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Notă
Vezi Hot. Guv. nr.947 din 08.09.98 "Despre unele măsuri pentru punerea în aplicare a Legii
Republicii Moldova nr. 93-XIV din 15 iulie 1998 cu privire la patenta de întreprinzător"
Parlamentul adoptă prezenta lege.
Prezenta lege reglementează desfăşurarea unor genuri de activitate de întreprinzător printrun sistem simplificat de înregistrare, impozitare, evidenŃă şi de dări de seamă în baza utilizării
patentei de întreprinzător.
Capitolul I
DISPOZIłII GENERALE
Articolul 1. NoŃiunea de patentă de întreprinzător
(1) Patenta de întreprinzător, denumită în continuare patentă, este un certificat de stat
nominativ, ce atestă dreptul de a desfăşura genul de activitate de întreprinzător indicat în ea în
decursul unei anumite perioade de timp.
(2) Patenta conŃine următoarele elemente:
a) seria şi numărul patentei;
b) prenumele şi numele titularului patentei;
c) fotografia titularului patentei;
[Art.1 lit.c) introdusă prin Legea nr.686-XIV din 19.11.1999]
d) codul fiscal al titularului patentei;
[Art.1 lit.d) introdusă prin Legea nr.686-XIV din 19.11.1999]

e) genul de activitate de întreprinzător;
f) domiciliul stabil al titularului patentei;
g) locul de desfăşurare a activităŃii în baza patentei pentru cazurile în care condiŃia
respectivă se reglementează;
h) tipul mijlocului de transport şi numărul lui de înmatriculare, în caz de folosire a acestuia în
activitatea de întreprinzător potrivit patentei;
i) durata patentei şi menŃiunile despre prelungirea ei;
j) denumirea şi sediul organului care a eliberat patenta;
k) cuponul, ca dovadă a achitării taxei pentru patentă.
(3) Forma patentei se stabileşte de Ministerul FinanŃelor. Patenta trebuie să aibă cel puŃin 10
grade de protecŃie.
(4) Blancheta patentei de întreprinzător şi duplicatul ei sînt documente de strictă evidenŃă.
(5) Modul de Ńinere a evidenŃei, de repartizare şi de păstrare a blanchetelor patentei de
întreprinzător şi a duplicatelor patentei se stabileşte de Ministerul FinanŃelor.
(6) EvidenŃa blanchetelor patentei de întreprinzător şi repartizarea lor primăriilor se efectuează
de către autoritatea fiscală.
[Art.1 completat şi modificat prin L650/16.11.01, MO147/06.12.01 art.1167]
Articolul 2. Titularul patentei
Titular de patentă poate fi orice cetăŃean al Republicii Moldova cu
capacitate de exerciŃiu, orice cetăŃean străin sau apatrid, care locuieşte permanent în
Republica Moldova şi are dreptul să desfăşoare activitate de întreprinzător, care a declarat
despre intenŃia sa de a procura patentă şi corespunde cerinŃelor de calificare necesare acestui
gen de activitate.
Articolul 3. Bazele juridice ale utilizării patentei
(1) Patenta se eliberează pentru unul din genurile de activitate, a căror listă se anexează la
prezenta lege.
(2) Patenta este valabilă numai pentru titularul ei şi nu poate fi transmisă altei persoane.
(3) Desfăşurarea activităŃii de întreprinzător în baza patentei nu impune înregistrarea de stat
a
titularului acesteia şi primirea
licenŃei. Asupra titularului
patentei
nu
se
extind cerinŃele privind prezentarea dărilor de seamă financiare şi statistice, Ńinerea evidenŃei
contabile şi financiare, efectuarea operaŃiilor de casă şi decontărilor, precum şi prevederile art.90
din Codul fiscal.
[Alin.3 art.3 în redacŃia Legii nr.686-XIV din 19.11.1999]
(4) În relaŃiile de drept civil, titularul patentei acŃionează în numele său.
(5)
Titularul
patentei răspunde pentru obligaŃiile
aferente
desfăşurării activităŃii de întreprinzător pe parcursul duratei de prescripŃie stabilită de lege,
indiferent de durata patentei.
(6) Titularul patentei poate desfăşura activitatea de întreprinzător specificată în patentă pe
întreg teritoriul Ńării dacă în patentă nu este indicat altfel.
[Alin.6 art.3 în redacŃia Legii nr.686-XIV din 19.11.1999]
(7) Titularul patentei este obligat:
a) să respecte ordinea stabilită de desfăşurare a activităŃii indicate în patentă, normele
sanitare, normele de protecŃie contra incendiilor, să îndeplinească alte cerinŃe ce se referă
la genul de activitate respectiv, iar pentru desfăşurarea activităŃii indicate la compartimentul 1
din anexă, să aibă documentele primare de provenienŃă a mărfii, după caz, factura de expediŃie,
chitanŃa de percepere a taxei vamale sau actul de achiziŃie a mărfurilor;
[Art.7 lit. a) modificat prin L927/21.03.2002, MO46/04.04.2002 art. 310]
b) să desfăşoare activitatea numai în locurile permise în aceste scopuri de autoritatea
administraŃiei publice locale;
c) să respecte drepturile şi interesele consumatorilor;

