другим уполномоченным лицом).
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■ незавершенное производство определяется техническими методами установления стадии
выполнения технологических операций.
2.41. Импортируемые запасы оцениваются в молдавских леях путем пересчета иностранной
валюты по курсу НБМ, установленному на дату составления таможенной декларации (§ 26 НСБУ
«Запасы»).
Возможный вариант: импортируемые запасы оцениваются в молдавских леях путем пересчета
иностранной валюты по курсу НБМ, установленному на дату перехода к субъекту прав
собственности на приобретенные запасы, предусмотренную в договоре.
2.42. Нормальная мощность устанавливается по каждому виду (группе) продукции/услуг и
составляет (указать конкретную величину нормальной мощности) (§ 30 НСБУ «Запасы»).
2.43. Косвенные производственные затраты распределяются между видами произведенной
продукции/оказанных услуг пропорционально основной заработной плате рабочих, занятых в
основном и вспомогательных видах деятельности (§ 31 НСБУ «Запасы»).
Возможные варианты:
■ косвенные производственные затраты распределяются между видами произведенной
продукции/оказанных услуг пропорционально общей сумме прямых производственных затрат;
■ косвенные производственные затраты распределяются между видами произведенной
продукции/оказанных услуг пропорционально количеству отработанных машино-часов;
■ косвенные производственные затраты распределяются между видами произведенной
продукции/оказанных услуг пропорционально количеству выпущенной продукции;
■ косвенные производственные затраты распределяются между видами произведенной
продукции/оказанных услуг пропорционально (указать способ распределения, установленный
субъектом).
2.44. Выбывшие запасы оцениваются методом ФИФО после каждого выбытия (или на основе
конечного остатка, установленного путем инвентаризации) (§ 33, § 36 НСБУ «Запасы»).
Возможные варианты:
■ выбывшие запасы оцениваются методом специфической идентификации;
■ выбывшие запасы оцениваются методом средневзвешенной стоимости, исчисленной после
каждого выбытия (на конец периода или иным способом, установленным субъектом).
2.45. В течение отчетного периода запасы оцениваются методом нормативных затрат (§ 39 НСБУ
«Запасы»).
Возможный вариант: в течение отчетного периода запасы оцениваются методом розничных цен.
2.46. Чистая стоимость реализации запасов определяется методом категорий (элементов) запасов
(§ 46 НСБУ «Запасы»).
Возможные варианты:
■ чистая стоимость реализации запасов определяется методом однородных групп запасов;
■ чистая стоимость реализации запасов определяется методом общего объема запасов.
2.47. Предполагаемая остаточная стоимость МБП не существенна и считается равной нулю.
Возможный вариант: предполагаемая остаточная стоимость МБП устанавливается по их группам
и составляет (указать абсолютную или относительную величину).
2.48. МБП, стоимость единицы которых не превышает 1/6 лимита, установленного
законодательством, списываются на текущие затраты/расходы, долгосрочные активы и др. при
передаче в эксплуатацию (§ 51 НСБУ «Запасы»).
Возможный вариант: МБП, стоимость единицы которых не превышает 1/6 лимита,
установленного законодательством, списываются на текущие затраты/расходы, долгосрочные
активы и др. путем начисления износа.
Расходы будущих периодов
2.49.Расходы будущих периодов включают стоимость приобретенных отдельно от транспортных
средств автошин и аккумуляторов, бланков строгой отчетности, стоимость активов, переданных в
финансовый лизинг, и другие затраты, понесенные в текущем периоде, но относящиеся к будущим
периодам.
Возможный вариант: расходы будущих периодов включают (указать конкретный состав,
установленный Субъектм).
2.50. Расходы будущих периодов списываются на текущие затраты/расходы, долгосрочные активы
и др. линейным методом (§ 8 НСБУ «Расходы»).
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Возможный вариант: расходы будущих периодов списываются на текущие затраты/расходы,
долгосрочные активы и др. (указать конкретный метод списания, применяемый субъектом).
Собственный капитал и обязательства
2.51. Субъект формирует резервы (указать конкретный перечень) за счет чистой прибыли (§ 18
НСБУ «Собственный капитал и обязательства»).
2.52. В состав прочих элементов собственного капитала включается дооценка долгосрочных
активов (§ 27 НСБУ «Собственный капитал и обязательства»).
Возможные варианты:
■ в состав прочих элементов собственного капитала включаются фонды (для некоммерческих
организаций);
■ в состав прочих элементов собственного капитала включаются субсидии (для субъектов с
публичной собственностью).
2.53. Доходы будущих периодов списываются на текущие доходы на равномерной основе (§ 64
НСБУ «Собственный капитал и обязательства»).
Возможный вариант: доходы будущих периодов списываются на текущие доходы (указать
конкретный способ списания, установленный субъектом).
2.54. Разница между суммой обязательств по имуществу, полученному в хозяйственное ведение, и
их балансовой стоимостью списывается на текущие доходы (§ 65 НСБУ «Собственный капитал и
обязательства»).
Возможные варианты:
■ разница между суммой обязательств по имуществу, полученному в хозяйственное ведение, и их
балансовой стоимостью возмещается денежными средствами либо другой формой компенсации;
■ разница между суммой обязательств по имуществу, полученному в хозяйственное ведение, и их
балансовой стоимостью списывается на увеличение уставного капитала.
2.55. Субъект формирует оценочные резервы для возмещения расходов (потерь) (§ 81 НСБУ
«Собственный капитал и обязательства»):
■ по ремонту и обслуживанию проданных активов в течение гарантийного периода (в размере 3%
или другой величины от продажной стоимости реализованных активов);
■ по выплате отпускных пособий (в размере сумм неиспользованных отпусков);
■ по вознаграждениям персоналу по итогам года (в размере сумм, предусмотренных в
коллективном трудовом договоре);
■ по выбытию долгосрочных материальных активов (в размере предполагаемых расходов по
списанию основных средств, инвестиционной недвижимости и др.);
■ на другие цели (указывается перечень и порядок формирования других оценочных резервов).
Возможный вариант: субъект не формирует оценочные резервы (если формирует – указать их
перечень и порядок определения).
Производственные затраты
2.56. Бухгалтерский учет производственных затрат ведется отдельно по основным и
вспомогательным видам деятельности (§ 10 Методических указаний).
Возможный вариант: бухгалтерский учет производственных затрат ведется отдельно по
основным и вспомогательным видам деятельности, а также по их подразделениям и видам
продукции/услуг.
2.57. Производственные затраты включают прямые и распределяемые материальные затраты;
прямые и распределяемые затраты на персонал; косвенные производственные затраты (§ 12
Методических указаний).
Возможный вариант: производственные затраты включают (указать конкретный перечень статей
затрат, установленный Субъектом).
2.58. Калькуляционный период составляет месяц (§ 5 Методических указаний).
Возможные варианты:
■ калькуляционный период составляет квартал;
■ калькуляционный период составляет год;
■ калькуляционный период составляет (указать конкретный калькуляционный период,
установленный Субъектом).
2.59. Бухгалтерский учет производственных затрат осуществляется с применением
управленческих счетов (§ 16 Методических указаний).
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Возможный вариант: бухгалтерский учет производственных затрат осуществляется без
применения управленческих счетов.
2.60. Распределяемые материальные затраты включаются в себестоимость отдельных видов
сопряженной продукции пропорционально нормам расхода материалов (§ 24 Методических
указаний).
Возможные варианты:
■ распределяемые материальные затраты включаются в себестоимость отдельных видов
сопряженной продукции пропорционально объему произведенной продукции (в количественном
или условно-количественном выражении);
■ распределяемые материальные затраты включаются в себестоимость отдельных видов
сопряженной продукции пропорционально (указать конкретную основу распределения,
установленную Субъектом).
2.61. Чистая стоимость реализации пригодных отходов распределяется между видами
сопряженной продукции пропорционально нормам отходов (§ 26 Методических указаний).
Возможный вариант: чистая стоимость реализации пригодных отходов распределяется между
видами сопряженной продукции пропорционально (указать конкретную основу распределения,
установленную Субъектом).
2.62. Стоимость потребленной энергии распределяется между объектами калькуляции
пропорционально нормам расхода энергии (§ 27 Методических указаний).
Возможные варианты:
■ стоимость потребленной энергии распределяется между объектами калькуляции
пропорционально мощности потребления;
■ стоимость потребленной энергии распределяется между объектами калькуляции
пропорционально количеству отработанных машино-часов;
■ стоимость потребленной энергии распределяется между объектами калькуляции
пропорционально (указать конкретную основу распределения, установленную субъектом).
2.63. Распределяемые затраты на персонал включаются в себестоимость отдельных видов
продукции/услуг пропорционально тарифной (нормативной) заработной плате (§ 32 Методических
указаний).
Возможные варианты:
■ распределяемые затраты на персонал включаются в себестоимость отдельных видов
продукции/услуг пропорционально сдельно начисленной оплате труда;
■ распределяемые затраты на персонал включаются в себестоимость отдельных видов
продукции/услуг пропорционально (указать конкретную основу распределения, установленную
субъектом).
2.64. Взаимно оказанные услуги и переданная продукция между вспомогательными
подразделениями (цехами) предприятия оцениваются по нормативной (плановой) себестоимости
(§ 40 Методических указаний).
Возможный вариант: взаимно оказанные услуги и переданная продукция между
