Regulament cu privire la procedura de incheiere
nr.04 din 3 septembrie 2002
nr.01/11 din 2 octombrie 2002
nr.295 din 24 octombrie 2002
REGULAMENT
cu privire la procedura de incheiere, actiune si reziliere
a Acordului privind scutirea de plata impozitului pe venit a agentilor
micului business si a gospodariilor taranesti (de fermier)

I. Dispozitii generale
1. Regulamentul cu privire la procedura de incheiere, actiune si reziliere a Acordului privind
scutirea de plata impozitului pe venit a agentilor micului business si a gospodariilor taranesti (de
fermier) (în continuare – Regulament) este elaborat in conformitate cu prevederile art. 49
alin.(3)-(9) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 cu completarile si modificarile
ulterioare.
2. Prezentul Regulament se extinde asupra:
intreprinderilor, a caror numar mediu anual de salariati constituie de la 1 la 19 persoane inclusiv,
iar suma vînzarilor nete anuale a productiei proprii si/ sau a serviciilor prestate - pina la 3
milioane lei (in continuare – agenti ai micului business), cu exceptia gospodariilor taranesti (de
fermier);
gospodariilor taranesti (de fermier), indiferent de numarul mediu anual de salariati, suma
vinzarilor nete anuale a productiei proprii si/ sau a serviciilor prestate si de alte conditii
prevazute în prezentul Regulament pentru agentii micului business.
3. Prezentul Regulament nu se extinde asupra agentilor micului business carora, pîna la 1
ianuarie 1998 (data intrarii în vigoare a titlurilor I si II ale Codului fiscal) le-au fost acordate
conform legislatiei înlesniri si scutiri fiscale si care au avut dreptul sa beneficieze de acestea pe
parcursul perioadei indicate în acordul de creditare incheiat cu inspectoratele fiscale teritoriale.
II. Notiuni generale
4. Scutirea de plata impozitului pe venit (in continuare – scutirea) – suma impozitului pe venit,
de care se scuteste agentul micului business sau gospodaria taraneasca (de fermier) în
baza Acordului privind scutirea de plata impozitului pe venit, incheiat intre acestea si
inspectoratul fiscal de stat teritorial, in a carui raza îsi are sediul agentul micului business sau
gospodaria taraneasca (de fermier) (în continuare - inspectoratul fiscal de stat teritorial).
5. Numarul mediu anual de salariati – numarul scriptic mediu anual al salariatilor determinat în
modul, expus in Instructiunea Departamentului Analize Statistice si Sociologie nr. 30 din 1 iunie
1994 cu modificarile si completarile ulterioare, reflectat in calculul respectiv.
6. Suma vinzarilor nete anuale - suma vinzarilor nete care include veniturile obtinute din
vînzarea produselor, marfurilor, prestarea serviciilor, operatiile de barter si din contractele de
contractele de constructie si este reflectata în rindul 010 al Raportului privind rezultatele
financiare pe anul respectiv (anexa nr.2 la S.N.C. 5 “Prezentarea rapoartelor financiare”, aprobat
prin ordinul Ministerului Finantelor nr.174 din 25 decembrie 1997) sau in alt formular elaborat
de Ministerul Finantelor.
7. Dezvoltarea productiei proprii, dezvoltarea sferei serviciilor si crearea noilor locuri de
munca – cheltuielile intreprinderii care au ca scop producerea unor noi tipuri de productie sau
acordarea unor noi tipuri de servicii sau extinderea volumului existent de productie (servicii). În
special, aceste cheltuieli cuprind cheltuielile suportate pentru procurarea mijloacelor fixe,
constructie, reparatie si investitiile capitale ulterioare pentru ameliorarea suplimentara a