d) să afişeze patenta sau copia ei, autentificată de notar, într-un loc vizibil la locurile unde îşi
desfăşoară activitatea de întreprinzător sau să o prezinte la cererea organului de control sau a
consumatorilor.
[Lit.d) exclusă prin Legea nr.686-XIV din 19.11.1999]
(8) Titularul patentei nu este în drept:
a) să angajeze lucrători pentru desfăşurarea activităŃii de întreprinzător specificate în
patentă;
b) să încheie tranzacŃii cu întreprinderea individuală al cărei fondator este el sau careva
dintre membrii familiei sale, cu societatea în nume colectiv ori în comandită, al cărei asociat
cu răspundere deplină este el sau careva dintre membrii familiei sale.
(9) Doi sau cîŃiva titulari de patente se pot asocia în scopul desfăşurării în comun a
activităŃii de întreprinzător, în baza contractului de activitate în comun.
[Art.3, alin.10 exclus prin LP208-XVI din 07.07.06, MO126-130/11.08.06 art.607; elelalte
renumerotate;
în
vigoare
de
la
01....
[Art.3, alin.10 exclus prin LP208-XVI din 07.07.06, MO126-130/11.08.06 art.607; celelalte
renumerotate; în vigoare de la 01.01.07]
(10) Durata activităŃii desfăşurate în baza patentei se include în vechimea în muncă a titularului
patentei pentru stabilirea ulterioară a pensiei sau beneficierea de alte garanŃii sociale. Înscrierea
respectivă în cartea de muncă se face de autoritatea care a eliberat patenta la solicitarea
persoanei interesate.
(10) RelaŃiile dintre titularul patentei şi organele de control se reglementează prin prezenta
lege, legea bugetului pe anul respectiv şi legislaŃia civilă.
(11) Patenta nu poate fi retrasă de la titularul ei.
[Art.3 completat şi modificat prin L650/16.11.01, MO147/06.12.01 art.1167]
Capitolul II
MODUL DE ELIBERARE A PATENTEI
Articolul 4. Modul de eliberare a patentei
(1) Solicitantul patentei depune cerere la inspectoratul fiscal teritorial pe raza căruia îşi are
domiciliul sau la locul de desfăşurare a activităŃii preconizate. În cazul prevăzut la alin.(7),
solicitantul depune cererea la primăria respectivă.
[Alin.1 pct.4 completat prin Legea nr.686-XIV din 19.11.1999]
(2) În cerere se indică:
a) prenumele, numele şi domiciliul solicitantului;
b) genul de activitate de întreprinzător pentru exercitarea căreia se solicită patenta;
c) durata patentei;
d) tipul mijlocului de transport şi numărul de înmatriculare al acestuia, dacă se prevede că
acest mijloc de transport va fi utilizat la desfăşurarea activităŃii menŃionate.
(3) Împreună cu cererea de eliberare a patentei pentru unul din genurile de activitate
enumerate la poziŃiile 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16 din anexa la
prezenta lege, solicitantul prezintă copii de pe certificat, diplomă, alte acte ce confirmă
nivelul de calificare necesar desfăşurării genului de activitate respectiv.
[Alin.3 în redacŃia Legii nr.686-XIV din 19.11.1999]
(4) În cazul în care, conform legislaŃiei, pentru desfăşurarea unor genuri de activitate indicate
în anexa la prezenta lege este necesară autorizaŃia autorităŃii administraŃiei publice locale,
la cererea de eliberare a patentei se anexează decizia autorităŃii respective.
[Alin.4 în redacŃia Legii nr.686-XIV din 19.11.1999]
(5) După caz, la cerere se anexează documentul ce confirmă încheierea contractului de
asigurare obligatorie.