вспомогательными подразделениями (цехами) предприятия оцениваются по (указать конкретный
способ оценки, установленный Субъектом).
2.65. Субъект применяет нормы производственных потерь, утвержденные приказом руководителя.
2.66. Затраты обслуживающих производств и хозяйств учитываются на отдельном управленческом
счете (§ 48 Методических указаний).
Возможный вариант: затраты обслуживающих производств и хозяйств учитываются как текущие
расходы.
2.67. Субъект калькулирует общую себестоимость и себестоимость единицы произведенной
продукции/оказанных услуг (§ 51 Методических указаний).
Возможный вариант: Субъект калькулирует общую себестоимость произведенной
продукции/оказанных услуг.
2.68. Себестоимость произведенной продукции калькулируется простым методом (§ 51
Методических указаний).
Возможные варианты:
■ себестоимость произведенной продукции калькулируется попередельным методом, с
применением бесполуфабрикатного (или полуфабрикатного) варианта;
■ себестоимость произведенной продукции калькулируется позаказным методом;
■ себестоимость произведенной продукции калькулируется стандартным методом;
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■ себестоимость произведенной продукции калькулируется (указать конкретный метод
калькуляции, применяемый субъектом).
Доходы
2.69. Доходы от продаж включают доходы от реализации продукции и товаров (§ 5 НСБУ
«Доходы»).
Возможный вариант: доходы от продаж включают (указать конкретный состав доходов от
продаж в зависимости от особенностей деятельности субъекта (например, доходы от оказания
услуг и/или выполнения работ, по договорам на строительство, доходы по договорам лизинга и
др.).
2.70. Доходы признаются отдельно по каждой сделке (§ 9 НСБУ «Доходы»).
Возможный вариант: доходы признаются по отдельным компонентам сделки.
2.71. Доходы от оказания услуг признаются на основе метода полного предоставления услуг (§ 21
НСБУ «Доходы»).
Возможные варианты: доходы от оказания услуг признаются на основе метода процентного
выполнения исходя из:
■ фактического объема оказанных услуг;
■ доли фактического объема оказанных услуг в общем объеме услуг, предусмотренных
договором;
■ доли понесенных расходов на установленную дату в общих расходах, предусмотренных
договором.
2.72. Доходы в виде процентов признаются на основе договорных условий по мере наступления
сроков их выплаты, установленных в договоре, заключенном между Субъектм и пользователем
актива (§ 29 НСБУ «Доходы»).
Возможный вариант: доходы в виде процентов признаются на основе метода фактического
процента, предусмотренного в МСФО/IAS 39 «Финансовые инструменты: признание и
измерение» (§ 29 НСБУ «Доходы»).
2.73. Корректировка доходов в течение отчетного периода осуществляется путем составления
обратных бухгалтерских записей по дебету счетов доходов (пояснения к классу 6 «Доходы»
Общего плана счетов).
Возможный вариант: корректировка доходов в течение отчетного периода осуществляется путем
составления сторнировочных бухгалтерских записей по кредиту счетов доходов.
Расходы
2.74. Себестоимость продаж включает балансовую стоимость реализованных продукции и
товаров, себестоимость услуг по договорам лизинга (п. 1) § 20 НСБУ «Расходы»).
Возможный вариант: себестоимость продаж включает (указать конкретный состав себестоимости
продаж исходя из особенностей деятельности субъекта, например себестоимость оказанных услуг
и/или выполненных работ, себестоимость услуг по договорам на строительство).
2.75. Расходы на реализацию включают расходы, предусмотренные в приложении 8 (§ 24 НСБУ
«Расходы»).
2.76. Административные расходы включают расходы, приведенные в приложении 9 (§ 26 НСБУ
«Расходы»).
2.77. Другие расходы от операционной деятельности включают расходы, приведенные в
приложении 10 (§ 28 НСБУ «Расходы»).
2.78. Корректировка расходов в течение отчетного периода осуществляется путем составления
обратных бухгалтерских записей по кредиту счетов расходов (пояснения к классу 7 «Расходы»
Общего плана счетов).
Возможный вариант: корректировка расходов в течение отчетного периода осуществляется путем
составления сторнировочных бухгалтерских записей по дебету счетов расходов.
Курсовые валютные и суммовые разницы
2.79. Операции по экспорту/импорту активов/услуг и другие операции международной торговли
учитываются первоначально в национальной валюте путем применения официального курса
молдавского лея на дату составления таможенной декларации (п. 2) § 7 НСБУ «Курсовые
валютные и суммовые разницы»).
Возможные варианты:
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■ операции по экспорту/импорту активов/услуг и другие операции международной торговли
учитываются первоначально в национальной валюте путем применения официального курса
молдавского лея на дату составления первичного документа, подтверждающего переход права
собственности на активы или предоставление услуг, работ;
■ операции по экспорту/импорту активов/услуг и другие операции международной торговли
учитываются первоначально в национальной валюте путем применения официального курса
молдавского лея на дату (указать дату, предусмотренную действующим законодательством или
договором)
2.80. Активы и обязательства в иностранной валюте пересчитываются в национальную валюту на
отчетную дату (§ 13 НСБУ «Курсовые валютные и суммовые разницы»).
Возможные варианты:
■ активы и обязательства в иностранной валюте пересчитываются в национальную валюту
ежемесячно;
■ активы и обязательства в иностранной валюте пересчитываются в национальную валюту
ежеквартально;
■ активы и обязательства в иностранной валюте пересчитываются в национальную валюту
(указать конкретную периодичность пересчета, установленную субъектом).
2.81. Операции, выраженные в иностранной валюте или условных единицах, учитываются в
национальной валюте по официальному обменному курсу молдавского лея (§ 18 НСБУ «Курсовые
валютные и суммовые разницы»).
Возможный вариант: операции, выраженные в иностранной валюте или условных единицах,
учитываются в национальной валюте по обменному курсу молдавского лея, установленному
сторонами договора.
2.82. Погашение дебиторской задолженности и обязательств по операциям с резидентами,
выраженным в иностранной валюте или в условных единицах, отражается в учете по обменному
курсу на дату погашения дебиторской задолженности и обязательств (§ 19 НСБУ «Курсовые
валютные и суммовые разницы»).
Возможные варианты:
■ погашение дебиторской задолженности и обязательств по операциям с резидентами,
выраженным в иностранной валюте или в условных единицах, отражается в учете по обменному
курсу на дату поставки/приобретения активов и/или оказания/получения услуг;
■ погашение дебиторской задолженности и обязательств по операциям с резидентами,
выраженным в иностранной валюте или в условных единицах, отражается в учете по обменному
курсу, установленному в фиксированном размере сторонами договора.
Подоходный налог
2.83. Субъект применяет общеустановленный налоговый режим, с уплатой налога в размере 12%
облагаемого дохода (лит. b) ст. 15 НК).
Возможный вариант: субъект применяет налоговый режим для субъектов сектора малых и
средних предприятий, с уплатой налога в размере 4% дохода от операционной деятельности.
2.84. Расходы по подоходному налогу учитываются на основе метода текущего подоходного
налога (§ 34 НСБУ «Расходы»).
Возможный вариант: расходы по подоходному налогу учитываются на основе метода
отсроченного подоходного налога в соответствии с МСФО/IAS 12 «Налоги на прибыль» (§ 36
НСБУ «Расходы»).
3. Способы бухгалтерского учета, разработанные субъектом самостоятельно (ч. (4) ст. 16
Закона о бухгалтерском учете и финансовой отчётности)
В данный раздел учетных политик необходимо включать способы (методы) учета, которые не
предусмотрены системой нормативного регулирования бухгалтерского учета. Возможность
разработки таких способов самим субъектом предусмотрена в ч. (4) ст. 16 Закона о бухгалтерском
учете и финансовой отчётности, а также в § 8 НСБУ «Учетные политики», согласно которым, если
система нормативного регулирования не устанавливает методы ведения бухгалтерского учета по
конкретному аспекту (проблеме), субъект вправе разработать соответствующий метод. В этом
случае применяются положения:
а) Концептуальных основ финансовой отчетности;
b) МСФО и НСБУ, в которых рассматриваются схожие вопросы;
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c) других нормативных актов по соответствующим или аналогичным вопросам.
Необходимо также приводить специфические способы учета, вытекающие из особенностей
деятельности и собственных информационных потребностей субъекта. Такие способы могут
возникать, например, при формировании учетных политик медико-санитарных учреждений,
высших учебных заведений и других публичных учреждений с финансовой автономией.
Приложения к Приказу об учетных политиках
■ Приложение 1 «Формы первичных документов, разработанных субъектом самостоятельно»;
■ Приложение 2 «Список лиц, ответственных за составление и подписание первичных документов
и бухгалтерских регистров»;
■ Приложение 3 «Рабочий План счетов бухгалтерского учета»;
■ Приложение 4 «Формы бухгалтерских регистров, разработанных субъектом самостоятельно»;
■ Приложение 5 «Нормы расхода горюче-смазочных материалов»;
■ Приложение 6 «Нормы эксплуатационного пробега автомобильных шин»;
■ Приложение 7 «Состав расходов на реализацию»;
■ Приложение 8 «Состав административных расходов»;
■ Приложение 9 «Состав других расходов операционной деятельности».
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Tabela aferentă amenzilor/penalităţilor aplicate de Serviciul Fiscal de Stat
(conform Legii nr. 178 din 26 iulie 2018)
Mărimea
Încălcările fiscale
Articolul din
amenzii/penalităţii
Codul fiscal 1------------------..--------------------i(pâ la
nă data de 1 octombrie
(până la data de 1 octombrie 2018)
2018)
(după data de 1 octombrie 2018)