mijloacelor fixe, cheltuielile suportate pentru procurarea proprietatii materiale si nemateriale,
cheltuielile comerciale si alte tipuri de cheltuieli efectuate în scopul majorarii volumului
productiei fabricate si comercializate, precum si a serviciilor prestate.
III. Modul de incheiere a Acordului
privind scutirea de plata impozitului pe venit
8. Acordul privind scutirea de plata impozitului pe venit se incheie in baza cererii, prezentate
inspectoratului fiscal de stat teritorial. Modelul cererii este expus in anexa 1 la prezentul
Regulament.
9. Agentul micului business, concomitent cu cererea mentionata în punctul 8 al prezentului
Regulament, prezinta inspectoratului fiscal de stat teritorial documentele enumerate în punctele 5
si 6 din prezentul Regulament, ce caracterizeaza indicatorii anului fiscal precedent, asigurînd
veridicitatea datelor.
10. Prin derogare de la prevederile punctului 9 al prezentului Regulament agentii micului
business nou-creati nu anexeaza la cererea din anexa 1 la Regulament, documentele indicate in
punctele 5 si 6 ale Regulamentului pe anul fiscal precedent al anului depunerii cererii din
motivul lipsei lor. Insa in cererea depusa se mentioneaza faptul ca s-a luat cunostinta de
raspunderea prevazuta de legislatia în vigoare pentru necorespunderea conform rezultatelor
primului an de activitate a cerintelor stipulate pentru agentii micului business în art.49 al Codului
fiscal si punctul 2 lit. a) al prezentului Regulament.
11. In cererea prezentata de catre gospodaria taraneasca (de fermier) se indica numai informatia
privind lipsa restantelor la impozitul funciar pe perioadele fiscale precedente momentului
prezentarii cererii de scutire, care se supune verificarii de catre inspectoratul fiscal de stat
teritorial în cadrul examinarii cererii.
12. Cererea cu privire la acordarea scutirii urmeaza a fi examinata de catre inspectoratul fiscal de
stat teritorial în termen de 15 zile de la data inregistrarii ei sau in cazul cind este necesara
examinarea suplimentara - în termen de o luna. Decizia cu privire la acordarea scutirii sau
refuzul de acordare a acestei scutiri se perfecteaza conform modelului prezentat în anexa 2 la
prezentul Regulament. In cazul adoptarii unei decizii negative avizul ce va contine motivele
refuzului se va expedia agentului micului business sau gospodariei taranesti (de fermier) în
termen de 5 zile de la data emiterii deciziei.
13. Decizia privind refuzul de a incheia Acordul privind scutirea poate fi atacata la Inspectoratul
Fiscal Principal de Stat sau, dupa caz, la instanta judecatoreasca.
14. In cazul in care in urma examinarii contestarii depuse de persoanele mentionate în punctul 2
al prezentului Regulament privind dezacordul cu decizia negativa a inspectoratului fiscal de stat
teritorial de a încheia Acordul privind scutirea, s-a depistat faptul cu privire la refuzul
neintemeiat, in Acordul care urmeaza a fi incheiat se indica termenul scutirii in conformitate cu
punctul 18 al prezentului Regulament.
IV. Modul de intocmire a Acordului privind scutirea de plata
impozitului pe venit, precum si de executare a acestuia
15. Scutirea se obtine de catre agentii micului business sau de catre gospodariile taranesti (de
fermier) în baza Acordului incheiat intre agentul micului business sau gospodaria taraneasca (de
fermier) si inspectoratul fiscal de stat teritorial. Formularul - tip al Acordului este prezentat în
anexa 3 la prezentul Regulament.
16. Acordul cuprinde urmatoarele capitole:
Partile Acordului
Obiectul Acordului