(6) Patenta se eliberează de inspectoratul fiscal teritorial, pe raza căruia solicitantul îşi are
domiciliul sau la locul de desfăşurare a activităŃii preconizate, în decurs de 3 zile de
la data depunerii cererii, documentelor perfectate în modul respectiv şi după achitarea taxei
stabilite.
[Alin.6 completat prin Legea nr.686-XIV din 19.11.1999]
(7) Patenta poate fi eliberată de primăria în a cărei rază de administrare solicitantul
intenŃionează să-şi desfăşoare activitatea în baza patentei, în cazul dacă în localitatea respectivă
nu este amplasat inspectoratul (oficiul) fiscal. Patenta eliberată de primărie este valabilă numai
pe teritoriul administrat de aceasta.
[Art. 4 completat şi modificat prin L650/16.11.2001, MO147/06.12.2001 art 1167]
(8) Patenta se autentifică, aplicîndu-se semnătura conducătorului organului ce a eliberat
patenta, şi se ştampilează.
(9) La patentă se anexează cuponul, decupat de la duplicatul patentei, ca dovadă a
achitării taxei pentru patentă, cu indicarea termenului corespunzător celui menŃionat în patentă
şi sumei de plată. Cuponul, de asemenea, se autentifică aplicîndu-se semnătura şi ştampila.
Articolul 5. Stabilirea nivelului de calificare
Nivelul de calificare al solicitantului se stabileşte în baza documentelor, prezentate de
acesta, cu privire la studii (calificare) şi la activitatea de muncă anterioară.
[Art.5 în redacŃia Legii nr.686-XIV din 19.11.1999]
[Art.6 exclus prin Legea nr.686-XIV din 19.11.1999, celelalte se renumerotează]
Articolul 6. Duplicatul patentei
(1) Pentru fiecare patentă eliberată se întocmeşte duplicat care se păstrează la autoritatea care
a eliberat patenta.
(2) Duplicatul patentei conŃine aceleaşi date ca şi originalul, precum şi cupoane care se
utilizează ca dovadă a achitării taxei pentru patentă.
(3) Cupoanele duplicatului patentei trebuie să fie de marcă specială, cu cel puŃin 10 grade
de protecŃie contra falsificării, să conŃină seria şi numărul patentei.
(4) Duplicatul patentei cu cupoanele neutilizate este un document de casă de evidenŃă;
cupoanele urmează a fi stinse în modul stabilit de actele normative.
(5) Cuponul se consideră nestins (neplătit) doar în cazul în care nu a fost decupat de la
duplicatul patentei.
(6) Duplicatul patentei poate fi utilizat de către inspectoratul fiscal teritorial şi primărie
pentru întocmirea dărilor de seamă statistice, perfectarea copiei patentei în cazul pierderii ei.
[Art.6, alin.(6) modificat prin LP208-XVI din 07.07.06, MO126-130/11.08.06 art.67; în
vigoare
la
01.01.07]
[Art.6, alin.(6) modificat prin LP208-XVI din 07.07.06, MO126-130/11.08.06 art.607; în
vigoare la 01.01.07]
(6) Duplicatul patentei poate fi utilizat de către inspectoratul fiscal teritorial şi primărie
pentru întocmirea dărilor de seamă statistice, perfectarea copiei patentei în cazul pierderii ei.
În baza datelor din duplicatul patentei se pot face însemnări în cartea de muncă a
titularului patentei.
[Alin.6 completat prin Legea nr.686-XIV din 19.11.1999]
(7) După expirarea termenului de valabilitate a patentei eliberate de primărie, duplicatul
patentei se remite, în termen de 5 zile, autorităŃii fiscale în a cărei rază de acŃiune este amplasată
primăria.
[Art. 6 completat şi modificat prin L650/16.11.2001, MO147/06.12.2001 art 1167]
Capitolul III
VALABILITATEA PATENTEI

Articolul 7. Durata patentei
(1) Patenta se eliberează pe o durată de o lună sau, la dorinŃa solicitantului, pe o durată
mai mare.
[Art.7 în redacŃia Legii nr.686-XIV din 19.11.1999]
(2) Pentru genurile de activitate enumerate la poziŃiile 2.9, 2.10, 2.19-2.27 din anexă, patenta
se eliberează iniŃial sau se prelungeşte pe o durată de cel puŃin 12 luni.
[Art. 7 completat şi modificat prin L650/16.11.2001, MO147/06.12.2001 art 1167]
Articolul 8. Încetarea valabilităŃii patentei
(1) Valabilitatea patentei încetează:
a) odată cu expirarea duratei patentei;
b) în cazul în care titularul patentei renunŃă la patentă pe calea depunerii cererii respective;
c) în baza cererii titularului patentei în legătură cu pierderea capacităŃii de muncă,
confirmată de concluzia respectivă a comisiei medicale;
d) în cazul decesului titularului patentei;
e) în cazul aplicării faŃă de titularul patentei a unor sancŃiuni administrative;
f) în cazul în care se constată transmiterea patentei către o altă persoană;
[Lit.f) în redacŃia Legii nr.686-XIV din 19.11.1999]
g) în cazul în care durata patentei nu este prelungită în decurs de 12 luni consecutive de la data
suspendării ei pentru neachitarea în termen a taxei pentru patentă.
[Art. 8 completat prin L650/16.11.2001, MO147/06.12.2001 art 1167]
(2) Dacă valabilitatea patentei încetează în temeiurile indicate la alin.(1) lit.c) şi d), titularului
patentei sau moştenitorilor acestuia li se restituie suma plătită pentru perioada nefolosită.
Articolul 9. Suspendarea patentei
(1) Patenta se suspendă:
a) în baza cererii titularului patentei în legătură cu boala lui, în limitele termenelor stabilite de
legislaŃia muncii;
b) în cazul neexecutării obligaŃiilor prevăzute la art.3 alin.(7) lit.a), b) şi d) şi a prevederilor
alin.(8);
c) în cazul neachitării în termen a taxei pentru perioada următoare de valabilitate a patentei;
(2)
La
expirarea perioadei de timp pentru
care patenta a fost
suspendată şi după înlăturarea cauzelor ce au condus la suspendarea patentei, valabilitatea ei
se restabileşte şi se prelungeşte pe perioada respectivă.
(3) În cazul depistării de către organele de control a cazurilor de continuare a activităŃii în baza
patentei suspendate conform alin.(1) lit.b) şi c), acestea informează autoritatea fiscală teritorială
sau primăria care a eliberat sau a prelungit durata patentei despre cele depistate, indicînd, în mod
obligatoriu, numărul şi seria patentei.
[Art. 9 completat şi modificat prin L650/16.11.2001, MO147/06.12.2001 art 1167]
Articolul 10. Schimbarea patentei
(1) Schimbarea patentei se efectuează în cazul în care titularul ei şi-a
schimbat numele şi/sau prenumele, domiciliul sau locul de desfăşurare a activităŃii indicate
în patentă.
(2) Schimbarea patentei se efectuează în decurs de 3 zile de la data
depunerii cererii respective şi achitării unei taxe în mărimea unui salariu minim.
[Alin.3 art.10 exclus prin Legea nr.686-XIV din 19.11.1999]
Articolul 11. Restabilirea patentei
(1) În cazul în care patenta a fost pierdută sau nimicită, aceasta poate fi restabilită în baza
cererii depuse de titular la autoritatea care a eliberat patenta.
(2) Restabilirea patentei se efectuează în baza duplicatului ei, în decurs de 10 zile de la data
depunerii
cererii respective. Totodată,
perioada în care titularul nu
a
putut
beneficia de patentă nu se restabileşte.

