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În Republica Moldova este pe larg folosit sistemul de impozitare 
prin patenta pentru întreprinzătorii individuali. Patenta de 
întreprinzător a fost creată pentru a reduce impactul negativ al 
transformărilor economice asupra întreprinzătorilor individuali și 
servește drept un sistem fiscal simplificat care nu necesită 
înregistrare de stat. Patenta oferă o oportunitate de a înregistra 
activitățile întreprinzătorilor individuali, care altfel ar fi fost 
efectuate în total neformal. Cu economia tenebră uriașă și 
climatul de afaceri neatractiv, Moldova trebuie să ia măsuri mai 
semnificative pentru a îmbunătăți mediul de afaceri prin 
substituirea sistemului actual de patentă.   



În baza informaţiei oferite de Inspectoratului Fiscal Principal de Stat (IFPS) se 
atestă că, dinamica activității economice în baza patentei de întreprinzător 
denotă o creștere a numărului de deținători de patentă (eliberate noi și 
prelungite). Această creștere în perioada 2013-2015 constituie 13 și 11% 
respectiv. 
Dinamica numărului de patente de întreprinzător eliberate și prelungite, 
2013-2015 
 
 
 



Pe de altă parte, structura deținătorilor de patentă este repartizată 
neuniform, și anume, o preferință majoră se evidențiază pentru genurile de 
activitate din domeniul Comerțului cu amănuntul. Astfel, dacă în 2012 
ponderea deținătorilor de patentă în domeniul Comerțului cu amănuntul 
constituia cca. 59%, ponderea acestora în 2015 a atins valoarea de 67%.  

Structura deținătorilor noi de patentă pe domeniu de activitate, 2013-2015 

 Criteriu Domeniu
Comerţul cu amănuntul 10813 66,2 10524 65,7 12410 66,9
Producerea de mărfuri, executarea de lucrări şi prestarea de servicii 5520 33,8 5503 34,3 6140 33,1
Comerţul cu amănuntul 54479 75,2 52788 74,2 59631 73,9
Producerea de mărfuri, executarea de lucrări şi prestarea de servicii 17970 24,8 18390 25,8 21079 26,1
Comerţul cu amănuntul 11042 65,5 10445 65,4 12944 66,8
Producerea de mărfuri, executarea de lucrări şi prestarea de servicii 5821 34,5 5534 34,6 6423 33,2

20152014

Nr. de patente eliberate

Nr. de patente prelungite

Nr. de patente valabile la 
sfârșitul anului

2013

Выступающий
Заметки для презентации
http://www.mec.gov.md/sites/default/files/document/intr02.pdf STRATEGIA de dezvoltare a comerţului interior în Republica Moldova pentru anii 2014-2020.�



Ponderea patentelor eliberate și prelungite pentru comerț a înregistrat 
mărimea de 72,6%, înregistrând o ușoară scădere în 2015 față de 2013 (cca. 
1%). Acest fapt denotă că practicarea comerțului în baza patentei de 
întreprinzător este o ocupaţie profitabilă. Trebuie de menționat totodată că, o 
parte considerabilă a volumului de vânzări cu amănuntul, realizat de către 
deţinătorii de patentă, revine comerţului neorganizat (în pieţe). 

Structura deținătorilor de patentă pe domeniu de activitate, 2013-2015 
 

Criteriu Domeniu 
2013 2014 2015 

nr ponderea, 
% 

nr ponderea, 
% 

nr ponderea, 
% 

Nr. de patente 
eliberate si prelungite 

Comerţul cu amănuntul 65292 73,54 63312 72,60 72041 72,58 

Producerea de mărfuri, executarea de lucrări şi 
prestarea de servicii 

23490 26,46 23893 27,40 27219 27,42 

TOTAL 88782 100 87205 100 99260 100 

 



 
Din punctul de vedere al încasărilor realizate din 
eliberarea și prelungirea patentelor (taxa pentru 
patentă), acestea au realizat o ușoară creștere în 
perioada 2013-2015, ce a constituit cca. 8%. 
Ponderea încasărilor din comerț în 2015 a 
constituit 81,43%, de asemenea realizând o 
creștere ușoară  de 9,5% comparativ cu 2013. 



Însă din punct de vedere a mediei încasărilor per patentă, se 
înregistrează o descreștere treptată a acesteia în perioada 
analizată, și anume:  
 
• Media per patentă eliberată pentru comerțul cu amănuntul 

a atins valoarea maximă de 498 MDL în 2013 și s-a redus 
până în 2015 cu 42,10 MDL (-8,5%); 

• Media per patentă eliberată pentru producerea de mărfuri, 
executarea de lucrări şi prestarea de servicii a atins 
valoarea maximă de 387 MDL în 2013 și s-a redus până în 
2015 cu 110,33 MDL (-28,5%); 

• Media generală per patentă eliberată și prelungită a atins 
valoarea maximă de 444 MDL în 2014 și s-a redus până în 
2015 cu 13,38 MDL (-3,2%). 



