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d/o

Categoriile de contribuabili

Actul legislativ, care prevede scutirea de la vărsarea la buget a impozitului pe venit
Documentul, care serveşte drept temei pentru a nu efectua reţinerea impozitului pe venit la sursa de plată, prevăzută în pct. 13 din Regulament
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1.
Administraţiile zonelor economice libere

Lit. v) art. 20 din Cod
Copia certificatului de înregistrare, extras din Registrul de stat al întreprinderilor şi organizaţiilor 


 
2.
Agenţii economici al căror număr mediu anual de salariaţi nu depăşeşte 19 persoane şi suma anuală a veniturilor din vînzări, inclusiv a serviciilor  prestate, nu depăşeşte suma de 3 000 000 de lei, indiferent de forma juridică de organizare şi genul de activitate şi au depus cerere la organul fiscal 
Lit. a) alin. (1) art. 49 din Cod
Copia cererii privind scutirea de plata impozitului pe venit a agenţilor economici în baza art. 49 din titlul II al Codului fiscal, aprobată prin Ordinul IFPS nr.141 din 29 iulie 2004 şi al Ministerului Economiei nr.41 din 30 iulie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004,  nr.156-162,       art. 303), cu amprenta ştampilei organului fiscal în copia cererii sau a documentului eliberat de oficiul poştal prin care se confirmă recepţionarea de către organul fiscal a cererii. 
3.
Gospodăriile ţărăneşti (de fermier) create în conformitate  cu Legea nr.1353-XIV din 3 noiembrie 2000 privind gospodăriile ţărăneşti (de fermier) şi au depus cerere la organul fiscal
Lit. b) alin. (1) art. 49 din Cod
Copia cererii privind scutirea de plata impozitului pe venit a agenţilor economici în baza art. 49 din titlul II al Codului fiscal, aprobată prin Ordinul IFPS nr.141 din 29 iulie 2004 şi al Ministerului Economiei nr.41 din 30 iulie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.156-162, art. 303), cu amprenta ştampilei organului fiscal în copia cererii sau a documentului eliberat de oficiul poştal prin care se confirmă recepţionarea de către organul fiscal a cererii. 
4.
Cooperativele agricole de prestări servicii ce corespund cerinţelor  art. 87 din Legea nr.73-XV din 12 aprilie 2001 privind cooperativele de întreprinzător, cu condiţia livrării (prestării) a cel puţin 75% din volumul total al producţiei (serviciilor) proprii către membrii săi şi/sau procurării (beneficierii) de la membrii săi a (de) cel puţin 75% din volumul total al producţiei procurate (serviciilor prestate) de cooperativă şi au depus cerere la organul fiscal
Lit. c) alin. (1) art. 49 din Cod
Copia cererii privind scutirea de plata impozitului pe venit a agenţilor economici în baza art. 49 din titlul II al Codului fiscal, aprobată prin Ordinul IFPS nr.141 din 29 iulie 2004 şi al Ministerului Economiei nr.41 din 30 iulie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.156-162, art. 303), cu amprenta ştampilei organului fiscal în copia cererii sau a documentului eliberat de oficiul poştal prin care se confirmă recepţionarea de către organul fiscal a cererii





5.
Rezidenţii parcurilor ştiinţifico-tehnologice
Lit. d) alin. (1) art. 49 din Cod
Copia cererii privind scutirea de plata impozitului pe venit a agenţilor economici în baza art. 49 din titlul II al Codului fiscal, aprobată prin Ordinul IFPS nr.141 din 29 iulie 2004 şi al Ministerului Economiei nr.41 din 30 iulie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.156-162, art. 303), cu amprenta ştampilei organului fiscal în copia cererii sau a documentului eliberat de oficiul poştal prin care se confirmă recepţionarea de către organul fiscal a cererii
6.
Rezidenţii incubatoarelor de inovare
Lit. e) alin. (1) art. 49 din Cod
Copia cererii privind scutirea de plata impozitului pe venit a agenţilor economici în baza art. 49 din titlul II al Codului fiscal, aprobată prin Ordinul IFPS nr.141 din 29 iulie 2004 şi al Ministerului Economiei nr.41 din 30 iulie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.156-162, art. 303), cu amprenta ştampilei organului fiscal în copia cererii sau a documentului eliberat de oficiul poştal prin care se confirmă recepţionarea cererii de către organul fiscal  
7.
Organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării, acreditate de Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare, ca suma impozitului pe venit, calculată şi nevirată la buget, să fie utilizată la finanţarea proiectelor din sfera ştiinţei şi inovării, care cad sub incidenţa art.60 al Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova acreditată de Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare 




Art. 491 din Cod
Copia acreditării eliberate de Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare
8.
Întreprinderile al căror capital social este constituit sau majorat în modul prevăzut de legislaţie, prin contribuţia ce depăşeşte suma echivalentă cu 2 milioane dolari SUA şi au încheiat acord cu organul fiscal  
Alin. (2) art. 492 din Cod În redacţia pînă la operarea modificărilor la art. 492 din Cod prin Legea pentru #G0modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 268-XVI din 28 iulie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 142-145, art. 702).
Copia acordului privind scutirea de plata impozitului pe venit încheiat cu organul fiscal în conformitate cu Regulamentul c#G0ccu privire la procedura de încheiere, acţiune şi reziliere a Acordului privind scutirea de plata impozitului pe venit a întreprinderilor al căror capital social este constituit sau majorat prin  contribuţia ce depăşeşte suma echivalentă cu 250 mii dolari SUA şi 2 milioane dolari SUA, aprobat de Ministerul Finanţelor nr. 30 din 21 martie 2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 92-94, art. 320)
9.
Întreprinderile al căror capital social este constituit sau majorat în modul prevăzut de legislaţie sau care efectuează investiţii (cheltuieli) capitale a căror sumă depăşeşte suma echivalentă cu 2 milioane dolari SUA
Lit. a) alin. (2) art. 492 din Cod În redacţia după operarea modificărilor la art. 492 din Cod prin Legea pentru #G0modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 268-XVI din 28 iulie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova 2006, nr. 142-145, art. 702).
Copia acordului de scutire de impozit pe venit încheiat  cu organul fiscal în conformitate cu regulamentul aprobat de Guvern, cu amprenta ştampilei organului fiscal în copia cererii
10.
Întreprinderile ale căror capital social este constituit sau majorat în modul prevăzut de legislaţie sau care efectuează investiţii (cheltuieli) capitale ale căror sumă  este echivalentă cu 5 milioane dolari SUA
Lit. b) alin. (2) art. 492 din Cod În redacţia după operarea modificărilor la art. 492 din Cod prin Legea pentru #G0modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 268-XVI din 28 iulie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,  2006, nr. 142-145, art. 702).
Copia acordului de scutire de impozit pe venit încheiat  cu organul fiscal în conformitate cu regulamentul aprobat de Guvern, cu amprenta ştampilei organului fiscal în copia cererii
11.
Întreprinderile al căror capital social este constituit sau majorat în modul prevăzut de legislaţie sau care efectuează investiţii (cheltuieli) capitale a căror sumă depăşeşte suma echivalentă cu 10 milioane dolari SUA


Lit. c) alin. (2) art. 492 din Cod În redacţia după operarea modificărilor la art. 492 din Cod prin Legea pentru #G0modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 268-XVI din 28 iulie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,  2006, nr. 142-145,  art. 702).
Copia acordului de scutire de impozit pe venit încheiat  cu organul fiscal în conformitate cu regulamentul aprobat de Guvern, cu amprenta ştampilei organului fiscal în copia cererii
12.
Întreprinderile al căror capital social este constituit sau majorat în modul prevăzut de legislaţie sau care efectuează investiţii (cheltuieli) capitale a căror sumă depăşeşte suma echivalentă cu 20 milioane dolari SUA
Lit. d) alin. (2) art. 492 din Cod În redacţia după operarea modificărilor la art. 492 din Cod prin Legea pentru #G0modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 268-XVI din 28 iulie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 142-145, art. 702).
Copia acordului de scutire de impozit pe venit încheiat  cu organul fiscal în conformitate cu regulamentul aprobat de Guvern, cu amprenta ştampilei organului fiscal în copia cererii
13.
Întreprinderile ale căror capital social este constituit sau majorat în modul prevăzut de legislaţie sau care efectuează investiţii (cheltuieli) capitale a căror sumă depăşeşte o sumă echivalentă cu 50 milioane dolari SUA
Lit. e) alin. (2) art. 492 din Cod În redacţia după operarea modificărilor la art. 492 din Cod prin Legea pentru #G0modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 268-XVI din 28 iulie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,  2006, nr. 142-145, art. 702).
Copia acordului de scutire de impozit pe venit încheiat  cu organul fiscal în conformitate cu regulamentul aprobat de Guvern, cu amprenta ştampilei organului fiscal în copia cererii
14.
#G0 Întreprinderile în al căror capital social investiţiile străine depăşesc suma echivalentă cu 2 milioane dolari SUA şi au încheiat acord de scutire cu Inspectoratul Fiscal Principal de Stat pe lîngă Ministerul Finanţelor 
Alin. (19) art. 24  din Lege, în redacţia pînă la modificarea acestuia prin Legea p#G0ppentru modificarea şi  completarea unor acte legislative nr. 350-XV din 21.10.2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004,   nr. 208-211, art. 930) 
Copia acordului privind scutirea de plata impozitului pe venit încheiat cu organul fiscal în conformitate cu Regulamentul #G0cu privire la procedura de încheiere, acţiune şi reziliere a Acordului privind scutirea de plata impozitului pe venit a întreprinderilor în al căror capital social investiţiile străine depăşesc suma echivalentă cu 2 milioane dolari SUA, aprobat de Ministerul Finanţelor nr. 6 din 21 mai 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 105-107, art. 231)
15.

Autorităţile publice şi instituţiile publice finanţate din bugetul public naţional.

Art. 51 din Cod
Adeverinţa organului ierarhic superior, ce confirmă că autoritatea publică sau instituţia publica într-adevăr este finanţată din bugetul de stat, din bugetele unitaţilor administrativ-teritoriale, din bugetul asigurărilor sociale de stat, precum şi din fondurile asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală, după caz

16.

Organizaţiile necomerciale


Art. 52 din Cod Regulamentul cu privire la modul de confirmare a donaţiilor pentru scopuri filantropice, aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr.489 din 4 mai 1998 (pct.16) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.62-65, art.600)
Copia deciziei organului fiscal teritorial privind scutirea organizaţiei necomerciale de la plata impozitului pe venit sau pentru organizaţiile specificate la alin.(1) lit. b) art. 52 din Cod – copia certificatului de stat obţinut conform legislaţiei cu privire la asociaţiile obşteşti si cu privire la fundaţii şi a deciziei  Comisiei  de  certificare
17.
Întreprinderile create pentru realizarea scopurilor statutare ale societăţilor orbilor, surzilor şi invalizilor
Art. 531 din Cod 
Copia certificatului de înregistrare, copia extrasului din Registrul de stat al întreprinderilor şi organizaţiilor 
18.
Asociaţiile de economii şi împrumut ale cetăţenilor
Art. 532 din Cod
Copia certificatului de înregistrare, copia extrasului din Registrul de stat al întreprinderilor şi organizaţiilor
19.
Organizaţiile sindicale se scutesc de impozit pe venit (începînd cu perioada fiscală 2007) 
Art. 533 din Cod
Copia certificatului de înregistrare 
20.
Atelierele curative de producţie (de muncă) de pe lîngă spitalele de  psihiatrie ale  Ministerului Sănătăţii, în care muncesc persoane handicapate

Lit. a)  alin. (15) art. 24 din Lege  
Copia certificatului de înregistrare, copia extrasului din Registrul de stat al întreprinderilor şi organizaţiilor
21.
Centrul Republican Experimental  pentru Protezare, Ortopedie  şi Reabilitare al Ministerului Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului 

Lit. b) alin. (15) art. 24 din Lege  
Copia certificatului de înregistrare, copia extrasului din Registrul de stat al întreprinderilor şi organizaţiilor
22.
Întreprinderile penitenciarelor
Lit. c) alin. (15) art. 24 din Lege  
Copia certificatului de înregistrare, copia extrasului din registrul de stat al întreprinderilor şi organizaţiilor

23.
Banca Naţională a Moldovei
Lit. f) alin. (15) art. 24 din Lege  


24.
#G0Agenţii economici a căror activitate de bază este realizarea de programe şi corespunde activităţilor din anexa nr.1 la Lege şi au depus cerere la organul fiscal 
Alin. (20) art. 24 din Lege  
Copia cererii privind scutirea de plata impozitului pe venit a agenţilor economici în baza alin.(20) art.24 din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 36-38, art. 112), cu amprenta ştampilei organului fiscal în copia cererii
25.

Persoanele care beneficiază de facilităţi fiscale la impozitul pe venit în conformitate cu Legea bugetului pe anul respectiv
Legea bugetului de stat pe anul respectiv

Legea bugetului de stat pe anul respectiv, articolul respectiv şi alt document, după caz