Mărimea
amenzii/penalităţii
(după data de 1
octombrie 2018)

Pentru neplata impozitului, taxei în termenul şi în bugetul stabilite conform legislaţiei
fiscale se plăteşte o majorare de întîrziere (penalitatea), determinată în conformitate cu
alin.(3) pentru fiecare zi de întîrziere a plăţii lor, pentru perioada care începe după
scadenţa impozitului, taxei şi care se încheie în ziua plăţii lor efective inclusiv.
(Art. 228 alin. (3) Cuantumul majorării de întîrziere se determină anual în funcţie de
228 alin. (2) rata de bază (rotunjită pînă la următorul procent întreg), stabilită de Banca Naţională a
Moldovei în luna noiembrie a anului precedent anului fiscal de gestiune, aplicată la
operaţiunile de politică monetară pe termen scurt, majorată cu 5 puncte, împărţită la
numărul de zile ale anului şi aproximată conform regulilor matematice pînă la 4
semne după virgulă.)

Cuantumul majorării de întîrziere (penalitatea) se
determină anual

Avertizarea se aplică pentru încălcarea fiscală nesemnificativă. (Conform art. 231
alin. (4) se consideră nesemnificativă încălcarea fiscală dacă suma impozitului sau
taxei constituie pînă la 100 de lei pentru persoanele fizice care nu desfăşoară activitate
1
de
întreprinzător şi pînă la 1 OOO de lei pentru persoanele fizice care desfăşoară
235 alin. (1 )
activitate de întreprinzător şi persoanele juridice, inclusiv pentru fiecare perioadă
fiscală în parte - în cazul nedeclarării, declarării tardive sau diminuării impozitului
sau taxei.)

sancţiunea fiscală sub formă de avertizare

Împiedicarea controlului fiscal prin neasigurarea accesului în încăperile de producţie,
253 alin. (1) în depozite, în locurile de păstrare a bunurilor, în spaţiile comerciale şi în spaţiile cu o
altă destinaţie, prin neprezentarea de explicaţii, date, informaţii ş1 documente,
necesare Serviciului Fiscal de Stat, asupra problemelor care apar în timpul controlului,

5000 lei

de la 4000 la 6000 de lei
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prin alte acţiuni sau inacţiune

253 alin. (4)

Neexecutarea deciziei organului cu atribuţii administrare de fiscală de suspendare a
operaţiunilor la conturile bancare ale contribuabilului

30% din suma trecută la
de la 25% la 35% din
scăderi în perioada de
suma trecută la scăderi în
nesuspendare a operaţiunilor perioada de nesuspendare
a operaţiunilor

Neexecutarea sau executarea neconformă a prevederilor art.197 alin.(32) şi (33 ) şi ale 30% din suma încasată sau
art.229 alin.(22)
ce urma a fi încasată de la
1
contribuabil în contul
253 alin. (4 )
stingerii obligaţiei fiscale

de la 25% la 35% din
suma încasată sau ce
urma a fi încasată de la
contribuabil în contul
stingerii obligaţiei fiscale

Neexecutarea cerinţelor din citaţia Neexecutarea
cerintelor
din
citaţia
253 alin. (5) Serviciului Fiscal de Stat de către Serviciului Fiscal de Stat de către
contribuabilii specificaţi la art. 232 lit. b)
persoanele fizice

500 lei

de la 400 la 600 de lei

Neexecutarea cerinţelor din citaţia Neexecutarea cerinţelor din citaţia Serviciului
253 alin. (5) Serviciului Fiscal de Stat de către Fiscal de Stat de către contribuabilii
persoanele juridice
specificaţi la art. 232 lit. a) şi c)

5000 lei

de la 4000 la 6000 de lei

253 alin. (5) Neexecutarea cerinţelor Serviciului Fiscal de Stat din citaţia bancară

5000 lei

de la 4000 la 6000 de lei

de la 1,5% la 2,5% din
Prezentarea tardivă a informaţiei prevăzute la art. 2261 1 alin. (5) de către persoanele 2 % din suma indicată în
11
suma indicată în
informaţia prezentată tardiv,
indicate la art. 226 alin. (2)
253 alin. (6)
dar nu mai mult de 25 mii de informaţia prezentată
tardiv, dar nu mai mult de
lei
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25 mii de lei
Prezentarea informaţiei prevăzute la art. 22611 alin. (5) neautentice de către persoanele
indicate la art. 22611 alin. (2)
253 alin. (7)

10% din diferenţa dintre
suma care urma să fie
indicată şi cea indicată în
informaţie, dar nu mai mult
de 50 mii de lei

de la 5% la 10% din
diferenţa dintre suma care
urma să fie indicată şi cea
indicată în informaţie, dar
nu mai mult de 50 mii de
lei

Neprezentarea informaţiei prevăzute la art. 22611 alin. (5) de către persoanele indicate 50% din suma care urma să de la 10% la 20% din
fie indicată în informaţie, dar suma care urma să fie
la art. 22611alin. (2)
nu mai mult de 150 mii de indicată în informaţie, dar
253 alin. (8)
lei
nu mai mult de 150 mii
de lei
253 alin. (9) Neexecutarea de către persoana fizică a condiţiilor prevăzute la art.22615 alin. (2)
Efectuarea încasărilor băneşti în
numerar în lipsa maşinii de casă şi de
control, în cazul în care actele
normative în vigoare prevăd folosirea
e1
254 alin. (1)

Încălcarea regulilor de utilizare a maşinii
de casă şi de control (efectuarea încasărilor
băneşti în numerar în lipsa maşinii de casă
ş1 de control în cazul în care actele
normative în vigoare prevăd folosirea ei,
efectuarea încasărilor băneşti în numerar
fără utilizarea maşinii de casă şi de control
existente, neasigurarea emiterii la maşina
de casă şi de control a bonului de casă de
valoarea sumei real încasate/primite,
neas1gurarea bilanţului numerarului în
maşina de casă şi de control, care constă în
formarea excedentului de numerar în lei
nejustificat documentar, utilizarea maşinii

3000 lei

de la 2500 la 3000 de lei

7000 lei

de la 5000 la 15000 de
lei
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de casă şi de control defectate, care constă
în neactivarea memoriei fiscale sau
imposibilitatea de identificare a softului
instalat, utilizarea maşinii de casă şi de
control care nu este sigilată de Serviciul
Fiscal de Stat în modul stabilit, utilizarea
maşinii de casă şi de control care nu este
înregistrată la Serviciul Fiscal de Stat în
modul stabilit)
Efectuarea încasărilor băneşti în
254 alin. (2) numerar rară utilizarea maşinii de casă
şi de control existente

abrogat

5000 lei

abrogat

Neasigurarea emiterii la maşina de casă
254 alin. (3) şi de control a bonului de casă de
valoarea sumei real încasate/primite

abrogat

5000 lei

abrogat

Neasigurarea bilanţului numerarului în
maşina de casă şi de control care constă
254 alin. (4)
în formarea excedentului de numerar
nejustificat documentar

abrogat

5000 lei

abrogat

Utilizarea maşinii de casă şi de control
defectate care constă în neactivarea
254 alin. (5)
memoriei fiscale sau imposibilitatea de
identificare a softului instalat

abrogat

7000 lei

abrogat

254 alin. (6) Utilizarea maşinii de casă şi de control
care nu este sigilată de Serviciul Fiscal

abrogat

7000 lei

abrogat

(Sancţiunea nu se aplică
dacă suma excedentului nu
depăşeşte 20 de lei)

4
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de Stat în modul stabilit
Utilizarea maşinii de casă şi de control
254 alin. (7) care nu este înregistrată la Serviciul
Fiscal de Stat în modul stabilit

abrogat

7000 lei

abrogat

Utilizarea terminalului de plată în
numerar care nu este înregistrat la
Serviciul Fiscal de Stat în modul
254 alin. (8)
stabilit

Utilizarea terminalului de plată în
numerar/aparatului de schimb valutar care nu
este înregistrat la Serviciul Fiscal de Stat în
modul stabilit şi/sau utilizarea terminalului
de plată în numerar/aparatului de schimb
valutar fără a emite documentul/bonul fiscal

7000 lei

de la 5000 la 15000 de
lei

Utilizarea terminalului de plată în
254 alin. (9) numerar îară a emite documentul/
bonul fiscal

abrogat

5000 lei

abrogat

Efectuarea transporturilor auto de
călători prin servicii ocazionale,
inclusiv turistice sau în regim de taxi,
îară a dispune de licenţă pentru acest
gen de activitate (copia autorizată a
licenţei), foaie de parcurs, listă de
1
254 alin (1) control sau contract de prestări servicii
pentru traficul intern de călători ş1
documente de plată care confirmă
achitarea serviciilor de către beneficiar,
în cazul în care achitarea a fost
efectuată la oficiu în numerar sau prin
alt instrument de plată, inclusiv bon de
casă emis de maşina de casă şi de

Efectuarea transporturilor auto de călători
prin servicii ocazionale, inclusiv turistice
sau în regim de taxi, îară a dispune de actul
permisiv pentru acest gen de activitate
(copia autorizată a acestuia), foaie de
parcurs, listă de control sau contract de
prestări servicii pentru traficul intern de
călători ş1 documente de plată care
confirmă achitarea serviciilor de către
beneficiar, în cazul în care achitarea a fost
efectuată la oficiu în numerar sau prin alt
instrument de plată, inclusiv bon de casă
emis de maşina de casă şi de control a
agenţilor transportatori, a agenţiilor de

3000 lei

de la 5000 la 15000 de
lei

aplicată persoanei fizice conducător al mijlocului de aplicată persoanei fizice transport
conducător al mijlocului
de transport
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control a agenţilor transportatori, a vînzare a biletelor, a agenţiilor turistice sau
agenţiilor de vînzare a biletelor, a copie a dispoziţiei de plată, constituie
agenţiilor turistice sau copie a activitate ilicită
dispoziţiei de plată, constituie activitate
ilicită

254 1 alin (2)

Efectuarea de către agentul transportator a transporturilor auto de călători prin servicii
regulate în trafic urban, suburban, interurban, raional sau internaţional fără emiterea
şi/sau raportarea biletelor (bilet - bon de casă emis de maşina de casă şi de control
sau document de strictă evidenţă cu preţ fixat, confecţionat în mod tipografic sau
electronic, ce confirmă dreptul la călătorie al persoanei, încheierea contractului de
transport rutier între operatorul de transport rutier/întreprindere şi persoane, precum şi
faptul asigurării obligatorii a persoanei) şi/sau biletelor de bagaje (bilet de bagaje bon de casă emis de maşina de casă şi de control cu memorie fiscală sau document de
strictă evidenţă cu preţ fixat, confecţionat în mod tipografic sau electronic, ce
confirmă plata şi primirea bagajelor pentru transport, precum şi faptul asigurării
obligatorii a bagajelor)

4000 lei

de la 3000 la 5000 de lei

255

Neprezentarea, prezentarea cu întîrziere sau prezentarea Serviciul Fiscal de Stat a
unor informaţii neveridice despre sediul sau despre schimbarea sediului
contribuabilului, al subdiviziunilor lui

Încălcarea de către instituţia financiară (sucursala sau filiala acesteia) a prevederilor
256 alin. (4) art.167, ce se referă la obligaţiile acesteia în cazul deschiderii, modificării sau
închiderii conturilor bancare

3000 lei

de la 2000 la 4000 de lei

3000 lei
aplicată agentului
transportator

de la 5000 la 15000 de
lei
aplicată agentului
transportator
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Modificarea sau închiderea de către instituţia financiară (sucursala sau filiala acesteia)
a contului bancar al contribuabilului cu excepţia conturilor de credit, de depozit la
termen şi provizorii, precum şi a conturilor persoanelor fizice care nu sînt subiecţi ai
256 alin. (5) activităţii de întreprinzător rară certificatul Serviciului Fiscal de Stat ori cu încălcarea
regulilor stabilite de legislaţie sau neprezentarea ori prezentarea tardivă Serviciului
Fiscal de Stat a informaţiei despre modificarea sau închiderea contului bancar al
contribuabilului

6000 lei

Efectuarea de către instituţia financiară (sucursala sau filiala acesteia) a unor 30% din sumele înscrise în
operaţiuni pe contul bancar al contribuabilului (cu excepţia conturilor de credit, de
acest cont
depozit la termen şi provizorii (de acumulare a mijloacelor financiare pentru formarea
256 alin. (6)
sau majorarea capitalului social), precum şi a conturilor persoanelor fizice care nu sînt
subiecţi ai activităţii de întreprinzător) fără ca Serviciul Fiscal de Stat să confirme
luarea la evidenţă a contului bancar deschis
Neînregistrarea în calitate de plătitor de T.V.A. sau de subiect al impunerii cu accize

256 alin. (7)

