Anexa nr.8
la Regulamentul cu privire la reținerea impozitului pe venit
din salariu și din alte plăți efectuate de către patron
în folosul angajatului, precum și din plățile achitate în
folosul persoanelor fizice care nu practică activitate
de întreprinzător pentru serviciile prestate
și/sau efectuarea de lucrări

Model
FIŞA PERSONALĂ
de evidenţă a veniturilor sub formă de salariu şi a altor plăţi efectuate de către patron
în folosul angajatului pe anul ___________, precum şi a impozitului pe venit
reţinut din aceste plăţi
1. Date generale privind patronul
1.1. Denumirea patronului
1.2. Codul fiscal al patronului
1.3. Denumirea patronului reorganizat
1.4. Codul fiscal al patronului reorganizat
2. Date generale privind angajatul
2.1. Numele şi prenumele
2.2. Codul fiscal
2.3. Domiciliul
2.4. Codul fiscal al soţului (soţiei)
2.5. Data angajării la serviciu
2.6. Data concedierii din serviciu
2.7. Data restabilirii la serviciu
3. Informaţia privind scutirile nefolosite în anul precedent şi trecute în contul anului curent
3.1. Suma totală a scutirilor nefolosite în anul precedent
3.2. Suma restanţei la plăţile salariale pentru anul precedent
3.3. Suma scutirilor nefolosite în anul precedent şi trecute în anul curent
3.4. Suma scutirilor neacordate pe perioadele fiscale precedente ca
rezultat al concedierii nelegitime a angajatului şi al restabilirii acestuia
în baza hotărîrii instanţei de judecată
4. Informaţia privind suma scutirilor care se acordă conform legislaţiei pentru anul curent
Data prezentării
cererii privind
acordarea scutirii
Suma scutirii
5. Suma scutirilor aferentă fiecărei luni a anului curent
Lunile anului
fiscal

scutirea
nefolosită
în anul
precedent

I
scutirea
pentru prima
lună a anului
curent

II

III

IV

V VI

total

Suma lunară
a scutirilor
6. Suma totală a scutirilor pentru anul curent
7. Informaţia privind scutirile nefolosite în anul curent
7.1. Suma totală a scutirilor nefolosite în anul curent
7.2. Suma restanţei la plăţile salariale la finele anului curent
7.3. Suma scutirilor nefolosite în anul curent care urmează a fi trecute în contul
scutirilor anului viitor

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Data
efectuă
rii
plăţii în
folosul
angajatului

8.1

Suma venitului
îndreptat spre
achitare sau
plăţii efectuate
în folosul
angajatului
cucumurentă
lativ
de la
începutul
perioadei
fiscale

8.2

8.3

Nu- Suma
mă- scutirul rilor
de
luni

8.4

8.5

Suma
venitul
ui
cumula
-tiv de
la care
se
determină
primel
e de
asigurare
obligatorie
de
asisten
ţă
medica
-lă
8.6

Primel
e de
asigurare
obligatorie
de
asisten
ţă
medica
-lă

Suma
venitului
cumulati
v de la
care se
determină
contribu
-ţiile
individu
-ale de
asigurăr
i sociale
de stat
obligatorii

Contribuţiile
individuale
de
asigurări
sociale
de stat
obligatorii

Venitul
impo
zabil

Impozi
-tul
calcula
t din
venitul
impozabil

Impozi
-tul
pe
venit
aferent
reţinerii/
restituirii
(+/-)

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

ÎNDRUMARUL DE COMPLETARE A FIŞEI PERSONALE
Fişa personală de evidenţă a veniturilor sub formă de salariu şi a altor plăţi efectuate de
către patron în folosul angajatului, precum şi a impozitului pe venit reţinut din aceste plăţi se
completează de către patron pentru fiecare angajat. În ea se duce evidenţa veniturilor sub formă
de salariu (inclusiv prime, facilităţi etc.) îndreptate spre achitare angajatului, se calculează şi se
duce evidenţa impozitului pe venit reţinut din aceste venituri. Fişa personală se întocmeşte anual,
de la începutul fiecărui an fiscal sau, în cazul în care angajatul s-a angajat la serviciu pe
parcursul anului fiscal, de la data angajării.

Nr.
Modul de completare
pct. Se indică:
1.1. Denumirea completă a patronului
1.2. Codul fiscal al patronului
1.3. Denumirea patronului reorganizat, adică a întreprinderii (instituţiei, organizaţiei etc.)
căreia, în rezultatul reorganizării, i-au fost acordate toate drepturile patrimoniale şi
obligaţiile întreprinderii (instituţiei, organizaţii etc.) supuse reorganizării
1.4. Codul fiscal al patronului reorganizat
2.1. Numele şi prenumele angajatului
2.2. Codul fiscal al angajatului
2.3. Domiciliul permanent al angajatului
2.4. Codul fiscal al soţului (soţiei) (Acest rînd se completează numai în cazul în care
angajatul beneficiază de scutirea pentru soţ (soţie))
2.5. Data angajării angajatului la serviciu (Dacă angajatul se consideră angajat din anul
precedent, se înscrie data de 1 ianuarie, iar dacă acesta s-a angajat pe parcursul anului
fiscal curent – data angajării)
2.6. Data concedierii angajatului
2.7. Data restabilirii la serviciu a angajatului (Acest rînd se completează numai în cazul
restabilirii la serviciu, în baza hotărîrii instanţei de judecată, a angajatului care a fost
concediat nelegitim)
3.1. Suma totală a scutirilor nefolosite în anul precedent, care reprezintă diferenţa dintre
indicatorii ultimei înscrieri din col.8.5 şi 8.3 din fişa personală a angajatului pe anul
precedent
3.2. Suma restanţei la plăţile salariale pentru anul precedent, care reprezintă datoria
neachitată faţă de salariat la sfîrşitul anului precedent
3.3. Suma scutirilor nefolosite în anul precedent şi trecute, în baza cererii angajatului, în anul
curent, care se determină în următorul mod: dacă suma scutirilor nefolosite depăşeşte
suma restanţei la plăţile salariale, scutirile se trec în mărimea ce nu depăşeşte această
sumă, iar dacă suma scutirilor este mai mică decît restanţa la plăţile salariale, scutirile se
trec în mărimea sumei totale a scutirilor nefolosite
3.4. Suma scutirilor neacordate pe perioadele fiscale precedente ca rezultat al concedierii
nelegitime a angajatului restabilit ulterior la serviciu în baza hotărîrii instanţei de
judecată
4. Suma scutirilor care se acordă conform legislaţiei pentru anul curent, care se determină
conform cererii salariatului privind acordarea scutirilor la impozitul pe venit reţinut din
salariu: scutirile se acordă (se anulează) începînd cu luna următoare celei în care a fost
depusă (retrasă) cererea
5. Suma scutirilor aferentă fiecărei luni a anului curent. La transmiterea în anul curent a
scutirilor nefolosite în anul precedent, precum şi a scutirilor neacordate pe perioadele
fiscale precedente ca rezultat al concedierii nelegitime a angajatului restabilit ulterior la
serviciu în baza hotărîrii instanţei de judecată, acestea se reflectă în prima lună a anului
curent, în coloana „scutirea nefolosită în anul precedent”, iar indicatorul „total” se
determină prin adunarea sumelor acestor scutiri şi a scutirilor pentru prima lună a anului
gestionar
6. Suma totală a scutirilor acordate în anul curent, care se determină ca suma datelor din
pct.5
7.1. Suma totală a scutirilor nefolosite în anul curent, care reprezintă diferenţa dintre
indicatorii ultimei înscrieri din col.8.5 şi 8.3
7.2. Suma restanţei la plăţile salariale pentru anul curent, care reprezintă datoria neachitată

7.3.
8.1.
8.2.
8.3.

8.4.

8.5.

8.6.
8.7.

8.8.
8.9.

faţă de salariat la sfîrşitul anului de gestiune
Suma scutirilor nefolosite în anul curent şi trecute conform cererii angajatului în anul
viitor (modul de trecere a acestor scutiri este identic celui indicat la pct.3.3)
Data şi luna efectuării plăţii curente în folosul angajatului (În lipsa plăţilor într-o
oarecare lună, se indică numai luna)
Suma venitului îndreptat spre achitare sau a plăţii efectuate în folosul angajatului în luna
curentă (Sursele neimpozabile nu se reflectă)
Suma venitului îndreptat spre plată angajatului de la data angajării lui şi pînă la
momentul plăţii curente inclusiv, calculată prin metoda calculului cumulativ de la
începutul anului, care se determină ca suma tuturor veniturilor din col.8.2
Numărul de luni de la data angajării salariatului şi pînă la momentul plăţii curente
inclusiv:
- dacă angajatul este angajat din anul fiscal precedent, numărul de luni se determină
începînd cu luna ianuarie a anului fiscal curent;
- dacă angajatul s-a angajat pe parcursul anului fiscal curent, numărul de luni se
determină începînd cu luna următoare celei în care el a fost angajat
Suma scutirilor care se acordă angajatului de la data angajării şi pînă la momentul plăţii
curente inclusiv, calculată prin metoda calculului cumulativ, care se determină prin
sumarea scutirilor lunare corespunzătoare lunilor pe parcursul cărora salariatul se
consideră angajat
Suma venitului cumulativ de la care se determină primele de asigurare obligatorie de
asistenţă medicală
Suma primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală permisă deducerii conform
art.36 alin.(6) din Codul fiscal, care se determină prin înmulţirea cotei primelor de
asigurare obligatorie de asistenţă medicală la indicatorul indicat la col.8.6
Suma venitului cumulativ de la care se determină contribuţiile individuale de asigurări
sociale de stat obligatorii
Suma contribuţiilor individuale de asigurări sociale de stat obligatorii permisă deducerii
conform art.36 alin.(7) din Codul fiscal, care se determină prin înmulţirea cotei
contribuţiilor individuale de asigurări sociale de stat obligatorii la indicatorul indicat la
col.8.8

8.10. Suma venitului impozabil de la data angajării şi pînă la momentul achitării curente inclusiv,

calculat prin metoda calculului cumulativ: col.8.10 = col.8.3 – (col.8.5+ сol.8.7+ col.8.9) (În
cazul în care venitul impozabil este mai mic decît zero, se înscrie „0”)

8.11. Suma impozitului calculat din venitul impozabil de la data angajării şi pînă la momentul
achitării curente, indicat în col.8.10 cu repartizarea pe luni
8.12. Suma impozitului aferent reţinerii (rambursării) din (la) plata curentă a venitului
angajatului, care se determină ca diferenţa dintre indicatorii ultimei şi penultimei
înscrieri din col.8.11

