– pentru angaja܊ii ܈i/sau
alte persoane fizice, în
baza contractelor civile
în vederea executării de
lucrări sau prestării de
servicii, în cazul
reziden܊ilor parcurilor
pentru tehnologia
informa܊iei;
– pentru cetă܊enii
Republicii Moldova
angaja܊i prin contract în
proiecte, institu܊ii ܈i
organiza܊ii
interna܊ionale,
indiferent de sursa de
finan܊are a activită܊ilor,
în cazul în care
acordurile
interna܊ionale la care
Republica Moldova
este parte nu prevăd
scutirea de plată a
contribu܊iilor de
asigurări sociale de stat
obligatorii;
– pentru persoanele
care desfă܈oară
activitate în func܊ii
elective ori sînt numite
în cadrul autorită܊ilor
executive;
– pentru judecători,
procurori, Avoca܊i ai
Poporului
1.2. Angajatorul –
pentru persoanele
angajate prin contract
individual de muncă ori
prin alte contracte în
vederea executării de
lucrări sau prestării de
servicii, care activează
în condi܊ii speciale de
muncă, conform anexei
nr. 6

33% la fondul de
salarizare ܈i la alte
recompense
pentru angajatorii
autorită܊ilor/
institu܊iilor bugetare
܈i autorită܊ilor/
institu܊iilor publice
la autogestiune, cu
excep܊ia institu܊iilor
de învă܊ămînt
superior ܈i a
institu܊iilor medicosanitare

angajatorii
sectorului privat,
institu܊iilor de
învă܊ămînt superior
܈i ai institu܊iilor
medico-sanitare

6% din salariul
lunar ܈i din
celelalte
recompense
Lunar, pînă la
data de 25 a
lunii
următoare
lunii de
gestiune
Toate
tipurile de
presta܊ii de
asigurări
sociale de
stat
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1.5. Angajatorii din
agricultură (persoane
fizice ܈i juridice) care
practică în decursul
întregului an bugetar
exclusiv activită܊ile
stipulate în grupele
01.1–01.6 din
Clasificatorul
Activită܊ilor din
Economia Moldovei,

1.3. Angajatorul –
pentru persoanele
angajate prin contract
individual de muncă ori
prin alte contracte în
vederea executării de
lucrări sau prestării de
servicii, care întrunesc
condi܊iile specificate la
art. 24 alin. (21) din
Legea nr. 1164/1997
pentru punerea în
aplicare a titlurilor I ܈i
II ale Codului fiscal
1.4. Reziden܊ii
parcurilor pentru
tehnologia informa܊iei

18% la fondul de
salarizare ܈i la alte
recompense pentru
tot personalul
unită܊ii

În conformitate cu
prevederile Legii
nr. 77/2016 cu
privire la parcurile
pentru tehnologia
informa܊iei

26% la fondul de
salarizare ܈i la alte
recompense pentru
angajatorii
sectorului privat,
institu܊iilor de
învă܊ămînt superior
܈i ai institu܊iilor
medico-sanitare
18% la 2 salarii
medii lunare pe
economie
prognozate pentru
anul 2018

6% din salariul
lunar ܈i din
celelalte
recompense

6% din salariul
lunar ܈i din
celelalte
recompense

Toate
tipurile de
presta܊ii de
asigurări
sociale de
stat

Toate
tipurile de
presta܊ii de
asigurări
sociale de
stat din
venitul
asigurat
prevăzut de
Legea
nr. 77/2016
cu privire la
parcurile
pentru
tehnologia
informa܊iei
Lunar, pînă la Toate
data de 25 a
tipurile de
lunii
presta܊ii de
următoare
asigurări
lunii de
sociale de
gestiune
stat