Neprezentarea sau prezentarea tardivă la Serviciul Fiscal de Stat de către
256 alin. (8) contribuabil a informaţiei despre contul bancar deschis în străinătate

de la 5000 la 7000 de lei

de la 25% la 35% din
sumele înscrise în acest
cont

de la 7% la 10% din
10% din volumul de livrări
impozabile, exceptînd
volumul de livrări
cazurile de livrări
impozabile, exceptînd
impozabile destinate numai
cazurile de livrări
exportului. În cazul aplicării
impozabile destinate
amenzii în conformitate cu
numai exportului. În
prezentul alineat, amenda
cazul aplicării amenzii în
prevăzută la art.261 alin.(5)
conformitate cu prezentul
nu se aplică.
alineat, amenda prevăzută
la art.261 alin.(5) nu se
aplică.
5000 lei
pentru fiecare cont bancar

de la 4000 la 6000 de lei
pentru fiecare cont bancar
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Folosirea formularelor tipizate de documente primare cu regim special de un alt model
decît cel stabilit prin act normativ în vigoare, precum şi folosirea formularelor tipizate
de documente primare cu regim special plastografiate sau străine (prevederile
257 alin. (2)
respective nu se aplică entităţilor care ţin contabilitatea şi întocmesc situaţiile
financiare în baza IFRS, pe o perioadă de pînă la 2 ani de la data implementării
standardelor menţionate)

257 alin. (5)

amendă egală cu suma
operaţiunilor economice
înscrise în astfel de
documente

amendă în mărime de la
25% la 35% din suma
operaţiunilor economice
înscrise în astfel de
documente

Neasigurarea păstrării dărilor de seamă fiscale şi/sau a documentelor de evidenţă
50000 lei
de la 40000 la 60000 de
şi/sau a benzilor de control (benzilor de control pe suport electronic specializat) şi/sau
lei
cu calcularea impozitelor şi
lipsa totală ori parţială a evidenţei contabile, ceea ce face imposibilă efectuarea
taxelor respective conform cu calcularea impozitelor
controlului fiscal
art.189 alin.(2) din prezentul
şi taxelor respective
cod
conform art.189 alin.(2)
(prevederile respective nu se aplică entităţilor care ţin contabilitatea şi întocmesc
din prezentul cod
situaţiile financiare în baza IFRS, pe o perioadă de pînă la 2 ani de la data
implementării standardelor menţionate)

Efectuarea de către agentul economic, la care este instituit post fiscal şi care a fost
înştiinţat despre aceasta conform prevederilor legislaţiei în vigoare, a
257 alin. (8)
intrărilor/ieşirilor de mărfuri/servicii fără informarea despre aceasta a inspectorului
sau a subdiviziunii Serviciului Fiscal de Stat responsabile de activitatea postului fiscal

amendă egală cu suma
operaţiunilor economice
efectuate

amendă în mărime de la
50% la 100% din suma
operaţiunilor economice
efectuate

Neeliberarea facturii fiscale la comercializarea mărfurilor gajate în numele 50% din valoarea tranzacţiei
debitorului gajist înregistrat în calitate de plătitor de TVA

de la 20% la 30% din
valoarea tranzacţiei

Încălcarea de către instituţiile financiare (sucursalele sau filialele acestora) şi alţi 10% din suma neînregistrată
în termen
259 alin. (1) prestatori de servicii de plată a termenelor stabilite de legislaţie pentru înregistrarea
mijloacelor băneşti în conturile bancare ale agenţilor economici

de la 7% la 10% din
suma neînregistrată în
termen

257 1
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Înregistrarea de către instituţiile financiare (sucursalele sau filialele acestora) şi alţi
prestatori de servicii de plată a mijloacelor băneşti, obţinute din comercializarea de
259 alin. (2) mărfuri, executarea de lucrări şi prestarea de servicii, în conturile de depozit sau în
alte conturi bancare eludîndu-se conturile curente în monedă naţională sau în valută
străină

5% din suma înregistrată

de la 4% la 6% din
suma înregistrată

Neexecutarea sau executarea tardivă de către instituţia financiară (sucursalele sau
filialele acestora) şi alţi prestatori de servicii de plată al ordinului de plată şi/sau a
259 alin. (3) ordinului incaso privind stingerea obligaţiei fiscale în cazul în care contribuabilul sau
debitorul lui dispune de mijloace băneşti la contul bancar

2% din suma care trebuie
plătită

de la 1,5% la 2,5% din
suma care trebuie plătită,
dar nu mai mult decît
suma care urma a fi
executată

Încălcarea termenelor de înregistrare în conturile Trezoreriei de Stat de către 5% din suma neînregistrată
instituţiile financiare (sucursalele sau filialele acestora) şi alţi prestatori de servicii de
în termen
259 alin. (4) plată a sumelor încasate de la contribuabil

de la 1,5% la 2,5% din
suma neînregistrată în
termen, dar nu mai mult
decît suma care urma a fi
transferată

Neprezentarea sau prezentarea tardivă de către instituţia financiară (sucursala sau 1% din suma înscrisă în con1
filiala acesteia) la Serviciul Fiscal de Stat a informaţiei despre înscrierea în contul
pentru fiecare zi de
bancar al contribuabilului a mijloacelor băneşti, în cazul suspendării operaţiunilor la
neprezentare sau de
întîrziere
259 alin. (5) acest cont

de la 0,8% la 1% din
suma înscrisă în cont
pentru fiecare zi de
neprezentare sau de
întîrziere, dar nu mai
mult decît suma care
urma a fi încasată

Neexecutarea sau executarea eronată de
către instituţia financiară (sucursala sau
259 alin. (6) filiala acesteia) şi alţi prestatori de
servicii de plată a ordinelor de plată
privind achitarea obligaţiilor fiscale

200 lei pentru fiecare caz de de la 300 la 500 de lei
ordin de plată neexecutat sau
pentru fiecare caz de
executat eronat
ordin de plată neexecutat
sau executat eronat
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faţă de bugetul public naţional în
conformitate cu rechizitele indicate de
contribuabil
Refuzul instituţiei financiare (sucursalei sau filialei acesteia) sau al altor prestatori de 200 lei pentru fiecare caz de
259 alin. (7) servicii de plată de a recepţiona de la persoane fizice mijloace băneşti în numerar
refuz
aferente bugetului
Neprezentarea dării de seamă fiscale

Nerespectarea modului de întocmire ş1 de 1000 lei pentru fiecare dare amendă de la 200 la 400
prezentare a dării de seamă fiscale
de seamă fiscală
de lei pentru fiecare dare
neprezentată, dar nu mai
de seamă fiscală, dar nu
mult de 10000 lei pentru
mai mult de 2000 de lei
toate dările de seamă fiscale
pentru toate dările de
neprezentate
seamă fiscale, aplicată
contribuabililor
specificaţi la art. 232 lit.
b)

260 alin. (1)

Prezentarea tardivă a dării de seamă
260 alin. (2) fiscale

de la 300 la 500 de lei
pentru fiecare caz de
refuz

amendă de la 500 la 1OOO
de lei pentru fiecare dare
de seamă fiscală, dar nu
mai mult de 10000 de lei
pentru toate dările de
seamă fiscale, aplicată
contribuabililor
specificaţi la art. 232 lit.
a) şi c).
abrogat

200 lei pentru fiecare dare de
seamă fiscală prezentată
tardiv, dar nu mai mult de

abrogat
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2000 lei pentru toate dările
de seamă fiscale prezentate
tardiv
Prezentarea dării de seamă fiscale ce
conţine informaţie neautentică

abrogat

260 alin. (3)

1OOO lei pentru fiecare dare
de seamă fiscală prezentată
care conţine informaţie
neautentică, dar nu mai mult
de 7000 lei pentru toate
dările de seamă fiscale
prezentate care conţin
informaţii neautentice

abrogat

Neprezentarea facturii fiscale în termenele prevăzute la art.117 şi art. 11? 1

3600 lei pentru fiecare
de la 3000 la 3600 de lei
factură fiscală neprezentată,
pentru fiecare factură
dar nu mai mult de 72000 lei fiscală neprezentată, dar
pentru toate facturile fiscale nu mai mult de 72000 lei
neprezentate în termenele
pentru toate facturile
stabilite
fiscale neprezentate în
termenele stabilite

Neînregistrarea facturii fiscale în Registrul general electronic al facturilor fiscale

3600 lei pentru fiecare
de la 3000 la 3600 de lei
factură fiscală neînregistrată,
pentru fiecare factură
dar nu mai mult de 72000 lei fiscală neînregistrată, dar
pentru toate facturile fiscale nu mai mult de 72000 lei
neînregistrate în termenele
pentru toate facturile
stabilite
fiscale neînregistrate în
termenele stabilite

260 alin. (4)

260 alin. (4 1)

În cazul micşorării venitului impozabil declarat de către contribuabilul care a aplicat
260 alin. (5) cota zero în perioada 01.01.2008 - 31.12.2011 la impozitul pe venit

15% din suma nedeclarată
(diminuată) a venitului
impozabil

de la 12% la 15% din
suma nedeclarată
(diminuată) a venitului
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impozabil

2601

Neprezentarea sau prezentarea tardivă, neconformă, neautentică beneficiarului plăţilor
200 lei pentru fiecare
a informaţiei specificate la art.92 alin.(4) şi (4 1 ) de către persoanele care sînt obligate informaţie, dar nu mai mult
să reţină impozitul la sursa de plată
de 5000 de lei

2602

Neprezentarea informaţiei specificate la art.374 sau prezentarea tardivă, neconformă şi
neautentică a acesteia beneficiarului plăţilor de către rezidenţii parcurilor pentru
tehnologia informaţiei

Diminuarea impozitelor, taxelor prin
prezentarea către Serviciul Fiscal de
Stat a unei dări de seamă fiscale cu
informaţii sau date neveridice.
(Conform art. 261 alin. (4 1 )
261 alin. (4) prevederile alin. (4) nu se aplică în
cazul în care contribuabilul depune de
sine stătător darea de seamă corectată
în conformitate cu art.188, cu condiţia
ca aceasta să nu conţină informaţii ş1
date neveridice.)

de la 300 la 500 de lei

200 lei pentru fiecare informaţie, dar nu mai mult de
5000 de lei.