Termenele de acordare a scutirii de plata a impozitului pe venit
Conditii specifice
Drepturile partilor
Obligatiile creditorului
Obligatiile debitorului
Clauze speciale
Dispozitii finale.
17. In cazul incheierii Acordului respectiv, termenul privind scutirea se incepe cu prima zi a
trimestrului ce urmeaza dupa încheierea Acordului.
Exemplu. Daca agentul micului business a prezentat cererea privind acordarea scutirii de plata
impozitului pe venit la inspectoratul fiscal de stat teritorial la 12 iulie 2001 si Acordul a fost
încheiat la 29 iulie 2001, scutirea in cauza se va acorda incepind cu prima zi a trimestrului
urmator, adica în cazul dat de la 1 octombrie 2001.
18. Prin derogare de la prevederile punctului 17 al prezentului Regulament, in cazul indicat in
punctul 14 al acestuia, termenul de scutire incepe cu prima zi a trimestrului ce urmeaza dupa
expirarea primei luni dupa înregistrarea cererii cu privire la acordarea scutirii depuse de catre
agentul micului business sau de catre gospodaria taraneasca (de fermier) initial la inspectoratul
fiscal de stat teritorial.
19. Scutirea de plata impozitului pe venit se acorda agentilor micului business si gospodariilor
taranesti (de fermier) pe un termen de 3 ani cu conditia ca:
subiectii indicati la punctul 2 lit. a) din Regulament aloca în termenul specificat in punctul 23 al
Regulamentului pentru dezvoltarea productiei proprii, dezvoltarea sferei serviciilor si crearea
locurilor noi de lucru nu mai putin de 80 la suta din suma scutirii;
subiectii indicati la punctul 2 lit. b) din Regulament achita în termenele stabilite impozitul
funciar si nu are restante la acest impozit în perioada acordarii scutirii.
20. In cazul cind scutirea se acorda pe parcursul anului fiscal, suma ei se determina prin calcul,
reiesind din suma totala a impozitului pe venit (rîndul 120 al Declaratiei cu privire la impozitul
pe venit a persoanei ce practica activitate de întreprinzator (forma VEN) (în continuare Declaratie)) si numarul trimestrelor pe parcursul carora contribuabilul a beneficiat de scutire.
Exemplu. Acordul privind scutirea a fost incheiat pe 3 ani, incepind cu 1 octombrie 2001 pina la
30 septembrie 2004. Conform datelor din Declaratia prezentata la 16 februarie 2002 pe anul
2001, suma impozitului pe venit conform rînd.120 constituie 40 000 lei. In conformitate cu datele
prezentate, suma scutirii pe anul 2001 constituie 10 000 lei ((40 000 lei / 4 trimestre) x 1
trimestru).
La prezentarea Declaratiei corespunzatoare pe anul 2004, suma scutirii se va calcula în mod
analogic.
Astfel, daca în rind.120 al Declaratiei pe anul 2004 suma impozitului constituie 60 000 lei, suma
scutirii respectiv va constitui – 45 000 lei ((60 000 lei / 4 trimestre)x 3 trimestre ).
21. Daca scutirea se acorda nu pentru întregul an fiscal, agentul micului business sau gospodaria
taraneasca (de fermier) este obligat(a) sa achite impozitul pe venit în rate, conform modului
general stabilit de art.84 al Codului fiscal.
22. Suma impozitului pe venit care necesita a fi achitata în rate, in conformitate cu pct. 21 al
Regulamentului dat se determina ca:

