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informativ
Modificări ale legislației Republicii Moldova
Lista marilor contribuabili a fost definitivată și ne
exprimăm aprecierea față de clienții noștri care se
regăsesc în listă, în ideea în care aceștia au fost selectați
după anumite criterii prielnice promovării imaginii pe
piața Republicii Moldova.
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S-a modificat cuantumul salariului mediu lunar pe
economie, prognozat pentru anul 2015, acesta fiind 4500
lei.
Deținătorii și exploatatorii de resurse minerale începând
cu 1 ianuarie 2015 vor prezenta vor prezenta Darea de
seamă pe taxele pentru resursele naturale forma (TRN
15).
Zile de odihnă în anul 2015: 2 ianuarie, 9 ianuarie şi 28
august. Iar zilele de 17 ianuarie, 31 ianuarie şi 22 august
consideră zile lucrătoare.

Viorel Dandara
Tel. 069 240411

Mariana Godea
Tel. 069 579087

S-a modificat programul de examinare pentru conferirea
calității de auditor pentru auditul general, acesta
adaptându-se la noile reglementări contabile. Modificările
sunt publicate în Monitorul Oficial Nr. 160 din 26.11.2014.
Începând cu ianuarie 2015 Declaraţia privind calcularea şi
utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat
obligatorii (forma BASS) se va prezenta lunar. Unele
categorii de contribuabili vor prezenta Declarația o dată
pe an (forma BASS-AN).
În atenția instituțiilor financiare, Ministerul Finanțelor a
aprobat formulare cu regim special pentru Registrul de
evidența a mijloacelor speciale și Registru de evidență a
creditelor ( alocațiilor) și cheltuielilor de casă și efective.
S-a modificat procedura de documentare a atestării
rezidenței și impozitului pe venit achitat de către
nerezidenţi în Republica Moldova.
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REV-5 „Declarația persoanei asigurate” de va prezenta lunar
începând cu anul 2015, potrivit Ordinului CNAS Nr. 322 din
27.11.2014.
Începând cu data de 12.11.2014 agenții economici deținătorii ai
dreptului de tipărire a formularelor tipizate de documente
primare cu regim special vor printa de sine stătător și
documentul cu regim special „factura” și „anexa la factură”.
Procedura de declarare și înregistrare a subdiviziunilor s-a
modificat din 26.12.2014.
Noile reguli de evidență contabilă la organizațiile necomerciale
se vor aplica începând cu 1 ianuarie 2015

Buletin
informativ
Lista marilor contribuabili a fost definitivată și ne exprimăm aprecierea față de
clienții noștri care se regăsesc în listă, în ideea în care aceștia au fost selectați după
anumite criterii prielnice promovării imaginii pe piața Republicii Moldova.
Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, potrivit Criteriilor de determinare a statutului de contribuabil
mare, aprobate prin Ordinul IFPS nr.267 din 14.04.2011 “Cu privire la organizarea activităţii de
administrare a marilor contribuabili”, a stabilit lista marilor contribuabili pentru anul 2015. Această
listă este publicată în Monitorul Oficial nr. 397-399 din 31.12.2014. Agenții economici - mari
contribuabili sunt administrați de către Direcţia generală a marilor contribuabili a Inspectoratului
Fiscal Principal de Stat.
Detalii pe: http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=356212
înapoi

S-a modificat cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul
2015, acesta fiind stabilit în mărime de 4500 lei.
Prin Hotărârea Guvernului Nr.974 din 04 decembrie 2014 s-a aprobat cuantumul salariului mediu
lunar pe economie, prognozat pentru anul 2015, în mărime de 4500 lei. Salariul mediu lunar pe
economie se utilizează în modul stabilit de legislație pentru limitarea bazei anuală de calcul al
contribuţiei individuale de asigurări sociale de stat obligatorii, stabilirea salariilor unor funcții
deținute în conformitate cu legislația şi în alte scopuri.
Detalii pe: http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=355795

înapoi

Deținătorii și exploatatorii de resurse minerale începând cu 1 ianuarie 2015 vor
prezenta Darea de seamă pe taxele pentru resursele naturale forma (TRN 15).
În conformitate cu Ordinul Inspectoratului Principal de Stat Nr. 1721 din 05.12.2014 subiecții
impunerii cu taxele pentru resursele naturale care sunt identificați în conformitate cu Titlul VIII al
Codului fiscal vor prezenta noua Declarație TNR 15. Prin ordinul menționat sunt aprobate și
prezentate în anexe Instrucțiunea privind modul de întocmire și prezentare a Dării de seamă pe
taxele pentru resursele naturale ( Forma TNR15) și formularul Dării de seama pe taxele pentru
resursele naturale. În noul formular al declarației sunt sintetizate toate taxele pentru tipurile de
resurse minerale existente în Republica Moldova simplificând-se astfel modalitatea de raportare a
informațiilor aferente acestora.
Detalii pe: http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=355912