Diminuarea impozitelor, a taxelor, a primel01 30% din suma diminuării
de asigurare obligatorie de asistenţă medicală
şi a contribuţiilor de asigurări sociale de sta1
obligatorii prin prezentarea către Serviciul
Fiscal de Stat a unei dări de seamă fiscale cu
informaţii sau date neveridice

amendă de la 20% la
30% din suma diminuată

Eschivarea de la calculul şi de la plata Eschivarea de la calculul şi de la plata
amendă în mărimea
impozitelor, a primelor de asigurare pozitului, taxei nedeclarate
impozitelor, taxelor
obligatorie de asistenţă medicală ş1 a
contribuţiilor de asigurări sociale de stat
261 alin. (5)
obligatorii, stabilite în cotă procentuală,

amendă de la 80% la
100% din suma
impozitelor, a taxelor, a
primelor de asigurare
obligatorie de asistenţă
medicală şi a
contribuţiilor de asigurări
sociale de stat obligatorii
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nedeclarate, stabilite în
cotă procentuală
Neplata sau plata incompletă a impozitului pe venit în rate se sancţionează cu amendă
în cuantum calculat, în modul stabilit la art.228 alin.(3), unei perioade cuprinse între
data stabilită pentru plata acestui impozit şi data de prezentare a declaraţiei fiscale.
Suma neplătită a impozitului pe venit se determină ca diferenţă dintre impozitul
"
V 1 pIVateasca.
V
ca1cu1at ş1• pIVatlt• de contn"bua b"l
1 ş1• 1mpoz1tu
sa•
• 1 pe care acesta era obl1gat
·
"
· 1 pe vemt care urmeaza a fi1 p1atlt reprezmta cea mai mica mar1me dm
Impoz1tu
261 alin. (6) 1mpoz1tu
" suma
·
· 1 ca1cu1at care urma sa fi1e plvt•
a 1t �m anu1 precedent sau goo/
10 dm
definitivă a impozitului din perioada fiscală curentă, scăzîndu-se trecerile în cont (cu
excepţia impozitului plătit în rate). Sancţiunea nu se aplică în cazul în care impozitul
pe venit ce urmează a fi plătit este mai mic de 1OOO de lei. Amenda nu se aplică
contribuabililor menţionaţi la art.228 alin.(5) în ceea ce priveşte obligaţiile fiscale şi
perioadele fiscale pentru care nu se aplică (nu se calculează) majorări de întîrziere
(penalităţi).
v

v

•

•

V

•

•

V

V

•

V

262

Lipsa „Timbrelor de acciz" la mărfurile supuse accizelor pasibile de marcare
obligatorie sau utilizarea unor „Timbre de acciz" falsificate ori nevalabile se
sancţionează în cazul în care contribuabilul comercializează, transportă sau
depozitează mărfuri fără „Timbre de acciz" sau cu „Timbre de acciz" falsificate ori
nevalabile

amendă în cuantum calculat, în modul stabilit la
art.228 alin. (3)
· da fiisca1 2018 ' preveden-1e art 261
Notva: pentru penoa
•
.
.
.
1
a1n1m. (6) nu se ap11ca persoane1or fi1z1ce rez1"dente ale
. ..
Moldova care des1asoara
act1v1tate dLe
.i:-x
�Kepubhcn
.
mtrepnnzator.
V

V

•

•

V

30000 lei

Comercializarea ţigaretelor cu filtru ce nu se regăsesc în listele ce cuprind preţurile 50% din valoarea ţigaretelor
maxime de vînzare cu amănuntul declarate de către agenţii economici producători şi cu filtru aflate în stoc la
importatori
momentul controlului,
1
pornind de la preţul de
262 alin. (1)
comercializare, dar nu mai
puţin de 1OOO de lei

de la 25000 la 35000 de
lei

de la 30% la 50% din
valoarea ţigaretelor cu
filtru aflate în stoc la
momentul controlului,
pornind de la preţul de
comercializare, dar nu
mai puţin de 1 OOO de lei
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Comercializarea ţigaretelor cu filtru la preţuri mai mari decît preţurile maxime de 50% din valoarea ţigaretelor de la 30% la 50% din
vînzare cu amănuntul declarate sau, începînd cu 1 ianuarie 2009, fără indicarea cu filtru, aflate în stoc la
valoarea ţigaretelor cu
preţului maxim de vînzare cu amănuntul declarat şi a datei fabricării imprimate pe
momentul controlului,
filtru, aflate în stoc la
ambalaj (pe pachetul de ţigarete cu filtru)
pornind de la preţul de
momentul controlului,
vînzare cu amănuntul, dar nu pornind de la preţul de
mai puţin de 1 OOO de lei, cu vînzare cu amănuntul, dar
confiscarea ţigaretelor care
262 1 alin. (2)
nu mai puţin de 1 OOO de
nu au imprimate pe ambalaj
lei, cu confiscarea
(pe pachetul de ţigarete cu
filtru) preţul şi data fabricării ţigaretelor care nu au
imprimate pe ambalaj (pe
pachetul de ţigarete cu
filtru) preţul şi data
fabricării
263 alin. (1)

263 alin. (1)

Împiedicarea funcţionarului fiscal de a efectua executarea silită a obligaţiei fiscale

5000 lei

aplicată persoanei fizice
Împiedicarea funcţionarului fiscal de a efectua executarea silită a obligaţiei fiscale

10000 lei

aplicată agentului economic

263 alin. (2)

Neacceptarea spre păstrare de către contribuabil (reprezentantul acestuia) sau
persoana lui cu funcţie de răspundere a bunurilor sechestrate

263 alin. (2)

Neacceptarea spre păstrare de către contribuabil (reprezentantul acestuia) sau
persoana lui cu funcţie de răspundere a bunurilor sechestrate

5000 lei

aplicată persoanei fizice
10000 lei

aplicată persoanei juridice

de la 4000 la 6000 de lei
aplicată persoanei fizice
de la 8000 la 12000 de
lei aplicată agentului
economic
de la 4000 la 6000 de lei
aplicată persoanei fizice
de la 8000 la 12000 de
lei aplicată persoanei
juridice
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263 alin. (3)

Delapidarea, înstrăinarea, substituirea sau tăinuirea bunurilor sechestrate de către amendă egală cu valoarea în mărime de la 80% la
persoana căreia i-au fost încredinţate spre păstrare sau de către persoana obligată să le bunurilor sechestrate, care au 100% valoarea bunurilor
asigure integritatea
fost delapidate, înstrăinate, sechestrate, care au fost
substituite sau tăinuite
delapidate, înstrăinate,
substituite sau tăinuite
Efectuarea de operaţiuni cu valori mobiliare sechestrate, după sistarea operaţiunilor

a cîte 20% din suma
operaţiunii aplicată
contribuabilului

în mărime de la 15% la
25% din suma
operaţiunii aplicată
contribuabilului

Efectuarea de operaţiuni cu valori mobiliare sechestrate, după sistarea operaţiunilor

a cîte 20% din suma
operaţiunii aplicată
registratorului

în mărime de la 15% la
25% din suma
operaţiunii aplicată
registratorului

40000 lei

de la 30000 la 60000 de
lei

263 alin. (4)

263 alin. (4)

263 1

2632

Ruperea sau deteriorarea, în mod iritenţionat sau din neglijenţă, a unui sigiliu legal
aplicat
Pentru netransferarea sau transferarea tardivă
de către executorii judecătoreşti a plăţilo1
încasate în folosul bugetului public naţional

se calculează o majorare
de întîrziere (penalitate)
pentru fiecare zi de
întîrziere în conformitate
cu prevederile art. 228
din Codul fiscal
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Aspectele ce ţin de modificările operate la Legea
cu privire la reglementarea repatrierii de mijloace băneşti,
mărfuri şi servicii provenite din tranzacţiile economice externe