(3) Pentru restabilirea patentei se încasează o taxă în mărimea unui salariu minim.
[Art. 11 completat şi modificat prin L650/16.11.2001, MO147/06.12.2001 art 1167]
Capitolul IV
IMPOZITAREA TITULARULUI PATENTEI
[Cap.IV, titlul modificat prin LP208-XVI din 07.07.06, MO126-130/11.08.06 art.60; în
vigoare
la
01.01.07]
[Cap.IV, titlul modificat prin LP208-XVI din 07.07.06, MO126-130/11.08.06 art.607; în
vigoare la 01.01.07]
Capitolul IV
IMPOZITAREA TITULARULUI PATENTEI. MODUL DE DISTRIBUIRE
A MIJLOACELOR ÎNCASATE DE LA VÎNZAREA PATENTELOR
Articolul 12. Impozitarea titularului patentei
(1) Impunerea fiscală a titularului patentei se efectuează sub formă de taxă pentru patentă,
care include impozitul pe venit, taxele pentru resursele naturale, taxa pentru unităŃile
comerciale şi/sau unităŃile de deservire socială, taxa pentru amenajarea teritoriului.
[Art.12 al.(1) modificat prin LP177-XVI din 20.07.07, MO117-126/10.08.07 art.534]
[Art.12 al.(1) modificat prin LP208-XVI din 07.07.06, MO126-130/11.08.06 art.607 în
vigoare
la
01.01.07]
[Art.12 al.(1) modificat prin LP208-XVI din 07.07.06, MO126-130/11.08.06 art.607; în
vigoare la 01.01.07]
Articolul 12. Impozitarea titularului patentei
(1) Impunerea fiscală a titularului patentei se efectuează sub formă de taxă pentru patentă, care
include impozitul pe venit, taxele pentru resursele naturale, taxa pentru amplasarea unităŃilor
comerciale, taxa pentru amenajarea teritoriului, taxa pentru dreptul de a presta servicii la
transportarea călătorilor, precum şi defalcările în bugetul asigurărilor sociale de stat.
[Art.12 al.(1) modificat prin LP361/23.12.05, MO21/03.02.06 art.99, vigoare 01.0.06]
[Art.12 al.(1) modificat prin LP361/23.12.05, MO21/03.02.06 art.99, vigoare 01.01.06]
(1) Impunerea fiscală a titularului patentei se efectuează sub formă de taxă pentru patentă, care
include impozitul pe venit, impozitul pentru folosirea resurselor naturale, taxa pentru
amplasarea unităŃilor comerciale, taxa pentru amenajarea teritoriului, taxa pentru dreptul de a
presta servicii la transportarea călătorilor, precum şi defalcările în bugetul asigurărilor sociale de
stat.
[Alin.1 art.12 în redacŃia Legii nr.686-XIV din 19.11.1999]
(2) Alte impozite, taxe şi încasări se plătesc de titularul patentei pe principii generale.
[Art. 12 completat şi modificat prin L650/16.11.2001, MO147/06.12.2001 art 1167]
Articolul 13. Taxa pentru patentă
Taxa lunară pentru patentă este prevăzută în anexa la prezenta lege şi se percepe în cuantumul
stabilit pentru localitatea unde se va desfăşura activitatea de întreprinzător. În cazul desfăşurării
activităŃii de întreprinzător pe întreg teritoriul Ńării, taxa lunară pentru patentă se achită în
cuantum stabilit, specificat în rubrica "Chişinău, BălŃi, Bender, Tiraspol" din anexă.
[Art. 13 completat prin L650/16.11.2001, MO147/06.12.2001 art 1167]
[Art.13 în redacŃia Legii nr.686-XIV din 19.11.1999]
[Se declară neconstituŃionale prevederile art. 13 (14) alin. (1) prin HCC nr.7 din 11.02.99]
[Art. 13 completat prin L650/16.11.2001, MO147/06.12.2001 art 1167]
Articolul 14. Modul de achitare a taxei pentru patentă
(1) Taxa pentru patentă se achită la contul bugetului de stat (la Trezoreria de Stat), o dată