înapoi
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Zile de odihnă în anul 2015: 2 ianuarie, 9 ianuarie şi 28 august. Iar zilele de 17
ianuarie, 31 ianuarie şi 22 august se consideră zile lucrătoare.
Hotărârea Guvernului Nr. 975 din 04.12.2014 stabilește, adițional zilelor de sărbătoare
nelucrătoare prevăzute de Codul Muncii că zilele de 2, 9 ianuarie şi 28 august se consideră zile de
odihnă, iar zilele de 17, 31 ianuarie şi 22 august – zile lucrătoare.
Detalii pe: http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=355796
înapoi

S-a modificat programul de examinare pentru conferirea calității de auditor pentru
auditul general, acesta adaptându-se la noile reglementări contabile. Modificările
sunt publicate în Monitorul Oficial Nr. 160 din 26.11.2014.
Detalii pe: http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=355957
înapoi

Începând cu ianuarie 2015 Declaraţia privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor
de asigurări sociale de stat obligatorii (forma BASS) se va prezenta lunar. Unele
categorii de contribuabili vor prezenta Declarația o dată pe an (forma BASS-AN).
În conformitate cu modificările Legii nr. 489-XIV din 08.07.1999 operate în iulie 2014 de la 1
ianuarie 2015 se modifică modalitatea de prezentare și formularele Declarației privind calcularea și
utilizarea contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii. Prin Ordinul CNAS Nr. 263 din
03.10.2014 se aprobă formularele Declarației forma BASS și BASS-AN și instrucțiunea de
completare a acestora. Potrivit inovațiilor aduse de actele menționate, contribuabilii-angajatori vor
prezenta Declaraţia forma BASS la CTAS lunar, până la data de 25 a lunii următoare celei de
gestiune. Această declarație nu s-a modificat semnificativ, doar că informațiile prezentate se referă
la perioada de o lună. Persoanele fizice - întreprinzători individuali, avocaţi, notari publici,
executori judecătoreşti şi mediatori, care au obţinut dreptul de a desfăşura activitate în modul
stabilit de lege, indiferent de forma juridică de organizare, care nu au persoane angajate prin
contract individual de muncă prezintă Declarația forma BASS-AN la CTAS o dată pe an, până la data
de 15 ianuarie a anului următor celui de gestiune. Referitor la declarațiile de corectare, indicatorii
de corectare se completează cu diferenţa dintre datele corecte şi cele prezentate anterior cu semnul
„-” sau „+”. În cazul în care declaraţiile forma BASS şi forma BASS-AN de tipul „iniţială” nu este
prezentată sau este prezentată cu indicii „0”, declaraţia de corectare nu se acceptă.
Detalii pe: http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=355392
înapoi

În atenția instituțiilor financiare, Ministerul Finanțelor a aprobat formulare cu regim
special pentru Registrul de evidența a mijloacelor speciale și Registrul de evidență a
creditelor ( alocațiilor) și cheltuielilor de casă și efective.
Detalii pe: http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=355958
înapoi

Buletin
informativ
S-a modificat procedura de documentare a atestării rezidenței și impozitului pe
venit achitat de către nerezidenţi în Republica Moldova.
Prin Ordinul 1170 din 1 august 2014 (Monitorul Oficial nr. 275-281 din 19 septembrie 2014) emis
de IFPS se stabilește că rezidenţa şi impozitul pe venit achitat de către nerezidenţi în Republica
Moldova se atestă în baza formularelor tipizate, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.101 din
05.02.2013 cu privire la aprobarea formelor tipizate ce atestă rezidenţa sau prin formularele - tip,
emise de statele străine, în baza Convenţiilor (Acordurilor) pentru evitarea dublei impuneri.
Modificările acestui ordin (prin Ordinul IFPS nr.1734 din 18.12.2014) constau în faptul că atestarea
rezidenţei şi a impozitului pe venit achitat de către nerezidenţi în Republica Moldova, în cazuri
speciale, se poate face prin formularele tipizate ale statelor străine. Dacă formularele statelor
străine sunt în limba de stat sau în limba rusă, acestea se autentifică prin aplicarea semnăturii şi a
ştampilei Inspectoratului Fiscal Principal de Stat. De asemenea, în conformitate cu prevederile
ordinelor menționate și a Codului Fiscal (art. 79.3 alin 2) în cazul în care formularele tipizate ale
statelor străine sunt prezentate în una dintre limbile străine, atestarea se efectuează pe formularul
prezentat în original, cu anexarea formularului în limba de stat, tradus de traducătorii autorizaţi în
baza Legii nr.264 din 11.12.2008, cu anexarea copiei autorizaţiei eliberate acestora de Ministerul
Justiţiei.
Detalii pe: http://lex.justice.md/md/356119/
înapoi