Prin Legea nr. 178 din 26 iulie 2018 cu privire la modificarea unor acte
legislative ) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 309-320, 2018, art. 496,
în vigoare din 17 august 2018) au fost efectuate modificări la Legea nr. 1466-XIII
din 29 ianuarie 1998 cu privire la reglementarea repatrierii de mijloace băneşti,
mărfuri şi servicii provenite din tranzacţiile economice externe.
Obiectivele principale ale Legii nr. 1466/1998 sunt protecţia suveranităţii şi
asigurarea securităţii economice a tării, dezvoltarea economiei naţionale prin
intermediul stimulării activităţii economice externe, asigurarea repatrierii de
mijloace băneşti, 1nărfuri şi servicii provenite din tranzacţiile economice externe.
În vederea eficientizării administrării domeniului repatrierii mijloacelor
băneşti, mărfurilor şi serviciilor provenite din tranzacţiile economice externe şi
crearea condiţiilor favorabile, precurri, şi micşorarea presiunii asupra agenţilor
economici rezidenţi ai Republicii Moldova care efectuează tranzacţii economice
externe, a fost majorat termenul de repatriere, inclusiv prin stabilirea unui termen
maximal unic pentru toate tipurile de tranzacţii economice.
Astfel, urmare a modificărilor efectuate la Legea nr. 1466/1998, agenţii
economici rezidenţi ai Republicii Moldova, indiferent de tipul de proprietate şi
forma juridică de organizare, sunt obligaţi să înregistreze în conturile lor din
băncile licenţiate ale Republicii Moldova încasările de la export, sumele transferate
în avans pentru importul neefectuat, să efectueze importul de mărfuri şi servicii în
urma plăţilor pentru import sau să repatrieze mijloacele băneşti şi/sau materiale în
urma altor tranzacţii economice externe (în continuare repatrierea mijloacelor
băneşti şi materiale) în termenele stabilite, după cum urmează:
a) în contractele de vânzare-cumpărare, barter, de export în regim de
consignaţie - în cel mult de 3 ani de la data expedierii mărfurilor respective sau
efectuării plăţii pentru marfă;
b) în contractele de prelucrare - 3 ani de la data încheierii ciclului
tehnologic, stabilită în contract;
c) în contractele de leasing, la scoaterea obiectului leasingului din Republica
Moldova, încasarea plăţilor se efectuează în termenele stabilite pentru efectuarea
plăţilor conform clauzelor contractuale, dar cel puţin o dată în decurs de 3 ani,
începând cu data scoaterii obiectului leasingului din ţară. La introducerea
obiectului leasingului în Republica Moldova, în cazul achitării plăţii prealabile
potrivit contractului de leasing, obiectul în cauză se introduce în termen de 3 ani,
începând cu data efectuării acestei plăţi.
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Totodată, art. 3 alin. (1) din Legea nr. 1466/1998 a fost stabilit termenul de
repatriere pentru alte tranzacţii economice externe, care nu sunt reglementate
expres de prezenta lege (cum ar fi contractele de împrumut), dat fiind faptul că
pentru tranzacţiile economice respective este stabilită obligaţia de a asigura
repatrierea mijloacelor băneşti şi/sau materiale, însă termenul în care urmează a fi
asigurată repatrierea nu era reglementat.
Concomitent, urmare a modificărilor operate mijloacele băneşti transferate
în avans nerezidenţilor pentru prestări de servicii şi neutilizate în termenele
prevăzute în contractele economice externe, în cel mult 3 ani de la data efectuării
transferului, se asimilează cu sumele nerepatriate în termen din alte operaţiuni şi se
supun sancţiunilor pecuniare în modul specificat la art.5 alin.(3) din Legea nr.
1466/1998.
De asemenea, în cazul efectuării lucrărilor de construcţii-montaj, realizării
de obiecte "la cheie", prestării de servicii/lucrări nerezidenţilor, executate cu plata
la timp, termenul de încasare (repatriere) a contravalorii acestora, în expresie
bănească sau naturală, este de 3 ani de la termenele scadente prevăzute în
contractele externe.
A altă modificare efectuată la Legea nr. 1466/1998 a vizat micşorarea
sancţiunilor aplicate urmare a nerespectării termenului de repatriere mijloacelor
bănesti
, si
, materiale.
Astfel, a fost micşorată proporţia amenzii de la O,1 la sută la 0,05 la sută din
suma (valoarea) mijloacelor nerepatriate aplicată pentru fiecare zi calendaristică de
întârziere agenţilor economici, pentru nerespectarea termenelor de repatriere a
mijloacelor băneşti, a celor materiale şi serviciilor (art.5 alin. (3)), precum şi a fost
micşorat cuantumul amenzii aplicate de la 40 la sută la 18 la sută din suma
(valoarea) mijloacelor băneşti şi a celor materiale nerepatriate în termenele stabilite
(art.5 alin. (4)).
Subsecvent, conform prevederilor art. 73 alin. (3) - (5) din Legea nr. 100
din 22 decembrie 2017 cu privire la actele normative, actul nonnativ produce
efecte doar cât este în vigoare şi, de regulă, nu poate fi retroactiv sau ultraactiv. Au
efect retroactiv doar actele normative prin care se stabilesc sancţiuni mai blânde.
Actele normative pot ultraactiva, în mod excepţional, dacă acest lucru este
prevăzut expres de noul act normativ.
În acest context, menţionăm că după intrarea în vigoare a Legii nr. 178/2018
(17 august 2018), repatrierea mijloacelor băneşti şi materiale se efectuează în
termenele stabilite de legea nouă, cu aplicarea sancţiunii pecuniare în cuantum de
0,05 la sută din suma (valoarea) mijloacelor nerepatriate aplicată pentru fiecare zi
calendaristică de întârziere, dar nu mai mult de 18 la sută din suma (valoarea)
mijloacelor nerepatriate.
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În acest context, în cadrul acţiunilor de control fiscal, reieşind din situaţiile
de caz aferente respectării condiţiilor de repatriere a mijloacelor băneşti şi
materiale, urmează a se conduce de următoarele:
1.
În cazul în care, la data intrării în vigoare a Legii nr. 178/2018 (17
august 2018) la contribuabil, a fost iniţiat controlul fiscal, însă acesta a fost sistat
sau nu a fost finalizat până la 17 august 2018, termenele de repatriere se consideră
termenele stabilite prin legea noua, iar aplicarea sancţiunilor pecuniare se va
efectua pentru depăşirea noilor termene stabilite (de exemplu în contractele de
vânzare-cumpărare - 3 ani) şi în cuantum de 0,05 la sută din suma (valoarea)
mijloacelor nerepatriate aplicată pentru fiecare zi calendaristică de întârziere, dar
nu mai mult de 18 la sută din suma (valoarea) mijloacelor nerepatriate.
2.
În cazul în care contribuabilul a fost supus controlului fiscal, iar actul
de control a fost întocmit şi semnat până la intrarea în vigoare a Legii nr. 178/2018,
dacă termenele în care contribuabilul a asigurat repatrierea mijloacelor băneşti şi
materiale se încadrează în limita noilor termene de repatriere stabilite, se emite
Decizia de clasare a cazului, cu trimitere la prevederile Legii nr. 178/2018.
În situaţia în care, contribuabilul nu a asigurat repatrierea mijloacelor
băneşti şi materiale sau repatrierea a· fost asigurată cu depăşirea noilor termene
stabilite prin Legea nr. 178/2018, se va aplica sancţiune în cuantum de 0,05 la sută
din suma (valoarea) mijloacelor nerepatriate aplicată pentru fiecare zi
calendaristică de întârziere, dar nu mai mult de 18 la sută din suma (valoarea)
mijloacelor nerepatriate.
3.
În cazul în care contribuabilul a depus dezacord la actul de control
fiscal sau contestaţie pe marginea Deciziei asupra cazului de încălcare a legislaţiei
sau s-a dispus efectuarea controlului fiscal repetat, se vor întreprinde acţiunile
prevăzute la pct. 2 din prezenta circulară.
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Anexa nr.1 la Ordinul Ministerului Finanțelor
nr. 126 din 4 octombrie 2017
(modificat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.152 din 12.09.2018)

Forma/Форма IPC18
DAREA DE SEAMĂ
privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate
ОТЧЕТ об удержании подоходного налога, взносов обязательного медицинского страхования и начисленных взносов обязательного государственного социального страхования

Denumirea contribuabilului ____________________________
Наименование налогоплательщика

Serviciul Fiscal de Stat

____________

Государственная налоговая службa

Codul genului principal de activitate conform CAEM ________

După controlul fiscal

Код основного вида деятельности согласно КЭДМ

После налоговой проверки

Rezidentul parcurilor IT
Резидент информационно-технологических парков

Codul fiscal ___________________________

Codul localității (CUATM)_______________________________

Data prezentării____________________

Фискальный код

Код местности (КАТЕМ)

Дата представления

Tipul dării de seamă (bifaţi) ______ primară/первоначальный
Тип отчета (отметить) ______ de corectare/корректирующий

Codul CNAS__________________________

Perioada fiscală________________________________________

Код НКСС

Налоговый период

Tabelul nr.1 Suma venitului achitat, impozitul pe venit și primele de asigurare obligatorie de asistență medicală reținute din acesta/
Таблица №1 Сумма выплаченного дохода, подоходный налог и взносы обязательного медицинского страхования, удержанные из этого дохода

Tipul sursei de venit / Вид источника дохода

Cod /
Код

Codul
sursei
de venit
Код
источника
дохода

1
11
12
21
31

2
Plăți salariale, art.88 din Codul fiscal / Заработная плата, ст.88 Налогового кодекса
Plăți salariale, art.24 alin.(21) din Legea nr. 1164-XIII din 24 aprilie 1997 / Заработная плата ч.(21) ст.24 Закона №1164-XIII от 24 апреля 1997 г.
Dobânzi, art.89 din Codul fiscal / Процентные начисления, ст.89 Налогового кодекса
Veniturile din care se reține în prealabil impozit, art. 90 din Codul fiscal / Доходы, из которых удерживается предварительно налог, ст.90

3
SAL
SAL a)
DOB
PL

Venitul
calculat și
îndreptat
spre achitare
(lei)
Доход,
начисленный и
направленный
на выплату
(леев)

4

Impozitul
pe venit
reținut
(lei)
Удержанный
подоходный
налог
(леев)

5

Suma primelor
calculate și reținute de
către angajatori, alte
persoane juridice și
fizice (lei)
Сумма взносов,
начисленных и
удержанных
работодателями и
другими юридическими
или физическими лицами
(леев)

6

X
X

Налогового кодекса

32

Venituri scutite de la reținerea prealabilă a impozitului pe venit conform art. 90 din Codul fiscal / Доходы, освобожденные от

PLs)

X

X

предварительного удержания подоходного налога согласно ст. 90 Налогового кодекса

41

42
43

44
45

Veniturile obținute de către persoanele fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător de la transmiterea în posesie și/sau
folosință (locațiune, arendă, uzufruct) a proprietății mobiliare și imobiliare, cu excepția terenurilor agricole, art.90 1 alin.(3) din Codul
fiscal / Доходы, полученные физическими лицами, не занимающимися предпринимательской деятельностью, от сдачи во владение и/или пользование
(в имущественный наем, аренду, узуфрукт) движимой и недвижимой собственности, за исключением аренды сельскохозяйственных земель, ч.(3)
ст.901 Налогового кодекса
Dividende, art.901 alin.(31) din Codul fiscal / Дивиденды, ч.(31) ст.901 Налогового кодекса

Suma retrasă din capitalul social, aferentă majorării capitalului social din repartizarea profitului net și/sau altor surse constatate în
capitalul propriu între acționari (asociați), în perioadele 2010-2011 inclusiv, în conformitate cu cota de participație depusă în capitalul
social, art.901 alin.(31) din Codul fiscal / Выведенная из уставн
ого капитала сумма, соответствующая увеличению уставного капитала от распределения чистой прибыли и/или иных источников, определенных в
собственном капитале, между акционерами (пайщиками) в налоговые периоды 2010-2011 годов включительно в соответствии с долей в уставном
капитале, ч.(31) ст.901 Налогового кодекса
Royalty achitate în folosul persoanelor fizice, art.901 alin.(31) din Codul fiscal / Роялти, выплаченные в пользу физических лиц, ч.(31) ст.901
Налогового кодекса

Câștigurile de la jocurile de noroc, cu excepția câștigurilor de la campaniile promoționale și/sau din loterii și pariuri, art.901 alin.(33)
din Codul fiscal /Выигрыши от азартных игр, за исключением выигрышей от рекламных кампаний и/или лотерей и пари, ч.(33) ст.901 Налогового

FOL

X

DIV a)
RCS а)

X
X

ROY

X

NOR

X

PUB

X

LIV

X

кодекса

46

Câștigurile de la cаmpaniile promoționale și/sau loterii și pariuri/Выигрыши от рекламных кампаний и/или лотерей и пари ч.(33) ст.901
Налогового кодекса

47

Plățile efectuate în folosul persoanelor fizice, cu excepția întreprinzătorilor individuali și a gospodăriilor țărănești (de fermier), pe

Cuprins

veniturile obținute de către acestea, aferente livrării producției din fitotehnie și horticultură în formă naturală, inclusiv a nucilor și
produselor derivate din nuci, și a producției din zootehnie în formă naturală, în masă vie și sacrificată, cu excepția laptelui natural,
art.901 alin.(35) din Codul fiscal / Выплаты, осуществленные в пользу физических лиц, за исключением индивидуальных предпринимателей и
крестьянских (фермерских) хозяйств, по доходам, полученным ими от поставки продукции растениеводства и садоводства в натуральном виде,
включая плоды грецкого ореха и производную продукцию, и продукции животноводства в натуральном виде, живом и убойном весе, за исключением
натурального молока, ч.(35) ст.901 Налогового кодекса