cu primirea patentei, în cuantum corespunzător termenului minim de valabilitate a patentei,
în conformitate cu art.7. Pentru prelungirea termenului de valabilitate a patentei, taxa pentru
luna următoare sau, la dorinŃa titularului patentei, pentru o perioadă mai mare, se achită înainte
de expirarea termenului pentru care a fost achitată plata. Perceptorii fiscali ai primăriilor sînt în
drept să încaseze taxa pentru patentă, cu transferarea ulterioară a acestor plăŃi la contul bugetului
de stat (la Trezoreria de Stat).
[Alin.1 art.14 în redacŃia Legii nr.686-XIV din 19.11.1999]
(2) La achitarea plăŃii pentru patentă, autoritatea fiscală sau, după caz, primăria eliberează
titularului patentei cuponul (cupoanele) decupat de la duplicatul
patentei, prin care se
confirmă că patenta este valabilă pînă la un termen stabilit, şi face înscrierea respectivă pe
versoul patentei.
(3) Mijloacele băneşti încasate de la eliberarea patentelor şi de la prelungirea termenelor lor de
valabilitate se transferă în bugetele locale (la locul de eliberare a patentei).
[Art.14 modificat prin LP208-XVI din 07.07.06, MO126-130/11.08.06 art.607; învigoare la
01.01.07]
[Art.14 modificat prin LP208-XVI din 07.07.06, MO126-130/11.08.06 art.607; în vigoare la
01.01.07]
Articolul 14. Modul de achitare a taxei pentru patentă
(1) Taxa pentru patentă se achită la contul bugetului de stat (la Trezoreria de Stat), o dată
cu primirea patentei, în cuantum corespunzător termenului minim de valabilitate a patentei,
în conformitate cu art.7. Pentru prelungirea termenului de valabilitate a patentei, taxa pentru
luna următoare sau, la dorinŃa titularului patentei, pentru o perioadă mai mare, se achită înainte
de expirarea termenului pentru care a fost achitată plata. Perceptorii fiscali ai primăriilor sînt în
drept să încaseze taxa pentru patentă, cu transferarea ulterioară a acestor plăŃi la contul bugetului
de stat (la Trezoreria de Stat). Pe măsura încasării acestor plăŃi, Trezoreria de Stat, în baza
normativelor stabilite, distribuie mijloacele conform prevederilor art.17.
[Alin.1 art.14 în redacŃia Legii nr.686-XIV din 19.11.1999]
(2) La achitarea plăŃii pentru patentă, autoritatea fiscală sau, după caz, primăria eliberează
titularului patentei cuponul (cupoanele) decupat de la duplicatul patentei, prin care se
confirmă că patenta este valabilă pînă la un termen stabilit, şi face înscrierea respectivă pe
versoul patentei.
[Art. 14 completat şi modificat prin L650/16.11.2001, MO147/06.12.2001 art 1167]
Articolul 15. Controlul şi responsabilitatea pentru eliberarea
patentei, prelungirea termenului ei de
valabilitate şi încasarea taxei pentru patentă
(1) Responsabilitatea pentru aplicarea prevederilor prezentei legi referitor la eliberarea
patentei şi prelungirea termenului ei de valabilitate, precum şi pentru încasarea taxei respective,
o poartă autorităŃile fiscale teritoriale şi, după caz, primăriile.
(2) AutorităŃile fiscale exercită controlul asupra respectării de către primării a modului de
eliberare a patentelor şi de prelungire a termenelor lor de valabilitate, verifică corectitudinea
încasării, precum şi a virării, în termen şi integral, la buget a taxei pentru patentă.
(3) Primăria informează lunar autoritatea fiscală teritorială despre numărul patentelor eliberate
şi prelungite, despre suma încasată de la eliberarea şi prelungirea termenelor lor de valabilitate şi
despre numărul patentelor valabile la finele lunii gestionare.
[Art. 15 în redacŃia L650/16.11.2001, MO147/06.12.2001 art 1167]
Articolul 16. Înlesniri şi garanŃii acordate titularului patentei
(1) Pentru următoarele categorii ale populaŃiei, taxa pentru patentă se reduce:
a) pentru invalizii de gradele I şi II - cu 20% din taxa stabilită;
b) pentru persoanele care sînt la evidenŃă la oficiile forŃei de muncă şi nu au fost plasate în

cîmpul muncii în decursul a 6 luni - cu 15% din taxa stabilită (din această categorie nu fac
parte persoanele care au refuzat locul de muncă propus). Înlesnirea în cauză se acordă pe un an
de la data depunerii cererii pentru primirea patentei;
c) pentru persoanele care întreŃin membri ai familiei inapŃi pentru muncă pe motiv de vîrstă
sau de sănătate:
4-6 membri ai familiei - cu 20% din taxa stabilită;
7-9 membri ai familiei - cu 30% din taxa stabilită;
10 sau mai mulŃi membri ai familiei - cu 40% din taxa stabilită;
d) pentru studenŃi şi pensionari- cu 20 % din taxa stabilită.
[Art.16 lit.a) modificat prin L927/21.03.02, MO46/04.04.02 art.310]
[Lit.d) introdusă prin Legea nr.686-XIV din 19.11.1999]
[Alin.2 exclus prin Legea nr.686-XIV din 19.11.1999, celelalte se renumerotează]
(2) Orice decizie, conform căreia plata pentru patentă se majorează, intră în vigoare nu mai
înainte de expirarea a 3 luni după publicarea ei.
(3) Titularul patentei este eliberat de datoria de a plăti suplimentar pentru patentă dacă, prin
actele normative adoptate după primirea patentei, taxa pentru ea s-a majorat.
Articolul 17. Modul de achitare a contribuŃiei de
asigurare socială de stat
(1) Titularii patentei achită personal contribuŃia de asigurare socială de stat la casele teritoriale
de asigurări sociale.
(2) Achitarea contribuŃiei de asigurare socială de stat îi asigură titularului patentei dreptul la o
pensie minimă şi la un ajutor de deces.
(3) Durata activităŃii desfăşurate în baza patentei se include în vechimea în muncă a titularului
patentei, cu condiŃia achitării contribuŃiilor de asigurare socială de stat.
(4) CondiŃiile de asigurare socială de stat a titularilor patentei se stabilesc prin legea bugetului
asigurărilor sociale de stat pe anul respectiv.
[Art.17 în redacŃia LP208-XVI din 07.07.06, MO126-130/11.08.06 art.607; 0101.07]
[Art.17 în redacŃia LP208-XVI din 07.07.06, MO126-130/11.08.06 art.607; 01.01.07]
Articolul 17. Distribuirea mijloacelor încasate de la
eliberarea patentelor şi de la prelungirea
termenelor lor de valabilitate
Mijloacele băneşti încasate de la eliberarea patentelor şi de la prelungirea termenelor lor de
valabilitate se trec:
a) în bugetele locale (la locul de eliberare a patentei) - în proporŃie de 70%;
b) în bugetul asigurărilor sociale de stat - în proporŃie de 30%.
Capitolul V
RĂSPUNDEREA
Articolul 18. Răspunderea
(1) Titularul patentei care nu a respectat obligaŃiile prevăzute la art.3 alin.(7) poartă
răspundere în conformitate cu legislaŃia în vigoare.
(2) Titularilor patentei li se interzice comercializarea:
a) mărfurilor supuse accizelor;
b) materialelor de construcŃie, mobilei, articolelor de uz casnic - cu începere de la 1 ianuarie
2007;
c) produselor alimentare - cu începere de la 1 ianuarie 2008.
[Art.18 al.(2) în redacŃia LP208-XVI din 07.07.06, MO126-130/11.08.06 art.07]
[Art.18 al.(2) în redacŃia LP208-XVI din 07.07.06, MO126-130/11.08.06 art.607]

(2) Titularilor de patente de întreprinzător li se interzice comercializarea mărfurilor supuse
accizelor. În caz de depistare a comercializării mărfurilor supuse accizelor de către titularii de
patente de întreprinzător, mărfurile nominalizate se confiscă în baza deciziei adoptate de
Ministerul Afacerilor Interne sau de Serviciul Fiscal de Stat.
[Art.18 al.(2) modificat prin LP154/21.07.05, MO126/23.09.05 art.611, vigoare 0101.06]
[Art.18 al.(2) modificat prin LP154/21.07.05, MO126/23.09.05 art.611, vigoare 01.01.06]
(2) Titularilor de patente de întreprinzător li se interzice comercializarea băuturilor alcoolice şi
articolelor din tutun. În caz de depistare a comercializării băuturilor alcoolice şi articolelor din
tutun de către titularii de patente de întreprinzător, mărfurile nominalizate se confiscă în baza
deciziei adoptate de Ministerul Afacerilor Interne sau de Serviciul Fiscal de Stat.
[Art.18 în redacŃia L650/16.11.01, MO147/06.12.01 art.1167]
Capitolul VI
DISPOZIłII TRANZITORII
Articolul 19
Guvernul:
în termen de 3 luni, va prezenta Parlamentului propuneri pentru modificarea legislaŃiei în
conformitate cu prezenta lege.
va elabora nomenclatorul-tip al unităŃilor ce practică comerŃul cu amănuntul.
[Art.19 modificat prin L927/21.03.02, MO46/04.04.02 art.310]
[Subalin.2 exclus prin Legea nr.686-XIV din 19.11.1999]
[Se declară neconstituŃionale prevederile art. 19 alin.1 subalin.2]
[prin Hot. CurŃii ConstituŃionale nr.7 din 11.02.99]
PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI
Chişinău, 15 iulie 1998.
Nr. 93-XIV.

Dumitru DIACOV

Anexă
la Legea cu privire la patenta
de întreprinzător
Cuantumul taxei lunare pentru patenta de întreprinzător
Genul de activitate
1
1. ComerŃul cu amănuntul
1.1. ComerŃul cu amănuntul la tarabe, tejghele şi din autovehicole pe
pieŃe autorizate, cu excepŃia comerŃului cu aparate electronice şi
electrocasnice cu termenul de garanŃie stabilit, conform legislaŃiei în
vigoare
1.2. ComerŃul cu amănuntul în chioşcuri şi în alte încăperi ce ocupă
terenuri separate, a căror suprafaŃă nu depăşeşte 12 m2 , cu excepŃia
comerŃului cu aparate electronice şi electrocasnice cu termenul de
garanŃie stabilit, conform legislaŃiei în vigoare
1.3. ComerŃul cu amănuntul în chioşcuri şi în alte încăperi ce ocupă
terenuri separate, a căror suprafaŃă nu depăşeşte 7 m2 , cu excepŃia
comerŃului cu aparate electronice şi electrocasnice cu termenul de
garanŃie stabilit, conform legislaŃiei în vigoare
1.4. Comercializarea cu amănuntul a apei îmbuteliate în locurile
autorizate de autoritatea administraŃiei publice locale
1.5. ComerŃul cu amănuntul la tarabe, tejghele şi în alte tipuri de puncte
comerciale, autorizate de autoritatea administraŃiei publice locale, cu

