
Scutiri personale! 
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Cod Fiscal al Republicii Moldova 
 
Scutiri personale: 
            Fiecare contribuabil (persoană fizică rezidentă) care are un venit anual 
impozabil mai mic de 360000 de lei, cu excepția veniturilor prevăzute la art. 901, 
are dreptul la o scutire personală în sumă de 24000 lei pe an. 
            Suma scutirii personale, stabilită la alin.(1), va constitui 30000 lei pe an 
pentru orice persoană care: 
             

 s-a îmbolnăvit şi a suferit de boala actinică provocată de consecinţele 
avariei de la C.A.E. Cernobîl; 
             

 este persoană cu dizabilităţi şi s-a stabilit că dizabilitatea sa este în legătură 
cauzală cu avaria de la C.A.E. Cernobîl; 
             

 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; 
             

 este persoană cu dizabilități 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; 
             

 este persoană cu dizabilităţi de pe urma războiului, persoană cu dizabilităţi 
în urma unei afecţiuni congenitale sau din copilărie, persoană cu dizabilităţi 
severe şi accentuate; 
            

  este pensionar-victimă a represiunilor politice, ulterior reabilitată. 
 
Scutiri pentru persoanele întreținute: 
 
Cod Fiscal al Republicii Moldova 
 
Scutiri pentru persoanele întreţinute: 
            Contribuabilul (persoană fizică rezidentă) are dreptul la o scutire în sumă 
de 3000 de lei anual pentru fiecare persoană întreținută, cu excepția persoanelor 

http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=117668&lang=ro


cu dizabilități în urma unei afecțiuni congenitale sau din copilărie, persoanelor cu 
dizabilități severe și accentuate, pentru care scutirea constituie 18000 de lei 
anual. 
             
În înţelesul prezentului titlu, persoană întreţinută este persoana care întruneşte 
toate cerinţele de mai jos: 
             

 este un ascendent sau descendent al contribuabilului sau al soţiei (soţului) 
contribuabilului (părinţii sau copiii, inclusiv înfietorii şi înfiaţii) ori persoană 
cu dizabilităţi în urma unei afecţiuni congenitale sau din copilărie rudă de 
gradul doi în linie colaterală; 
             

 are un venit ce nu depăşeşte suma de 11280 lei anual. La calcularea 
venitului nu se include suma alocațiilor achitate din mijloacele bugetului de 
stat pentru persoanele cu dizabilități în urma unei afecțiuni congenitale sau 
din copilărie și pentru persoanele cu dizabilități severe și accentuate. 
             

 curatorul minorilor în vîrstă de la 14 pînă la 18 ani şi tutorele legal au 
dreptul la o scutire suplimentară în mărimea specificată la alin.(1), în 
funcţie de caz, pentru fiecare persoană aflată sub tutelă şi/sau curatelă, 
care întruneşte cerinţele specificate la alin.(2) lit. b). 
             

 scutirea pentru persoanele întreţinute se aplică din luna următoare lunii 
apariţiei acestui drept în condiţiile respectării cerinţelor prevăzute la alin. 
(2) şi (3). 

 
 