Harta ponderii deținătorilor de patentă pentru comerț / producție și servicii în 15 
raioane ale Republicii Moldova, 2015 

Выступающий
Заметки для презентации
În plan teritorial, cea mai mare pondere a deținătorilor de patente pentru comerț cu amănuntul este înregistrată în raionul Șoldănești (93,91%).



Harta ponderii încasărilor taxei pentru patentă de la deținătorii patentei pentru comerț / 
producție și servicii în 15 raioane ale Republicii Moldova, 2015 

Выступающий
Заметки для презентации
Din punctul de vedere al încasărilor a taxei pentru patentă pentru comerț cu amănuntul, cea mai mare pondere de asemenea se înregistrează în raionul Șoldănești – 95,8%. De altfel, o pondere de cca. 90% și mai mult este înregistrată încă în 3 raioane – Orhei, Rezina și Ungheni.



În conformitate cu metodologia BNS privind 
Ancheta forței de muncă, deținătorii de patentă 
fac parte din sectorul formal al economiei 
naționale. Astfel, ponderea deținătorilor de 
patentă în numărul populației ocupate în 
sectorul formal (pe țară) constituie cca. 12,6%. 
De altfel, pe parcursul perioadei 2013-2015 
numărul persoanelor în sectorul formal s-a 
redus cu 3,1%, iar ponderea deținătorilor de 
patentă în numărul populației ocupate în 
sectorul formal a crescut cu 1,7%!!! 

Выступающий
Заметки для презентации
În acest caz cele mai relevante calcule se pot face în baza informației despre numărul titularilor de patentă
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De exemplu: în conformitate cu datele reflectate în Strategia 
de Dezvoltare Socio-Economică a raionului Soroca, numărul 
salariaților în raion în 2014 a constituit 15136 de personae, 
numărul titularilor de patent – 596 persoane, 20093 
gospodării țărănești, cee ace în totala ar constitui minimum 
35825 persoane ocupate în câmpul muncii. Astfel, ponderea 
titularilor de patentă în numărul populației ocupate în r-l 
Soroca în 2014 a constituit 1,7%, iar ponderea titularilor de 
patentă pentru comerț cu amănuntul a constituit cca. 1%.  
 
Numărul patentelor eliberate și prelungite a constituit 2801. 
Astfel, raportul numărului titularilor de patentă la numărul 
patentelor eliberate+prelungite este 1:4,7.  
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Numarul patentelor eliberate  si prelungite (comert cu amanuntul) 2386 2136 2492
Taxa pentru patenta incasata (comert cu amanuntul) 891772,4 840854,8 910758
Numarul titularilor de patenta (comert cu amanuntul) 421 379 473

Raportul 1 : 5,7 1 : 5,6 1 : 5,3
Taxa medie per titular de patenta 2118,2 2218,6 1925,5

Numarul patentelor eliberate  si prelungite, total 2990 2801 3490
Taxa pentru patenta incasata, total 1041727 989898,6 1135661
Numarul titularilor de patentă, total 637 596 773

Raportul 1 : 4,7 1 : 4,7 1 : 4,5
Taxa medie per titular de patenta 1635,4 1660,9 1469,2

                                                                                       Anul                                                                    
Indicatorul

2013 2014 2015
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Totodată trebuie de menționat că numărul titularilor de 
patentă în 2015 a crescut cu cca. 30% înregistrând 773 de 
persoane. În general dinamica numărului titularilor de patent 
în r-l Soroca este următoarea: 
 



Un alt indicator important ar putea fi ponderea 
taxei pentru patentă în veniturile fiscale. Astfel, 
pe plan național acest indicator constituie 
0,16%. Însă, ținând cont de faptul că taxa pentru 
patentă este încasată de BUAT, este mult mai 
relevant de calculat acest indicator în plan 
teritorial. De exemplu, ponderea taxei pentru 
patentă în veniturile fiscale ale raioanelor Soroca 
și Ștefan-Vodă în 2015 a constituit 6,6 și 3,9% 
corespunzător. Iar ponderea taxei pentru 
patentă pentru comerț cu amănuntul – 5,3 și 
3,5% 
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Analiza SWOT a sferei comerțului cu amănuntul 
în baza patentei de întreprinzător 

PUNCTE FORTE 
 

• Existența unui cadru legal de reglementare a activității în 
baza patentei de întreprinzător; 

• Sursă de venituri la bugetul local; 
• Simplicitatea plăților fiscale către buget; 
• Condiții pentru dezvoltarea micului business. 
• Taxa pentru patentă include impozitul pe venit, taxele 

pentru resursele naturale, taxa pentru unităţile comerciale 
şi/sau de prestări servicii, taxa pentru amenajarea 
teritoriului 
 

15 
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PUNCTE SLABE 
 

• Nivelul insuficient de pregătire profesională a titularilor de 
patentă încadrat în unităţile de comerţ; 

• Activitatea în baza patentei poate fi desfășurată doar de 
titularul patentei și nu poate fi transmisă altei persoane; 

• Titularul patentei nu este în drept să angajeze lucrători 
pentru desfăşurarea activităţii de întreprinzător specificate 
în patentă; 

• Titularul patentei poate desfăşura activitatea de 
întreprinzător specificată în patentă doar în localitatea 
indicată în certificate (sau pe întreg teritoriul ţării, dacă 
achită taxa maximă); 

• Desfăşurarea activităţii de întreprinzător în baza patentei 
nu impune înregistrarea de stat a titularului acesteia şi 
primirea licenţei; 



• Asupra titularului patentei nu se extind cerinţele privind 
prezentarea dărilor de seamă financiare şi statistice, ţinerea 
evidenţei contabile şi financiare, efectuarea operaţiilor de 
casă şi a decontărilor contabile, și prin urmare este 
imposibilă estimărea volumului de vânzări; 

• Nerespectarea drepturilor consumatorilor; 
• Anularea interdicției de comerț în spații închise în baza 

patentei, prin introducerea în lege a art. 3(61) (octombrie 
2013) Condițiile respective în cele mai multe cazuri vin în 
contradicție cu prevederile Legii cu privire la patenta de 
întreprinzător, art. 18(3) prevede limita veniturilor de 
vânzări de 300 000 lei pe parcursul a 12 luni, care poate fi 
urmărit doar dacă veniturile respective sunt încasate prin 
transfer, iar numerarul nu poate fi contabilizat.  
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OPORTUNITĂȚI 
 

• Schimbarea formei organizatorico-juridice a comerțului în 
baza patentei (de exemplu, înregistrarea ÎI, în baza 
patentei, este gratuită); 

• Limitarea mărfurilor comercializate în baza patentei; 
• Elaborarea mecanismului de determinare a veniturilor 

potențiale în dependență de locul și localitatea în care este 
desfășurată activitatea de comerț; 

• Corectarea sistemului de impozitare prin patentă de 
întreprinzător, care permite creșterea efectului economic-
stimulativ, fiscal și de investiții așteptate de la acest sector 
al economiei, și va contribui la punerea în aplicare a 
direcțiilor prioritare de dezvoltare socio-economică a țării; 

• Desfășurarea activității economice în baza patentei de către 
persoanele ce activează într-un domeniul limitat al 
producției individuale (artizanatul, pictorii-decoratori, 
cizmarii etc.). 
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RISCURI 
 

• Lipsa actelor de proveniență pentru mărfurile 
comercializate; 

• Incertitudinea calității mărfurilor comercializate; 
• Condiții economice neechitabile și efecte de concurență 

neloială între operatorii pieței; 
• Eminența evaziunii fiscale; 
• Legalizarea mărfurilor de contrabandă şi a celor falsificate, 

fapt ce se răsfrânge dureros asupra producătorului 
autohton; 

• Eminența creșterii volumului economiei tenebre şi a 
traficului ilicit de mărfuri. 
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Recomandări generale 
1. Perfecționarea cadrului legal privind activitatea 

economică în baza patentei de întreprinzător 
1.1. Revizuirea activităților economice și diversificarea 

regimului de impozitare simplificată, ținând cont de 
practica altor țări, specificul R. Moldova pentru nu a 
influența negativ mediul de afaceri, dar și a crea 
condiții corecte echitabile între plătitorii de impozite 
după regimul comun; 

1.2. Este necesar de stabilit o rată a impozitului 
adecvată conjuncturii economice a R. Moldova, o 
bază și mecanism de calcul a impozitului  

1.3. Stabilirea unor marje limită a sumei de venituri  
(baza de calcul) pentru cei care sunt în regimul 
preferențial de impozitare; 



2. Stabilirea unor criterii de evidență fiscală simplă 
(Carta fiscală); 

3. Eliberarea bonului de casa sau a cecului (alt 
document) – condițiile trebuie stabilite strict în actele 
normative (pentru asigurarea protecției 
consumatorului); 

4. Oferirea unei alternative de impozitare bazate pe 
principii de corectitudine și concurență loială între 
cei care deja activează pe piață și cei care își 
lansează afacerea; 

5. Menținute condiții speciale pentru unele categorii de 
persoane (invalizi, familii cu mulți copii)  și activități 
(meșteșugărit, servicii prestate în zonele rurale etc.) 

6. Aspectul social – protecția consumatorului, securitatea 
mărfurilor și serviciilor, echitatea pentru contribuabili  



MULŢUMESC  
PENTRU ATENŢIE! 
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