Cuantumul taxei lunare, lei
Chişi-nău, BălŃi,
Celelalte
LocaliŃile rurale
Bender, Tiras-pol municipii, oraşele
2
3
4

180

90

50

400

200

100

250

150

75

250

150

75

30

25

10

cărŃi şi alte tipărituri, precum şi cu publicaŃii muzicale (note)
2. ProducŃia de mărfuri, executarea de lucrări şi prestarea de servicii
2.1. Întocmirea dărilor de seamă
300
2.2. Transportul călătoriilor cu automobilele-taxi, cu un număr de locuri
250
de pînă la 7 inclusiv
2.3. Transportul auto de mărfuri, cu excepŃia transportului de mărfuri
inflamabile, explozive, toxice, otrăvitoare şi radioactive:- pînă la 1,5
175200250400
tone - de la 1,5 la 3,5 tone- peste 3,5 la 7 tone, inclusiv cu remorcăpeste 7 tone, inclusiv cu remorcă
2.4. Servicii logopedice
80
2.5. Masaj, servicii de îngrijire a bolnavilor şi alte servicii medicale,
140
acordate de către personalul medical inferior
2.6. Servicii veterinare, zootehnice
150
2.7. Servicii dactilografiere, inclusiv cu folosirea computerului
150
2.8. Servicii de frizerie şi servicii cosmetice
200
2.9. Cusutul, cusutul, tricotarea şi reparaŃia îmbrăcămintei şi
100
acoperămintelor pentru cap şi comercializarea
2.10. ConfecŃionarea şi reparaŃia încălŃămintei şi comercializarea
90
2.11. Servicii de spălătorie
90
2.12. Predarea limbilor străine (instruire individuală sau în grupe cu un
140
număr de pînă la 20 persoane)
2.13. Predarea şi meditarea diferitelor discipline, cu excepŃia muzicii,
100
coregrafiei şi artelor plastice (instruire individuală sau în grupe cu un
număr de pînă la 20 persoane)
2.14. Predarea muzicii, coregrafiei şi artelor plastice (instruire
100
individuală sau în grupe cu un număr de pînă la 20 persoane)
2.15. Organizarea de diferite secŃii pe interese, inclusiv de cultură fizică,
70
pentru copii de pînă la 16 ani (în grupe de pînă la 20 persoane)
2.16. Organizarea de diferite secŃii pe interese, inclusiv de cultură fizică,
100
pentru adulŃi (în grupe de pînă la 20 persoane)
2.17. Servicii de păstrare a bagajelor
100
2.18. Servicii de întreŃinere şi amenajare a locuinŃelor şi sectoarelor
100
aferente
2.19. Vulcanizarea camerelor şi anvelopelor în ateliere
200
2.20. ReparaŃia locuinŃelor
180
2.21. ConstrucŃia caselor de locuit şi a garajelor în localităŃile rurale
2.22. Ajustarea şi reparaŃia mobilei
100
2.23. ReparaŃia tehnicii de uz casnic, instrumentelor şi mecanismelor,
130
ceasurilor
2.24. ReparaŃia cuptoarelor cu microunde şi a altor aparate electrice de
100
încălzit de uz casnic
2.25. ReparaŃia aparatelor tele, audio, video de uz casnic
150
2.26. ReparaŃia aparatelor fotografice, camerelor de filmat şi a altor
90
aparate sau instrumente optice
2.27. ReparaŃia şi acordarea instrumentelor muzicale
110
2.28. Fotografierea, confecŃionarea şi vînzarea fotografiilor, executate
200
în mod individual, servicii video
2.29. Scrierea placardelor, firmelor netirajate, amenajarea vitrinelor,
160
reclamelor, prezentarea artistică
2.30. ConfecŃionarea articolelor meşteşugăreşti de artă populară
110
(artizanat) şi vînzarea lor, cu excepŃia vînzării la expoziŃii şi licitaŃii
2.31. Deservirea muzicală a ceremoniilor inclusiv regizarea
230200
ceremoniilor
2.32. Aratul şi alte lucrări de cultivare a pămîntului cu mijloace tehnice,
50
protecŃia plantelor contra bolilor şi dăunătorilor
2.33. Servicii de guvernant(ă)
80
2.34. Servicii hoteliere (în hoteluri cu un număr de locuri de pînă la 7) 100
2.35. Darea în locaŃiune a locuinŃelor şi a caselor individuale de locuit:90120
cu o cameră- cu două camere- cu trei camere- cu patru camere- cu cinci
150180220400
camere- cu mai mult de cinci camere