Plățile efectuate în folosul persoanelor fizice, cu excepția întreprinzătorilor individuali și a gospodăriilor țărănești (de fermier), pe
veniturile obținute de către acestea aferente desfacerii prin unitățile comerțului de consignație a mărfurilor art.901 alin.(36) din
Codul fiscal /Выплаты, осуществленные в пользу физических лиц, за исключением индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских)

48

хозяйств, по доходам, полученным ими от комиссионной торговли товарами,, ч.(36) ст.901 Налогового кодекса
Veniturile nerezidentului, art. 91 din Codul fiscal/ Доходы нерезидента согласно ст.91 Налогового кодекса
Royalty / Роялти
Dobânzi / Процентные начисления
Creșterea de capital / Прирост капитала
Dividendele achitate în folosul nerezidentului / Дивиденды, выплаченные в пользу нерезидента

51
52
53
54
55

Suma retrasă din capitalul social, aferentă majorării capitalului social din repartizarea profitului net și/sau altor surse constatate în
capitalul propriu între acționari (asociați), în perioadele 2010-2011 inclusiv, în conformitate cu cota de participație depusă în
capitalul social / Выведенная из уставного капитала сумма, соответствующая увеличению уставного капитала от распределения чистой

CSM

X

ROY b)
DOB b)
CC
DIV b)
RCS b)

X
X
X
X
X

PLT

X

прибыли и/или иных источников, определенных в собственном капитале, между акционерами (пайщиками) в налоговые периоды 2010-2011 годов
включительно, в соответствии с долей в уставном капитале

Alte plăți direcționate spre achitare nerezidentului aferente veniturilor de la art. 71, cu excepția dividendelor și a sumelor
specificate la art. 901 alin.(31) liniuța a treia din Codul fiscal / Платежи, направленные на выплату нерезиденту, соответствующие доходам,

56

предусмотренным в ст. 71, за исключением дивидендов и сумм, указанных в третьем подабзаце части (31) ст. 901 Налогового кодекса

61

TOTAL

X

ВСЕГО ПО ОТЧЕТУ

Suma de control (col.5 codul 61 – col.5 (codul 41 + codul 42 + codul 43 + codul 44 + codul 45 + codul 46 + codul 47 + codul 48))
Контрольная сумма (гр.5 код 61 – гр.5 (код 41 + код 42 + код 43 + код 44 + код 45 + код 46 + код 47+ код 48))

Informația privind repartizarea impozitului pe venit calculat din salarii pe subdiviziuni /

Anexă la Tabelul nr.1

Информация о распределении подоходного налога, исчисленного из заработной платы по подразделениям

Nr.
crt.

Codul subdiviziunii

Codul localității

Код подразделения

Код местности

Suma impozitului pe venit reținut pentru
perioada declarată, total col.5 + col.6 (lei)

№

Suma impozitului pe venit reținută pentru perioada
declarată, codul SAL (lei) Сумма подоходного налога,
удержанная за декларируемый период, код источника SAL (леев)/

Сумма подоходного налога, удержанная за
декларируемый период, всего гр.5 + гр.6 (леев)

П/П

1

2

3

4

Suma impozitului pe venit reținut pentru
perioada declarată, codul SAL a) (lei) Сумма
подоходного налога, удержанная за декларируемый
период, код источника SAL а) (леев)

5

6

1
2
3
…
TOTAL/ ВСЕГО
Notă: coloana 4 este echivalentă cu suma reflectată la codurile sursei de venit SAL și SAL a) reflectate în col.5 din tabelul nr.1
Примечание: графа 4 равна сумме кодов источника доходов SAL и SAL a), отраженных в графе 5 таблицы №1

Tabelul nr.2 Informația privind începerea, suspendarea și desfacerea relațiilor de muncă /
Таблица №2 Информация о начале, приостановлении и завершении трудовых отношений

Nr.
crt.
№

Numele, prenumele persoanei fizice
Фамилия, имя физического лица

п/п

1

2

Numărul de
identificare de stat a
persoanei fizice

Codul funcției care
acordă dreptul la pensie în
condiții speciale
Государственный
Персональный код
Код должности,
идентификационный социального страхования
дающий право на
номер физического лица
(CPAS)
пенсию в специальных условиях
3

Codul personal de
asigurare socială
(CPAS)

4

5

Data atribuirii la categoria
indicata în col.5/ col. 7

Дата, месяц и год
рождения

Сodul modificărilor relațiilor de muncă
(statutul persoanei asigurate)
Код изменения трудовых отношений
(статус застрахованного лица)

6

7

8

Data, luna
și anul nașterii

Дата отнесения к категории,
указанной в гр.5/гр.7

1
2
3

Cuprins

Tabelul nr.3 Declarație privind calcularea și utilizarea contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii și informația privind evidenta nominală a asiguraților în sistemul public de asigurări sociale
Таблица №3 Декларация о начислении и использовании взносов обязательного государственного социального страхования c информацией о поименном учете застрахованных лиц в государственной системе социального страхования

Nr.
crt.

Numele, prenumele persoanei
asigurate

Numărul de identificare a
persoanei asigurate (IDNP)

Фамилия, имя застрахованного лица

Идентификационный номер
застрахованного лица (IDNP)

№
п/п

Cod personal de
asigurare socială
(CPAS)
Индивидуальный код
социального страхования
(CPAS)

Perioada de muncă și de
Categoria
Tariful
incapacitate temporară de muncă persoanei asigurate contribuției
Период работы и временной
Категория
(%)
нетрудоспособности
застрахованного лица
Тариф
взносов
(%)
de la data de
până la data de
с рабочей даты

Codul
funcției
Код должности

Fondul de
Indemnizația
Contribuții
salarizare şi alte
pentru
individuale de
recompense
incapacitatea asigurări sociale
Фонд оплаты труда temporară de
calculate
и прочих
Индивидуальные
muncă
вознаграждений

Contribuții
datorate de
angajator
calculate
Взносы
работодателя
начисленные

Пособия по
временной
нетрудоспособ
ности

взносы социального
страхования
начисленные

9

10

11

12

X

X

X

X

по рабочую дату

7

71

8

TOTAL: (lei, bani) /ВСЕГО (леев, банов)

X

X

X

1. Contribuții de asigurări sociale datorate de angajator, inclusiv:/ Взносы социального страхования работодателя, в том числе:

X

X

X

X

X

X

X

X

1.1 Angajatorii, conform tarifului de 18% / Работодатели, в соответствии с тарифом 18%

X

X

X

X

X

1.2 Angajatorii, conform tarifului de 33% / Работодатели, в соответствии с тарифом 33%

X

X

X

X

X

1.21 Angajatorii, conform tarifului de 26% / Работодатели, в соответствии с тарифом 26%

X

X

X

X

X

1.3 Angajatorii, conform tarifului 18% la 2 salarii medii lunare prognozate pe economie/
Работодатели, в соответствии с тарифом 18% на 2 среднемесячные заработные платы, прогнозируемые по
экономике
1.4
Angajatorii, conform tarifului de 18%/ Работодатели, в соответствии с тарифом 18%

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.5 inclusiv din mijloacele angajatorului 12% /в том числе из средств работодателей 12%
1.6 Persoanele fizice, conform taxei fixe / Физические лица, в соответствии с фиксированным тарифом
2. Suma bazei de calcul a contribuției individuale și suma totală a contribuției individuale сalculate/Сумма расчетной базы

X
X

X
X

X
X

X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1

2

3

4

5

6

1
2
3…

1.1 Angajatorii, conform tarifului de 23% / Работодатели, в соответствии с тарифом 23%
1

индивидуальных взносов и общая сумма начисленных индивидуальных взносов

3. Suma totală a indemnizațiilor calculate în perioada de gestiune, inclusiv:/ Общая сумма исчисленных пособий в отчетном

периоде, в том числе:

3.1 Indemnizații calculate pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obișnuite sau de accidente nelegate de
muncă plătite din mijloacele BASS /Исчисленные пособия по временной нетрудоспособности, обусловленной общим
заболеванием или несчастным случаем, не связанными с работой, выплачиваемые из средств БГСС
3.2 Indemnizații calculate pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de un accident de muncă sau de o boală
profesională
plătite din mijloacele
BASSБГСС
/Исчисленные пособия по временной нетрудоспособности в связи с несчастным
работой, выплачиваемые
из средств
случаем на производстве или профессиональным заболеванием, выплачиваемые из средств БГСС
3.3 Indemnizații calculate pentru îngrijirea copilului bolnav/ Исчисленные пособия по уходу за больным ребенком
3.4 Indemnizații calculate pentru incapacitate temporară de muncă plătite din prima zi de incapacitate din mijloacele
BASS / Исчисленные пособия по временной нетрудоспособности выплачиваемые с первого дня из средств БГСС
4. Suma totală a indemnizației plătite în perioada de gestiune, inclusiv:/ Общая сумма выплаченных пособий в отчетном
периоде, в том числе:
4.1 Indemnizații plătite pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obișnuite sau de accidente nelegate de
muncă plătite din mijloacele BASS / Выплаченные пособия по временной нетрудоспособности, обусловленной общим
заболеванием или несчастным случаем, не связанным с работой, выплачиваемые из средств БГСС
4.2 Indemnizații plătite pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de un accident de muncă sau de o boală
profesională plătite din mijloacele BASS / Выплаченные пособия по временной нетрудоспособности в связи с
несчастным
случаем на производстве
или профессиональным заболеванием, выплачиваемые из средств БГСС
работой, выплачиваемые
из средств БГСС
4.3 Indemnizații plătite pentru îngrijirea copilului bolnav/ Выплаченные пособия по уходу за больным ребенком
заболеванием
4.4
Indemnizații plătite pentru incapacitate temporară de muncă plătite din prima zi de incapacitate din mijloacele
выплачиваемые
из средств
БГСС
BASS / Выплаченные
пособия
по временной нетрудоспособности, выплачиваемые с первого дня из средств БГСС

X
X

X

X

X

X

X
15312
X
15322
15332

X

X

X

X

X

15342

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

15312
X
15322
15332
15342

X
X

Notă: Numărul curent se indică în mod consecutiv pe tot tabelul, indiferent de numărul de pagini, și se va repeta în cazul în care sunt mai multe înscrieri pentru aceeași persoană asigurată /Примечание: Порядковый номер указывается нарастающим
итогом по всей информации, независимо от количества страниц, и будет повторяться в случае если по одному застрахованному лицу будет больше одной записи

Conducător/Руководитель __________________________

Contabilul șef /Главный бухгалтер ________________________________

Cuprins

Cuprins

Cuprins

Cuprins

Utilizarea datelor din carnetele de muncă după 01.01.2019

1) Art. 13 din Legea nr. 289/2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate
temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale stipulează că cuantumul
lunar al indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă se stabileşte
diferenţiat, în funcţie de durata stagiului de cotizare, după cum urmează:
a) 60% din baza de calcul în cazul unui stagiu de cotizare de pînă la 5 ani;
b) 70% din baza de calcul în cazul unui stagiu de cotizare cuprins între 5 şi 8
am;
c) 90% din baza de calcul în cazul unui stagiu de cotizare de peste 8 ani.
Cum va fi calculat stagiul de cotizare în cazul lipsei carnetului de muncă?
Pentru a răspunde la întrebare informăm că conform pct. 3 al Hotărîrii
Guvernului nr. 426/2018, înscrierile din carnetul de muncă efectuate pînă la 1
ianuarie 2019 îşi păstrează valabilitatea şi pot fi utilizate la necesitate.
Reieşind din cele menţionate, angajatorul va solicita de la angajatul care pe
parcursul anului 2019 se va afla în incapacitate temporară de muncă, prezentarea
concomitent cu certificatul de concediu medical şi carnetul de muncă în original
pentru confirmarea stagiului de cotizare realizat pînă la data survenirii riscului
asigurat.

2) Conform Clasificatorului categoriilor persoanelor asigurate, persoanele
angajate la loc de muncă de bază se declară în tabelul nr. 3 al Dării de seamă IPC
18 cu codul categoriei 101 „persoană angajată pe bază de contract individual de
muncă" iar persoanele care desfăşoară activitate prin cumul se declară cu codul
123 „persoană angajată prin cumul".
Cum se va determina locul de muncă de bază în cazul lipsei carnetului de
muncă?
Locul de muncă al angajatului se considera locul unde se păstra carnetul de
muncă.
În condiţiile în care, carnetul de muncă nu se mai păstrează la angajator,
locul de muncă de bază a angajatului persoană asigurată se va determina conform
datelor indicate în contractul individual de muncă, dat fiind faptul că potrivit art.
267 alin. 5 al Codului muncii, în contractul individual de muncă se va indica, în
mod obligatoriu, că munca respectivă se prestează prin cumul.

Cuprins

Modificări în Legea 289 /2004 privind indemnizaţiile
pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale

5. Articolul 7 va avea următorul cuprins:
Articolul 7. Baza de calcul al indemnizaţiilor de asigurări sociale.
(15) Baza de calcul al indemnizaţiei de asigurări sociale prevăzute la art. 5 alin. (1)
lit.a) stabilite din contul angajatorului o constituie salariu mediu al angajatului,
determinat în modul stabilit de Guvern.

14. La articolul 18:
Alineatul (1) va avea următorul cuprins:
(4) În cazul în care mama sau tatăl copilului (beneficiari de indemnizaţie) se
angajează sau îşi reia activitatea de muncă sau se eliberează înainte de expirarea
concediului pentru îngrijirea copilului, plata concediului de îngrijire nu se
suspendă pînă la expirarea acestui concediu.
La art. 13
(3) Cuantumul lunar al indemnizaţiei pentru incapacitatea temporară de muncă din
contul angajatorului se stabileşte în proporţie de 75% din salariu mediu al
angajatului, determinat în modul stabilit de Guvern.
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CLASIFICATORUL MOTIVELOR ELIBERĂRII DIN CÎMPUL MUNCII
KJIACCH<l>HKATOP flpffqHH YBOJlbHEHIUI C MECTA PAEOTbl

111
112
113
114
115
116
211

311

312

313
314

CONCEDIEREA ÎN LEGĂTURĂ CU LICHIDAREA UNITĂŢII (art. 86 alin. 1
lit. b) CM)
YBOJibHEHME B CB513H C JlliKBH,[(AIJ,HE.11 IIPE,wJPHJITI15I (cT.86, q_ 1
IIKT. b) TK)
CONCEDIEREA IN LEGĂTURĂ CU ÎNCETAREA ACTIVITĂŢII
ANGAJATORULUI PERSOANĂ FIZICĂ (art. 86 alin. 1 lit. b) CM)
YBOJibHEHHE B CB513H C ITPEKPALQEHMEM ,[{E5ITEJibHOCTH
PA6OTOMTEJIJI- <DHJWIECKOfO JIHIJ,A (cT.86, q_ 1 IIKT. b) TK)
CONCEDIEREA IN LEGĂTURĂ CU REDUCEREA NUMĂRULUI SAU A
STATELOR DE PERSONAL (art. 86 alin. 1 lit. c) CM)
YBOJibHEHME B CB513H C COKPALQEHMEM qHCJIEHHOCTH HJIH
llITATA PAEOTHHKOB IIPE�ITPI15ITHJI (cT.86, q_ 1 IIKT. c) TK)
PIERDEREA LOCULUI DE MUNCĂ DIN MOTIV DE DEMISIE (art. 85 CM)
ITPEKPALQEHHE CJIY)KE6HbIX OTHOllIEHH.11 IIYTEM OTCTABKH (cT.85
TK)
PIERDEREA LOCULUI DE MUNCĂ DIN MOTIV DE INCETARE A
CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ (art. 83 CM)
YBOJibHEHHE B CB5I3H C IIPEKPAI_QEHMEM CPO�oro
HH�HWAJibHOfO TPY�OBOro �OfOBOPA (CT.83 TK)
PIERDEREA LOCULUI DE MUNCĂ DIN ALTE MOTIVE DE CONCEDIERE
(art. 86 CM, excepţie lit.b) şi c))
YBOJibHEHME ITO �PYfHM IJPJ1qJ1HAM (cT.86 TK, 3a HCKJIIOqemi:eM nKT.
b) H c))
PIERDEREA LOCULUI DE MUNCĂ DIN MOTIVUL DECESULUI
ANGAJATORULUI PERSOANĂ FIZICĂ, DECLARAREA ACESTUIA
DECEDAT SAU DISPĂRUT FĂRĂ URMĂ (art. 82 lit. b) CM)
YBOJibHEHME, B CB513H CO CMEPTbIO PAEOTOMTEM <DH3ttqECKOfO JIHIJ,A, IIPH3HAHHE Ero YMEPllIHM HJlli EE3BECTHO
OTCYTCTBYIOLQHM (CT.82, IIKT. b) TK)
ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE SERVICIU DIN FUNCŢIA PUBLICĂ ÎN
LEGĂTURĂ CU LICHIDAREA INSTITUŢIEI (art.63 alin (1) lit. a), b)Legea
158/2008)
OCBOEO)K,[{EHME OT fOCYMPCTBEHHO.11 �OJI)KHOCTH B CB513H C
IIPEKPALQEHMEM �E5ITEJibHOCTI1 OPfAHA ITYEJittqHO.11 BJIACTH
IIYTEM JIHKBH�AIJ,1111 (cT.63, q_ (I) IIKT.a) H b) 3aKoHa 158/2008)
ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE SERVICIU DIN FUNCŢIE PUBLICĂ IN
LEGĂTURĂ CU REDUCEREA STATELOR (art.63 alin (1) lit. c)Legea
158/2008)
IIPEKPALQEHHE CJIY)KEEHblX OTHOllIEHH.11 B CB513H C
COKPALQEHHEM llITATOB OPfAHA ITYEJIHqHO.11 BJIACTH (cT.63, q_ (1)
IIKT.C) 3aKOHa 158/2008)
ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE SERVICIU CU FUNCŢIONARUL
PUBLIC PRIN DEMISIE (art.65 Legea 158/2008)
IIPEKPALQEHME CJIY)KEEHbIX OTHOllIEHI111 IIYTEM OTCTABKH
(cT.65, 3aKOHa 158/2008)
INCETAREA CONTRACTULUI DE SERVICIU CU FUNCŢIONARUL
PUBLIC DIN ALTE MOTIVE
IIPEKPALQEHHE CJIY)KEEHbIX OTHOllIEHH.11 C rocy�APCTBEHHbIM
CJIY)KALQHM ITO �PYfHM IIPHqHHAM.
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Anexa nr. I la Ordinul Ministerului Finan,telor
nr.152 din 22decembrie 2017

Forma/<l>opMa DSA19

INFORMA ŢIE
pentru stabilirea drepturilor sociale în sistemul public de asigurări sociale
HH<POPMA]JHJl

oflfl HQ3Ha�eHUfl CO!fUQJlbHblX npa« 6 zocyo, apcmrJeHHOU cucmeMe COlfUQJlbHOZO cmpax06QHUfl

Denumirea contribuabilului

HG1L\1euo6a11ue

Ha.rlOZOIVJOme.llbUJUKa

Codul fiscal
{/JUCKaJlbHblÎI KOâ

'.·--%.::.c&L ifJilil\i

w

Nr.
crt./nr.
lunii

Numele, prenumele persoanei
asigurate
f/>aMUJJUJl, IIMR 3GCmpax06aHH020 mn,a

%==
Numărul de identificare a
persoanei asigurate ( ID NP)
JfOe11nw<Jn1KG1/IIOHllblll 110.uep

3acmpax06a11110?0 :111110 (JDNP)

"":','.;"�,/:;·

,,,

1

%

,,,

Cod personal de asigurare
socială ( CPAS)

HuOumu)yOJib11blU KOO c01,uw1&11ozo
cmpaxooo11uR (CPAS)

N2
n/n/N2
MeCl!l\3

1
2

3
4

4

Data prezentării
/1,ama npeâcma6JJeHU51

'AWi'>11llL<.
,;,;•k

. ;Gjl/)l!l\0�

llepuod pa6ombl u 6pe.Me1111ofi 11empy00Cnoco611ocnm

Categoria persoanei
asigurate

'.f'iF ·-·
Motivul eliberării din funcţie

<ii\f:t\.

<"JWi-,,.

-::n

Data eliberării

llpu111ma yoo,1b11e111m

Jl,ama yeOJ1bHe111m

8

9

KamewpUR 3acmpaxo6a1111020
Jllll/Q

de la data de

3

Om11emHblil Atec.R.Iţ, zoi)

Perioada de muncă şi de incapacitate
temporară de muncă

c pa604efJ âam&1

2

Luna, anul de gestiune

Serviciul Fiscal de Stat
I'ocyâapcm6e1mafl 11a10206a5l cJ1y:J1C6a
Codul CNAS
KoâHKCC

5

până la data de

no pa6ol.fy10 iJamy

6

7

../ :-S :/

,./ J

ă'

I b :Y

5
6...

Conducător!PyK06ooumeJ1b ____________

Contabilul şef!TJ1a6Hb1ii 6yxzQflmep ______________
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