suma calculata drept impozit ce urmeaza a fi platit pentru anul respectiv, în baza indicatorilor
prognozati, tinînd cont de scutire;
impozit ce urmeaza a fi platit pentru anul fiscal precedent.
In cazul aplicarii primei metode, suma impozitului pe venit prognozata va constitui nu mai putin
de 80 la suta din suma impozitului pe venit, calculata la sfîrsitul anului fiscal, tinînd cont de
suma trecerii in cont.
In cazul depistarii de catre Serviciul Fiscal de Stat a neplatii în intregime a impozitului in rate se
vor aplica sanctiunile prevazute de legislatia în vigoare.
Exemplu Scutirea a fost acordata agentului micului business S.R.L. “Omega“ în baza Acordului
respectiv pe o perioada de 3 ani, începind cu 1 iulie 2001 pina la 30 iunie 2004. Suma
impozitului pe venit, conform Declaratiei pe anul precedent, constituie 80 000 lei, iar suma
impozitului pe venit prognozata pe anul 2001 este de 1200 lei.
Luind in considerare datele prezentate, suma impozitului pe venit care urmeaza a fi achitata în
rate pina la finele fiecarui trimestrul constituie:
conform primei metode 20 000 lei (80 000 lei / 4 trimestre );
conform metodei a doua 300 lei (1 200 lei / 4 trimestre ).
23. Suma ce constituie nu mai putin de 80 la suta din suma scutirii pentru dezvoltarea productiei
proprii, sferei serviciilor si crearea locurilor noi de munca se repartizeaza pentru fiecare an fiscal
si urmeaza a fi efectuata în termenul stabilit de art. 87 al Codului fiscal, adica pâna la 31 martie a
anului fiscal urmator dupa anul în care intreprinderea beneficiaza de scutirea data.
Daca pe parcursul anului fiscal agentul micului business, caruia i s-a acordat scutirea, a investit
în dezvoltarea productiei proprii o suma ce depaseste 80 la suta din suma acestei scutiri a anului
respectiv, atunci diferenta este considerata ca investitii efectuate în aceste scopuri pentru anul
fiscal urmator.
Exemplu. Suma scutirii in primul an al acordarii acesteia constituie 30 000 lei, iar suma
cheltuielilor efectuate pentru dezvoltarea productiei proprii – 50 000 lei. Deoarece suma
cheltuielilor efectuate depaseste suma de 80 la suta din suma scutirii acordate, diferenta în
marime de 26 000 lei (50 000 lei – (30 000 lei x 80%)) este considerata ca cheltuieli efectuate în
aceste scopuri pentru anul fiscal urmator.
Daca în anul fiscal urmator suma scutirii constituie 40 000 lei, iar suma cheltuielilor efectuate
pentru dezvoltare în acest an – 10 000 lei, Acordul privind scutirea nu este reziliat, iar conditia
stipulata în punctul 19 lit. a) se considera ca este respectata pe seama diferentei sumei
cheltuielilor pentru dezvoltarea productiei proprii din anul precedent. Astfel cheltuielile pentru
dezvoltare în al doilea an de acordare a scutirii constituie 36 000 lei (10 000 lei in anul urmator
+ 26 000 lei din anul precedent).
V. Rezilierea Acordului privind
scutirea de plata impozitului pe venit
24. Acordul privind scutirea de plata impozitului pe venit se reziliaza în cazurile in care agentul
micului business sau gospodaria taraneasca (de fermier) nu respecta prevederile stipulate în
capitolul VII al Acordului.
25. Nu servesc drept temei pentru rezilierea Acordului privind scutirea de plata impozitului pe
venit cazurile cind numarul mediu scriptic al salariatilor depaseste 19 persoane, iar suma
vinzarilor nete - 3 milioane lei, pentru anii pe parcursul carora se acorda scutirea. Exceptie face
depasirea indicatorilor nominalizati în primul an de acordare a scutirii in cazul expus in punctul
10 al prezentului Regulament.
VI. Consecintele nerespectarii prevederilor
Acordului cu privire la scutirea de plata

impozitului pe venit
26. In cazul nerespectarii de catre agentul micului business sau de gospodaria taraneasca (de
fermier) a obligatiunilor sale stabilite în prezentul Regulament, Acordul privind scutirea de plata
impozitului pe venit se anuleaza, iar suma impozitului pe venit lasat la dispozitia agentului pe
întreaga perioada de valabilitate a Acordului se varsa la buget integral, cu aplicarea sanctiunilor
financiare prevazute de legislatia în vigoare.
27. Pentru neprezentare de catre agentul micului business sau de gospodaria taraneasca (de
fermier) a Declaratiei cu privire la impozitul pe venit, fata de ei se aplica sanctiunile
administrative prevazute de Codul cu privire la contraventiile administrative, aprobat prin Legea
R.S.S. Moldovenesti din 29 martie 1985.
VII. Regimul fiscal la expirarea acordarii scutirii
de plata impozitului pe venit
28. Dupa expirarea termenului de acordare a scutirii în decurs de doi ani la determinarea
obligatiunilor privind impozitul pe venit se aplica cotele impozitului pe venit reduse cu 35%,
pentru subiectii indicati la punctul 2 lit. b) din Regulamentul fara respectarea unor anumite
conditii, iar pentru subiectii indicati în punctul 2 lit. a) din Regulament doar cu conditia
asigurarii cresterii numarului mediu scriptic anual al salariatilor cu cel putin 20% fata de anul
fiscal precedent.

Anexa 1 la Regulamentul cu privire la procedura de incheiere, actiune si reziliere
a Acordului privind scutirea de plata impozitului pe venit a agentilor
micului business si a gospodariilor taranesti (de fermier)
nr. _________din________________
Sefului (sefului adjunct) al Inspectoratului Fiscal de Stat
pe mun. (jud.)_______________ oficiul _______________
Dlui (Dnei) _______________________________
(numele, prenumele si patronimicul)
de la ________________________________________________
(denumirea intreprinderii sau gospodariei taranesti (de fermier), codul fiscal)
________________________________________
(adresa juridica)
in persoana conducatorului _______________________
(numele, prenumele si patronimicul)
Cerere
In baza art. 49 al Codului fiscal __________________________________________
denumirea intreprinderii sau gospodariei taranesti (de fermier)
solicitam acordarea scutirii de plata impozitului pe venit pe o perioada de trei ani.
Satisfacem cerintele înaintate beneficiarilor potentiali de scutirea de plata impozitului pe venit, si
anume:
(Se completeaza rîndul respectiv)*
1.1. Numarul mediu scriptic al salariatilor pe anul precedent a constituit ____ salariati.
1.2. Suma vinzarilor nete in anul precedent - _______________ lei.
1.3. Genul de activitate practicat ___________________________________________
1.4. Restanta fata de buget la impozitul funciar exista nu exista
(se subliniaza cuvîntul respectiv)
Sintem dispusi sa respectam cerintele stipulate în Acordul incheiat cu inspectoratul fiscal de stat
teritorial, inclusiv:
(Se completeaza rîndul respectiv)*
2.1. Sa îndreptam în termenele si modul stabilit nu mai putin de 80 la suta din suma scutirii
pentru dezvoltarea productiei proprii, dezvoltarea sferei serviciilor si crearea noilor locuri de
munca,
2.2. Sa achitam în termenele stabilite impozitul funciar si sa nu avem restante la acest impozit în
perioada acordarii scutirii de plata impozitului pe venit.
* Agentii micului business completeaza punctele 1.1., 1.2., 1.3. si subliniaza textul din rîndul 2.1.
din prezenta cerere, iar gospodariile taranesti (de fermier) completeaza punctul 1.4. si
subliniaza textul din rîndul 2.2 din prezenta cerere.

Documentele ce confirma dreptul de a beneficia de scutire se anexeaza (se enumera documentele
prezentate):
Confirmam veridicitatea datelor din documentele enumerate mai sus si recunoastem faptul ca în
cazul determinarii de catre organele fiscale a neveridicitatii acestor date vom fi sanctionati în
conformitate cu legislatia în vigoare. Concomitent confirmam faptul ca pîna la 1 ianuarie 1998
(data intrarii în vigoare a titlurilor I si II ale Codului fiscal), nu ne-au fost acordate conform
legislatiei înlesniri si scutiri fiscale prevazute pentru agentii micului business si în perioada
nominalizata n-am încheiat cu Inspectoratul Fiscal de Stat teritorial acordul de creditare.
Am luat cunostinta de faptul ca sîntem intreprindere nou creata si în cazul in care conform
rezultatelor primului an de activitate, beneficiind de scutirea de plata impozitului pe venit nu
vom corespunde criteriilor stabilite in art.49 al Codului fiscal pentru agentii micului business,
vom fi sanctionati în conformitate cu legislatia în vigoare**.
** Textul in cauza se subliniaza de catre agentii micului business indicati în punctul 10 al
Regulamentului nr.___ din_____________.
Conducator____________________ ____________________
(numele, prenumele) L.S. (semnatura)
Contabil-sef____________________ ____________________
(numele, prenumele) (semnatura)
Data__________________
Data primirii cererii la Inspectoratul Fiscal de Stat teritorial __ ____________ 200__
Nr. de inregistrare__________________
L.S.

Anexa 2 la Regulamentul cu privire la procedura de incheiere, actiune si reziliere
a Acordului privind scutirea de plata impozitului pe venit a agentilor
micului business si a gospodariilor taranesti (de fermier)
nr. _________din________________
DECIZIA nr. _____ din _____________ 200 _.
cu privire la acordarea (refuzul privind acordarea) scutirii de plata impozitului pe venit
(de subliniat cuvintul respectiv)
In baza оmputernicirilor atribuite prin art. 49 alin. (5) din Codul fiscal DECID:
Se acorda (refuz acordarea) ____________________________________________
(de subliniat cuvintul respectiv) ( denumirea intreprinderii sau gospodariei taranesti (de
fermier))
scutirea de plata impozitului pe venit in conformitate cu cererea prezentata (nr. de inregistrare la
IFS teritorial ____ din _____________ 200 _) pentru perioada de la _______________ pina la
______________________.
Prezenta decizie poate fi contestata în modul stabilit de legislatia în vigoare.
Seful (seful adjunct )
Inspectoratului ___________________________ __________________
(numele, prenumele) (semnatura)
Conducatorului întreprinderii sau gospodariei taranesti (de fermier)
________________________________________
(denumirea, codul fiscal)
________________________________________
(adresa juridica)
Dlui (Dnei)_____________________________________
(numele, prenumele)
AVIZ
Inspectoratul Fiscal de Stat pe mun. (jud.) _______ oficiu __________ Va informeaza ca prin
decizia nr.____ din ___________ 200__ a hotarît sa acorde (refuze acordarea) scutirea (ii) de
(de subliniat cuvintul respectiv)
plata impozitului pe venit.
Pentru semnarea Acordului privind scutirea, care se va incheia intre Dvs. si Inspectoratul Fiscal
de Stat pe mun. (jud.) ________________ oficiul ________________ Va invitam sa Va
prezentati la Inspectoratul Fiscal de Stat la locul de deservire, situat pe adresa
__________________ la ___ ___________ 200 _ , ora _____.
Refuzul* de acordare a scutirii de plata impozitului pe venit a fost conditionat de faptul ca
întreprinderea sau gospodaria taraneasca (de fermier) __________________________ nu
corespunde

(de subliniat cuvintul respectiv) (denumirea, codul fiscal)
cerintelor înaintate catre beneficiarii potentiali de scutire si în special (se enumera):
1)_______________________________________
2)_______________________________________
3)_______________________________________
*Se completeaza în cazul refuzului de acordare a scutirii de plata impozitului pe venit.
Seful (seful adjunct)
Inspectoratului ___________________________ __________________
(numele, prenumele) (semnatura)

Anexa 3 la Regulamentul cu privire la procedura de incheiere, actiune si reziliere
a Acordului privind scutirea de plata impozitului pe venit a agentilor
micului business si a gospodariilor taranesti (de fermier)
nr. _________din________________
ACORDUL
PRIVIND SCUTIREA DE PLATA IMPOZITULUI PE VENIT
mun.(or.)__________ ,,___''_____________200_
nr. ___________________
Prezentul Acord este incheiat in baza art. 49 al Codului fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997
cu completarile si modificarile ulterioare, precum si în urma examinarii Cererii prezentate
Inspectoratului Fiscal de Stat al mun.(jud.)________________ pe data de ________200__
inregistrate sub numarul ___ si adoptarii de catre Inspectoratul Fiscal de Stat pe
mun.(jud.)_____________ Deciziei nr.____ din ___________ 200__ cu privire la acordarea
scutirii de plata impozitului pe venit.
PARTILE ACORDULUI
1.1. Inspectoratul Fiscal de Stat pe mun.(jud.)________________ (in continuare - Creditor), in
persoana ___________________________, pe de o parte, si
(numele de familie, prenumele)
1.2. Agentul economic _______________________________________________ cu sediul in
(denumirea intreprinderii sau gospodariei taranesti (de fermier))
_______________________________ str. _____________________________, nr. ________
jud. _____________________, telefon nr. ___________, fax nr. ___________________, cod
fiscal _________, in persoana ____________________________(in continuare - Debitor),
(numele de familie, prenumele)
pe de alta parte, au încheiat prezentul Acord in baza conditiilor care urmeaza.
OBIECTUL ACORDULUI
2.1. Obiectul оl constituie scutirea Debitorului de plata impozitului pe venit pe parcursul a 3 ani.
2.2. Suma scutirii de plata impozitului pe venit se determina în baza Declaratiei cu privire la
impozitul pe venit a persoanei ce practica activitate de întreprinzator pe anul fiscal respectiv, pe
parcursul caruia Debitorul beneficiaza de scutire.

TERMENELE DE ACORDARE A SCUTIRII DE PLATA
IMPOZITULUI PE VENIT
3. Scutirea de plata impozitului pe venit se acorda Debitorului timp de 3 ani dupa îndeplinirea
conditiilor stipulate în capitolul IV din prezentul Acord si decurge de la ____________ 200__
pina la __________ 200__.
CONDITII SPECIFICE
Inainte de a incheia prezentul Acord Debitorul trebuie:

(se subliniaza conditia respectiva)
sa dispuna de numarul mediu anual de salariatii pentru anul precedent de pîna la 19 persoane
inclusiv si sa înregistreze conform rezultatelor activitatii desfasurate în anul precedent suma
vinzarilor nete anuale a productiei proprii si/ sau a serviciilor prestate de pina la 3 milioane lei;
sa nu aiba restante fata de buget la impozitul funciar.
Daca Debitorul nu respecta conditiile stipulate în punctul 4.1. lit. a) al Prezentului Acord din
motivul ca data înregistrarii de stat a acestuia este ______________ 200__ si respectiv Debitorul
- întreprinderea nou-creata, în cazul cind conform rezultatelor primului an de activitate – 200__,
beneficiind de scutirea de plata impozitului pe venit, Debitorul nu corespunde criteriilor stabilite
in art.49 al Codului fiscal pentru agentii micului business, prezentul Acord devine nul si
impozitul pe venit pe anul 200__ urmeaza a fi achitat la buget în modul general stabilit cu
atragerea Debitorului la raspunderea prevazuta de legislatia în vigoare.
DREPTURILE PARTILOR
5. Drepturile Debitorului si Creditorului sînt reglementate de legislatia în vigoare.
VI. OBLIGATIILE CREDITORULUI
In conformitate cu art. 49 al Codului fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997, tinind cont de
modificarile si completarile ulterioare, Creditorul scuteste Debitorul de plata impozitului pe venit
pe perioada indicata în punctul 3 al prezentului Acord.
VII. OBLIGATIILE DEBITORULUI
7.1. Debitorul se obliga:
sa asigure veridicitatea datelor indicate în punctul 4.1. lit. a) al prezentului Acord declarate de el
(cu exceptia gospodariilor taranesti (de fermier)) Inspectoratului Fiscal de Stat teritorial pîna la
încheierea prezentului Acord;
pe parcursul perioadei in care beneficiaza de scutirea de plata impozitului pe venit sa
prezinte Declaratia cu privire la impozitul pe venit a persoanei ce practica activitate de
întreprinzator in termenele si modul stabilit de instructiunile Inspectoratului Fiscal Principal de
Stat;
in termen de pina la 31 martie a anului urmator dupa expirarea anului fiscal, pe parcursul caruia
se acorda scutirea de plata impozitului pe venit, Debitorul (cu exceptia gospodariilor taranesti
(de fermier)) aloca cel putin 80 la suta din suma impozitului pe venit supusa scutirii pentru
dezvoltarea productiei proprii, dezvoltarea sferei serviciilor si crearea noilor locuri de munca;
in cazul cind Debitorul este Gospodarie taraneasca (de fermier), ultimul achita în termenele
stabilite de legislatia fiscala impozitul funciar si asigura lipsa restantei pe toata perioada indicata
în punctul 3 al prezentului Acord .
sa desfasoare activitate de întreprinzator pe parcursul actiunii prezentului Acord.
VIII. CLAUZE SPECIALE
8.1. In cazul in care Debitorul nu respecta obligatiile indicate în capitolul VII al prezentului
Acord ultimul se anuleaza, iar suma scutirii de plata impozitului pe venit pe intreaga perioada de
actiune a Acordului se restituie la buget integral cu aplicarea sanctiunilor financiare si
administrative prevazute de legislatia în vigoare.
8.2. Acordul privind scutirea de plata a impozitului pe venit se reziliaza în cazul in care
Debitorul s-a fondat in anul incheierii Acordului, iar conform rezultatelor primului an de

acordare a scutirii de plata impozitului pe venit Debitorul nu corespunde cerintelor stabilite
pentru agentii micului business, si anume:
numarul de salariati depaseste 19 persoane;
volumul vinzarilor nete depaseste 3 milioane lei;
IX. DISPOZITII FINALE
9.1. Prezentul Acord poate sa fie modificat prin acordul partilor sau prin efectul legii.
Modificarea legislatiei atrage dupa sine modificarea obligatorie a prezentului Acord.
9.2. Litigiile aparute în baza prezentului Acord se vor solutiona pe cale amiabila, în caz contrar in instanta de drept competenta, în conformitate cu legislatia în vigoare.
9.3. Prezentul Acord este incheiat in limba de stat in 2 exemplare, , cu aceeasi putere juridica,
pentru fiecare parte cîte unul.
Inspectoratul Fiscal de Stat Agentul economic ______________________
pe mun.(jud.)___________ (denumirea, codul fiscal)
__________________ _____________________
(semnatura, specimenele stampilei) (semnatura, specimenele stampilei)