Lunar, pînă la
data de 25 a
lunii
următoare
lunii de
gestiune

Lunar, pînă la
data de 25 a
lunii
următoare
lunii de
gestiune
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aprobat prin Hotărîrea
Colegiului Biroului
Na܊ional de Statistică
nr. 20/2009 – pentru
persoanele angajate
prin contract individual
de muncă ori prin alte
contracte în vederea
executării de lucrări sau
prestării de servicii:
– din mijloacele
12% la fondul de
angajatorului
salarizare ܈i la alte
recompense
– de la bugetul de stat
6% la fondul de
salarizare ܈i la alte
recompense
1.6. Persoanele fizice,
cu excep܊ia
pensionarilor,
persoanelor cu
dizabilită܊i, precum ܈i a
persoanelor care se
încadrează în
categoriile de plătitori
prevăzute la
pct. 1.1–1.5, care se
regăsesc în una dintre
situa܊iile:
– fondatori ai
întreprinderilor
individuale;
– notari, învesti܊i în
func܊ie în modul stabilit
de lege;
– executori
judecătore܈ti, învesti܊i
în func܊ie în modul
stabilit de lege;
– avoca܊i care au
înregistrată una dintre
formele de organizare a
activită܊ii de avocat în
condi܊iile legii;
– administratori
autoriza܊i care au
înregistrată una dintre
formele de organizare a
activită܊ii de
administrator în
condi܊iile legii;
8424 de lei anual Lunar, cîte
1/12 din suma
anuală, pînă la
data de 25 a
lunii
următoare
lunii de
gestiune
Pensia
minimă
pentru
limită de
vîrstă
(stagiul de
cotizare) ܈i
ajutorul de
deces

– persoane fizice care
desfă܈oară activită܊i
independente în
domeniul comer܊ului cu
amănuntul, cu excep܊ia
comer܊ului cu mărfuri
supuse accizelor
1.7. Titularii patentei
de întreprinzător, cu
excep܊ia pensionarilor,
persoanelor cu
dizabilită܊i, precum ܈i a
persoanelor care se
încadrează în
categoriile de plătitori
prevăzute la
pct. 1.1–1.6
1.8 Angajatorul din
domeniul transportului
rutier de persoane în
regim de taxi – pentru
persoanele angajate
prin contract individual
de muncă care
efectuează transport
rutier de persoane în
regim de taxi
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La momentul
solicitării sau
prelungirii
patentei

8424 de lei anual Lunar, cîte
1/12 din suma
anuală, pentru
fiecare angajat
conducător
auto ce
efectuează
transport rutier
de persoane în
regim de taxi,
pînă la data de
25 a lunii
premergătoare
celei de
gestiune. În
cazul angajării
persoanelor
fizice în
perioada de
după data
raportării a
lunii
premergătoare
lunii de
gestiune ܈i
pînă la
sfîr܈itul
perioadei de
gestiune,
angajatorii sînt
obliga܊i să
achite
contribu܊iile

8424 de lei anual,
dar nu mai pu܊in
de 1/12 din
această sumă
lunar, în func܊ie
de durata
activită܊ii
desfă܈urate pe
bază de patentă

Pensia
minimă
pentru
limită de
vîrstă
(stagiul de
cotizare) ܈i
ajutorul de
deces

Pensia
minimă
pentru
limită de
vîrstă
(stagiul de
cotizare) ܈i
ajutorul de
deces
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de asigurări
sociale de stat
obligatorii
pînă la finele
lunii de
gestiune,
propor܊ional
pentru
perioada de
pînă la
următoarea
raportare ܈i
integral pentru
luna de
gestiune

2. În sensul prezentei legi, se consideră recompensă
orice sumă, alta decît salariul, plătită de angajator în folosul
persoanelor angajate prin contract individual de muncă,
al persoanelor aflate în raporturi de serviciu în bază de
act administrativ ori prin alte tipuri de contracte civile în
vederea executării de lucrări sau prestării de servicii, inclusiv
drepturile în natură reglementate prin acte normative sau
contract colectiv de muncă, cu excepția drepturilor și
veniturilor la care nu se calculează contribuții de asigurări
sociale de stat obligatorii.
3. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de
Muncă prezintă lunar Casei Naționale de Asigurări Sociale
informația cu privire la beneficiarii de ajutor de șomaj și de
prestații de asigurări sociale în scopul confirmării stagiului
de cotizare, în termenul și forma stabilite de Casa Națională
de Asigurări Sociale.
4. Serviciul Fiscal de Stat eliberează patenta de întreprinzător numai după confirmarea de către structura teritorială a
Casei Naționale de Asigurări Sociale a achitării contribuțiilor
de asigurări sociale de stat obligatorii pe perioada solicitării
patentei. Perioada pentru care au fost achitate contribuții
de asigurări sociale de stat obligatorii de către titularii
patentei de întreprinzător și care depășește anul bugetar
curent reprezintă perioada asigurată și se include în stagiul
de cotizare. Perioada dată se valorifică la stabilirea pensiei
pentru limită de vîrstă și a ajutorului de deces.
5. În caz de inițiere a procedurii de lichidare a întreprinderii individuale, contribuțiile de asigurări sociale de stat
obligatorii se calculează și se plătesc pînă la data solicitării
certificatului privind lipsa datoriilor față de bugetul asigurărilor sociale de stat, pe bază de cerere, și după prezentarea
declarației privind calcularea și utilizarea contribuțiilor de
asigurări sociale de stat obligatorii și a declarației persoanei
asigurate, în vederea inițierii procedurii de încetare a
activității conform modalității prevăzute la art. 31 din Legea
nr. 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor
juridice și a întreprinzătorilor individuali. Întreprinzătorilor
individuali care, la data solicitării certificatului, nu au plătit
contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii și declară
pe proprie răspundere că nu au desfășurat activitate pe
perioada neonorării obligațiilor li se eliberează certificatul
privind lipsa datoriilor față de bugetul asigurărilor sociale
de stat și perioadele (lunile) date nu se includ la calcularea
stagiului de cotizare.
6. În sensul prezentei legi, următoarele noțiuni de bază
semnifică:
autoritate/instituție bugetară – entitate de drept public
care, conform actelor de constituire, este finanțată de la
PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI

bugetele componente ale bugetului public național;
autoritate/instituție publică la autogestiune – entitate de
drept public care, potrivit actului normativ prin care a fost
fondată, desfășoară activitate necomercială (nonprofit) și
activează în baza principiilor de autogestiune;
sector privat – persoane fizice și juridice de drept privat
ce se constituie în baza hotărîrii acestora, pe care o dotează
potrivit scopului preconizat și care include, dar fără a se
limita la acestea, următoarele forme: societate comercială,
cooperative, întreprinderi de stat și municipale, organizații
necomerciale.”
Art. XIII. – Prin derogare de la prevederile punctului
3 lit. e) și ale punctului 9 subpunctul 9.3) din anexa nr. 3
la Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul
2014 nr. 329/2013, ale punctului 3 lit. f) și ale punctului 10
subpunctele 10.3) și 10.4) din anexa nr. 3 la Legea bugetului
asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 nr. 73/2015, ale
punctului 3 lit. f) și ale punctului 9 subpunctele 9.3) și 9.6)
din anexa nr. 3 la Legea bugetului asigurărilor sociale de
stat pe anul 2016 nr. 156/2016, ale punctului 3 lit. f) și
ale punctului 9 subpunctele 9.3) și 9.6) din anexa nr. 3 la
Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017
nr. 286/2016, declarațiile de tip „de corectare” prin care
se majorează suma contribuțiilor de asigurări sociale de
stat obligatorii Forma 4-BASS, Forma 4-BASS
(an), Forma BASS și Forma BASS-AN, precum și declarația
persoanei asigurate de tip „de corectare” pentru perioadele
2014, 2015, 2016 și 2017 se vor prezenta de către plătitorii la bugetul asigurărilor sociale de stat, fără efectuarea
controalelor de către organele abilitate, pînă la 25 martie
2019.
Art. XIV. – (1) Prin derogare de la prevederile art. 7 alin.
(11) din Codul fiscal și ale art. 56 din Legea nr. 100/2017
cu privire la actele normative, articolele I–III, V–XII intră în
vigoare la 1 octombrie 2018, iar articolele IV și XIII intră în
vigoare la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial
al Republicii Moldova.
(2) Guvernul, în termen de 6 luni de la data publicării
prezentei legi:
a) va elabora actele normative necesare pentru executarea prezentei legi;
b) va aduce actele sale normative în concordanță cu
prezenta lege.
(3) Pentru perioada fiscală 2018, prevederile Codului
fiscal se vor aplica în partea în care nu contravin capitolului
V din Legea nr. 1164/1997 pentru punerea în aplicare a
titlurilor I și II ale Codului fiscal.
Andrian CANDU

Nr. 178. Chişinău, 26 iulie 2018.
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