                                                                                                                                      Anexa nr. 7 la Ordinul IFPS nr. 676 din 14.12.2007 
C E R E R E A
lucrătorului privind acordarea scutirilor la impozitul  pe venit reţinut din salariu pe anul ________

PARTEA I. Se completează de lucrător

Numele, prenumele ________________________________________________________________________________________________
Codul fiscal                                                                      _______________________________________________________________
Adresa domiciliului permanent ______________________________________________________________________________________

S O L I C I T   U R M Ă T O A R E L E   S C U T I R I
1. Scutirea personală                                                                                                                 ___________________________lei
                                                                                                                                                              (se înscrie  suma conform art. 33 din CF)
2. Scutirea pentru soţ (soţie)                                                                                                      ________________________ lei
                                                                                                                                                                (se înscrie  0 sau  suma conform art. 34 din CF )
    	La cererea scutirii pentru soţie (soţ) se indică următoarea informaţie despre ea (el): 
Numele, prenumele _______________________________________________________________________________________________
Codul fiscal                                                                                                       ___________________________________________
Adresa domiciliului permanent _____________________________________________________________________________________

3. Scutirile pentru persoanele întreţinute cu excepţia persoanelor întreţinute – invalizi din copilărie_____________________ lei 
                                                                              (se înscrie rezultatul  produsului dintre numărul de persoane întreţinute şi suma conform art. 35 din CF) 

4. Scutirile pentru persoanele întreţinute-invalizi din copilărie ________________________________________________________ lei 
                                                        (se înscrie rezultatul produsului dintre numărul de persoane întreţinute – invalizi din copilărie şi suma conform art. 35 din CF)


5. În tabelul ce urmează se indică documentele, copiile sau extrasele din acestea care se anexează la Cerere:
Denumirea
documentului
Denumirea organizaţiei
care a eliberat documentul
Seria, numărul şi data eliberării documentului


































6.  Rog să mi se acorde scutirile nefolosite în anul precedent în sumă de _________________________________________________lei
                                                                                                                                            (se înscrie suma indicată în pct.7.3. din  Fişa personală a angajatului pentru anul precedent) 

Declar că prezenta informaţie este autentică, că nu voi beneficia (n-am beneficiat) de scutirile nefolosite la prezentarea Declaraţiei persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit, precum şi că sînt familiarizat cu măsurile de responsabilitate în caz de includere în ea a datelor neautentice. 

7. În baza art. 33, 34 şi 35 ale Codului fiscal, precum şi alin. (11) art.24 al Legii pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal cer scutirea anuală în sumă de:
____________________________________________________________ lei                                     _________________________________ lei
                                                      (în litere)                                                                                                                                 (în cifre) ______________________                                                                                                                                                             _____________________________   
                    (data)                                                                                                                                                    (semnătura)
PARTEA II. Se completează de patron
Denumirea patronului __________________________________________________________Codul fiscal_____________________________
Numele, prenumele, codul fiscal al angajatului şi suma anuală a scutirii, care corespunde categoriei scutirilor ________ sînt verificate.
Cererea este înregistrată în registru sub numărul ________________
           _________________                                                                                                       ______________________
                    (data)                                                                                                                                          (semnătura)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Se înmînează persoanei care a depus cererea
Serveşte drept confirmare a faptului că lucrătorul a cerut scutirile corespunzătoare.
Denumirea patronului__________________________________________________________ Codul fiscal _________________________
Numele, prenumele persoanei care a depus cererea ______________________________________________________________________
Codul fiscal persoanei care a depus cererea                                                                        ____________________________________
Suma totală a scutirilor cerute ______________________________________________________________________________________lei
Categoria scutirii acordate ________________                                                                   (în litere)
             _____________________                                                                                                       ____________________      
                                    (data)                                                                                                                                                                                              (semnătura)      




Cererea se depune de persoanele fizice rezidente ale Republicii Moldova, la locul de muncă de bază:
- în cazul cînd lucrătorul se angajează pe parcursul anului fiscal pentru care sînt cerute scutirile - nu mai tîrziu de data stabilită pentru începerea muncii ca angajat. Lucrătorul care nu-şi schimbă locul de muncă nu este obligat să prezinte anual patronului cererea privind acordarea scutirilor şi documentele corespunzătoare;
- în cazurile cînd pe parcursul anului se schimbă suma scutirilor la care are dreptul lucrătorul - în termen de 10 zile de la data cînd au avut loc aceste schimbări;
- în cazul cînd se cere scutirea nefolosită în anul precedent – pînă la începutul anului fiscal, pentru care se solicită trecerea scutirii.
Codul fiscal pentru persoanele fizice, cetăţeni ai Republicii Moldova, cetăţeni străini şi apatrizi va reprezenta codul personal (IDNP) indicat pe verso-ul buletinului de identitate. Pentru persoanele fizice, cetăţeni ai Republicii Moldova, care nu dispun de buletin de identitate, codul fiscal reprezintă seria şi numărul paşaportului, iar dacă nu deţin nici paşaport, seria şi numărul certificatului de naştere sau al altui act de identitate, inclusiv şi actul de identitate provizoriu model F-9 .

Extras din Codul fiscal nr. 1163-XII din 24.04.1997
	Articolul 33. Scutiri personale
(1) 	Fiecare contribuabil (persoană fizică rezident) are dreptul la o scutire personală în cuantumul stabilit la alin. (1) pentru anul respectiv.
(2) 	Dreptul la scutirea personală majoră, în cuantumul stabilit la alin.(2) pentru anul respectiv, îl are orice persoană care:
a) 	s-a îmbolnăvit şi a suferit de boala actinică provocată de consecinţele avariei de la C.A.E. Cernobîl;
b) 	este invalid şi s-a stabilit că invaliditatea sa este în legătură cauzală cu avaria de la C.A.E. Cernobîl;
c) 	este părintele sau soţia (soţul) unui participant căzut sau dat dispărut în acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi a independenţei Republicii Moldova, cît şi în acţiunile de luptă din Republica Afghanistan;
d) 	este invalid ca urmare a participării la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi a independenţei Republicii Moldova, precum şi în acţiunile de luptă din Republica Afghanistan;
e) 	este invalid de război, invalid din copilărie, invalid de gradul I şi II;
f) 	este pensionar – victimă a represiunilor politice, ulterior reabilitată.

Articolul 34. Scutiri acordate soţiei (soţului)
(1) Persoana fizică rezidentă aflată în relaţii de căsătorie are dreptul la o scutire suplimentară, în cuantumul stabilit la alin. (1) pentru anul respectiv,  cu condiţia că soţia (soţul) nu beneficiază de scutire personală conform art. 33.
(2) #G0Persoana fizică rezidentă aflată în relaţii de căsătorie cu orice persoană specificată la art.33 alin.(2) are dreptul la o scutire suplimentară în cuantumul stabilit la alin. (2), cu condiţia că soţia (soţul) nu beneficiază de scutire personală.

Articolul 35. Scutiri pentru persoanele întreţinute
(1) 	Contribuabilul (persoană fizică rezidentă) are dreptul la o scutire pentru fiecare persoană întreţinută, inclusiv şi pentru persoanele întreţinute-invalizi din copilărie.
(2) 	În înţelesul titlului II al Codului fiscal, persoană întreţinută este persoana care întruneşte toate cerinţele de mai jos:
a) 	este un ascendent sau descendent al contribuabilului sau al soţiei (soţului) contribuabilului (părinţii sau copiii, inclusiv înfietorii şi înfiaţii);
b) 	locuieşte împreună cu contribuabilul sau nu locuieşte cu acesta, dar îşi face studiile la secţia cu frecvenţă a unei instituţii de învăţămînt mai mult de 5 luni pe parcursul anului fiscal;
c) 	este întreţinută de contribuabil;
d) 	are un venit ce nu depăşeşte cuantumul indicat în articolul dat.                                                               
    
 	Extras din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal nr. 1164-XII din 24.04.1997.
Conform alin. (11) art. 24 din Lege, scutirile, stipulate la art. 33, 34 şi 35 din Codul fiscal şi nefolosite de către contribuabil în anul fiscal precedent, ca rezultat al neachitării de către patron a salariului se acordă la data achitării restanţelor la salariu.
      Suma scutirilor nefolosite pe parcursul anului fiscal precedent se trec în contul scutirilor pentru următorul an fiscal în următorul mod:
-	dacă suma scutirilor nefolosite este mai mare decît suma salariului calculat şi neachitat – în limita, ce nu depăşeşte mărimea salariului neachitat;
-	dacă suma scutirilor nefolosite este mai mică decît suma salariului calculat şi neachitat – în limita sumei totale a scutirilor nefolosite.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                               Codurile scutirilor
Scutirile
Codul  scutirii
suma scutirii nefolosită în anul precedent ca rezultat al neachitării salariului de către patron şi trecută în anul de gestiune
A
Scutire personală
P
Scutire personală majoră
M
Scutire acordată soţiei (soţului)
S
Scutire  majoră acordată soţiei (soţului)
Sm
Scutire pentru persoanele întreţinute, cu excepţia invalizilor din copilărie
N*
Scutire pentru persoanele întreţinute – invalizi din copilărie
H**
* N  -  numărul de persoane  întreţinute, cu excepţia persoanelor întreţinute – invalizi din copilărie.
** H – codul persoanei întreţinute – invalid din copilărie (la aprecierea categoriei scutirilor litera H se indică de atîtea ori cîte persoane – invalizi din copilărie se află la întreţinerea angajatului).
Categoria scutirilor este un cod, care se obţine prin îmbinarea codurilor scutirilor cerute de lucrător.