REV-5 „Declarația persoanei asigurate” se va prezenta lunar începând cu anul 2015,
potrivit Ordinului CNAS Nr. 322 din 27.11.2014.
Casa Națională de Asigurări Sociale a stabilit că declarația REV-5 „Declarația persoanei asigurate” se
va prezenta lunar, în mod electronic şi/sau anual pe suport de hârtie, conform Legii bugetului
asigurărilor sociale de stat anuală și prin Ordinul Nr. 322 din 27.11.2014 aprobă un formular nou și
Instrucțiunea de completare a acesteia. Formularul tipizat publicat în anexa 1 a ordinului, va putea
avea destinații: REV-5 de tipul “primară” (se va prezenta lunar pentru fiecare angajat, declarânduse datele din luna curentă), REV-5 de tipul “pentru stabilirea drepturilor sociale” (se prezintă de
către plătitorii contribuţiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat care sunt obligaţi să prezinte
declaraţiile persoanelor asigurate o dată pe an, până la data de 15 ianuarie a anului următor celui
de gestiune) și REV-5 de tipul “de corectare” (se completează pentru corectarea informaţiei
prezentate în perioadele precedente lunii de gestiune prin înlocuirea informaţiei prezentată
anterior prin declaraţia „primară” cu informația rectificată, evitându-se diferenţe de sume sau
sume cu semnul „-” sau „+” pentru a se efectua calcule matematice de rectificare).
Detalii pe: http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=356002
înapoi
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Începând cu data de 12.11.2014 agenții economici, deținători ai dreptului de tipărire
a formularelor tipizate de documente primare cu regim special vor printa de sine
stătător și documentul cu regim special „factura” și „anexa la factură”
În conformitate cu modificările Ordinului IFPS nr.780 din 18.06.2013 „Privind modul de
administrare a procedurii de eliberare a formularelor tipizate de documente primare cu regim
special pusă în sarcina Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, agenții economici deținătorii ai
dreptului de tipărire a formularelor tipizate de documente primare cu regim special, în baza listei
aprobate de IFSP precum și a celor care asigură respectarea prevederilor pct.7 din Instrucțiunea
privind modul de completare a facturii aprobată prin Anexa nr. 2 la Ordinul Ministerului Finanțelor
nr. 47 din 31.03.2010, vor printa de sine stătător și documentul cu regim special „factura” și „anexa
la factură”.
Detalii pe: http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=348555
înapoi

Procedura de declarare și înregistrare a subdiviziunilor s-a modificat din
26.12.2014.
Ordinul IFSP nr. 1642 din 26.12.2014 modifică Instrucțiunea privind evidența contribuabililor în
ceea ce privește subdiviziunile companiilor. Prin ordinul menționat se stabilește procedura de
înregistrare a subdiviziunilor/obiectelor impozabile, se aprobă Clasificatorul tipurilor
subdiviziunilor și formularele cererii și certificatului privind înregistrarea subdiviziunilor.
Detalii pe: http://lex.justice.md/md/356118/
înapoi

Noile reguli de evidență contabilă la organizațiile necomerciale se vor aplica
începând cu 1 ianuarie 2015
Ministerul Finanțelor a emis Indicaţii metodice privind particularităţile contabilităţii în
organizaţiile necomerciale aprobate prin Ordinul Nr. 188 din 30.12.2014. Indicațiile metodice
respective reglementează în detaliu regulile de evidență contabilă a mijloacelor cu destinație
specială și totodată activele, pasivele, veniturile și cheltuielile afiliate acestor mijloace speciale. În
anexele la ordin sunt prezentate formularele părților componente ale situațiilor financiare ale
organizațiilor necomerciale, și anume: Bilanțul, Situaţia de venituri şi cheltuieli, Situaţia
modificărilor surselor de finanţare. De asemenea, prin ordinul menționat se operează completări la
Planul general de conturi contabile prin adăugarea conturilor contabile de evidență a elementelor
bilanțiere specifice organizațiilor necomerciale.
Detalii pe: http://lex.justice.md/md/356357/
înapoi