200

100

150

100
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2.36. Darea în locaŃiune a unor încăperi (suprafeŃe) sau camere din
componenŃa locuinŃalor sau a caselor individuale de locuit:- a unei
camere- a două camere- a trei camere- a patru Ńi mai multe camere
2.37. Darea în locaŃiune a încăperilor cu altă destinaŃie decît a cea de
locuinŃă (garaje, şoproane, depozite, pavilioane) cu suprafaŃa: - pînă la
50 m2- de la 50 la 100 m2- peste 100 m2
2.38. Servicii de sudare, de lucrări tehnico-sanitare
2.39. Organizarea discocluburilor
2.40. Executarea şi comercializarea obiectelor din lemn, metal, ghips,
argilă, cimentinclusiv servicii de dulgherie
2.41. ConfecŃionarea şi darea în chirie a recuzitelor destinate diferitelor
ceremonii şi comercializarea lor
2.42. Copiere, multiplicare şi legatul cărŃilor
2.43. Tăbăcirea, prelucrarea pieilor, confecŃionarea articolelor din blană
şi din piele şi comercializarea lor
2.45. Producerea, prelucrarea şi comercializarea varului
2.46. Colectarea şi comercializarea ambalajelor din sticlă
2.47. Creşterea florilor şi comercializarea lor
2.48. Păstorit
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[Poz. 1.1, 1.4, 1.5, 2.34-2.37 excluse din 01.01.09 prin LP208-XVI din 07.07.06, MO126130/11.08.06 art.607]
[Poz. 1.2, 1.3 excluse din 01.01.08 prin LP208-XVI din 07.07.06, MO126-130/11.08.06 art.607]
[Poz. 2.2, 2.3, 2.45, 2.47 excluse din 01.01.07 prin LP208-XVI din 07.07.06, MO126130/11.08.06 art.607]
[Anexa poz.2.44 exclusă prin LP361/23.12.05, MO21/03.02.06 art.99, vigoare 0101.06]
[Anexa poz.2.44 exclusă prin LP361/23.12.05, MO21/03.02.06 art.99, vigoare 01.01.06]
2.44. Dobîndirea şi comercializarea calcarului - - 50

Notă: Patentele de întreprinzător eliberate, pînă la 1 ianuarie 2006, de inspectoratele fiscale de
stat teritoriale pentru activităŃile specificate la poziŃia 2.44. "Dobîndirea şi comercializarea
calcarului" se vor utiliza pînă la expirarea termenului de valabilitate.
[Anexa

modificată

prin

LP208-XVI

din

07.07.06,

MO126-130/11.08.06

art.607]

[Anexa modificată prin LP208-XVI din 07.07.06, MO126-130/11.08.06 art.607]
Anexă
la Legea cu privire la patenta
de întreprinzător
Cuantumul taxei lunare pentru patenta de întreprinzător
Genul de activitate
1
1. ComerŃul cu amănuntul
1.1. ComerŃul cu amănuntul la tarabe, tejghele şi din autovehicole pe
pieŃe autorizate
1.2. ComerŃul cu amănuntul în chioşcuri şi în alte încăperi ce ocupă
terenuri separate, a căror suprafaŃă nu depăşeşte 12 m2
1.3. ComerŃul cu amănuntul în chioşcuri şi în alte încăperi ce ocupă
terenuri separate, a căror suprafaŃă nu depăşeşte 7 m2

Cuantumul taxei lunare, lei
Chişi-nău, BălŃi, Celelalte
LocaliŃile rurale
Bender, Tiras-pol municipii, oraşele
2
3
4
180

90

50

400

200

100

250

150

75

1.4. Comercializarea cu amănuntul a apei îmbuteliate în locurile
250
autorizate de autoritatea administraŃiei publice locale
1.5. ComerŃul cu amănuntul la tarabe, tejghele şi în alte tipuri de puncte
comerciale, autorizate de autoritatea administraŃiei publice locale, cu
30
cărŃi şi alte tipărituri, precum şi cu publicaŃii muzicale (note)
2. ProducŃia de mărfuri, executarea de lucrări şi prestarea de servicii
2.1. Întocmirea dărilor de seamă
300
2.2. Transportul călătoriilor cu automobilele-taxi, cu un număr de locuri
250
de pînă la 7 inclusiv
2.3. Transportul auto de mărfuri, cu excepŃia transportului de mărfuri
inflamabile, explozive, toxice, otrăvitoare şi radioactive:- pînă la 1,5
175200250400
tone - de la 1,5 la 3,5 tone- peste 3,5 la 7 tone, inclusiv cu remorcăpeste 7 tone, inclusiv cu remorcă
2.4. Servicii logopedice
80
2.5. Masaj, servicii de îngrijire a bolnavilor şi alte servicii medicale,
140
acordate de către personalul medical inferior
2.6. Servicii veterinare, zootehnice
150
2.7. Servicii dactilografiere, inclusiv cu folosirea computerului
150
2.8. Servicii de frizerie şi servicii cosmetice
200
2.9. Cusutul, cusutul, tricotarea şi reparaŃia îmbrăcămintei şi
100
acoperămintelor pentru cap şi comercializarea
2.10. ConfecŃionarea şi reparaŃia încălŃămintei şi comercializarea
90
2.11. Servicii de spălătorie
90
2.12. Predarea limbilor străine (instruire individuală sau în grupe cu un
140
număr de pînă la 20 persoane)
2.13. Predarea şi meditarea diferitelor discipline, cu excepŃia muzicii,
coregrafiei şi artelor plastice (instruire individuală sau în grupe cu un 100
număr de pînă la 20 persoane)
2.14. Predarea muzicii, coregrafiei şi artelor plastice (instruire
100
individuală sau în grupe cu un număr de pînă la 20 persoane)
2.15. