HOTĂRÎRE
cu privire la limitarea unor tipuri de cheltuieli permise
spre deducere din venitul brut
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Monitorul Oficial al R.Moldova nr.26-27/191 din 26.03.1998

***
Întru îndeplinirea prevederilor art.24 (3) al Codului fiscal privind limitarea unor tipuri
de cheltuieli permise spre deducere din venitul brut, Guvernul Republicii Moldova
HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă Regulamentul cu privire la limitarea cheltuielilor de reprezentanţă permise
spre deducere din venitul brut, conform anexei.
2. Ministerul Finanţelor, în termen de pînă la 1 iulie 1998, va elabora şi prezenta spre
aprobare Guvernului Regulamentul privind delegaţiile de serviciu ale salariaţilor
întreprinderilor, organizaţiilor, instituţiilor pe teritoriul Republicii Moldova şi peste hotarele
ei.
3. Pînă la punerea în aplicare a regulamentului menţionat la punctul 2 al prezentei
hotărîri, Ministerul Finanţelor, la administrarea impozitului de venit, va efectua deducerea
cheltuielilor conform normativelor prevăzute în hotărîrile Guvernului Republicii Moldova
nr.805 din 7 noiembrie 1994 "Cu privire la delegaţiile de serviciu ale salariaţilor de la
întreprinderile, instituţiile şi organizaţiile Republicii Moldova" (Monitorul Oficial, 1994,
nr.16, art.133) şi nr.613 din 4 septembrie 1995 "Despre aprobarea Regulamentului cu privire
la detaşarea în străinătate a personalului instituţiilor şi agenţilor economici".
PRIM-MINISTRU
AL REPUBLICII MOLDOVA
Chişinău, 6 februarie 1998.
Nr.130.

Ion CIUBUC

Anexă
la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova
nr.130 din 6 februarie 1998
REGULAMENTUL
cu privire la limitarea cheltuielilor de reprezentanţă permise
spre deducere din venitul brut
1. La cheltuielile de reprezentanţă, ce ţin de activitatea de antreprenoriat a întreprinderii,
se raportă: cheltuielile pentru primirea oficială a delegaţiilor, inclusiv celor străine, pentru
frecventarea manifestaţiilor culturale şi reprezentaţiilor teatralizate, achitarea serviciilor
traducătorilor neîncadraţi în personalul întreprinderii, pentru trataţii în timpul şi locul unde
decurg negocierile de afaceri şi manifestările culturale respective, precum şi alte cheltuieli
similare.
În cheltuielile de reprezentanţă, ce ţin de activitatea comercială, de rînd cu cheltuielile
suportate la locul de reşedinţă a întreprinderii, se includ şi alte cheltuieli ale reprezentantului
întreprinderii în alte localităţi decît cele de reşedinţă.
2. La cheltuielile de reprezentanţă se raportă cheltuielile pentru primirea delegaţiilor,
suportate de către partenerii de afaceri – pentru încheierea diverselor acorduri, contracte etc.
La cheltuielile de reprezentanţă nu se atribuie cheltuielile ocazionate de primirea
delegaţiilor reciproce dintre filiale şi întreprinderea de bază, cu excepţia delegaţiilor dintre
întreprinderile nerezidente şi filialele lor în Republica Moldova, care sînt considerate
persoane juridice aparte.
3. Documente ce confirmă primirea delegaţiilor (reprezentanţelor) sînt considerate:
ordinul conducătorului întreprinderii, emis în baza înţelegerilor prealabile ale părţilor
(programelor, acordurilor, scrisorilor, faxurilor etc.). În ordin se menţionează componenţa
delegaţiilor, scopul, programul şi termenul vizitei;
informaţiile referitoare la rezultatele vizitei şi darea de seamă asupra cheltuielilor
efectuate, justificate documentar.
4. Suma-limită a cheltuielilor de reprezentanţă, care se permite spre deducere din venitul
brut, constituie:
a) 0,5% din suma venitului brut, încasat de la comercializarea mărfurilor (volumul de
circulaţie a mărfurilor);
b) 1% din suma celorlalte tipuri de venit brut, fără taxa pe valoarea adăugată şi accize.
5. La alte tipuri de venit, menţionate în punctul 4 litera b) din prezentul Regulament, se
atribuie veniturile specificate ca impozabile în conformitate cu art.18 al Codului fiscal.

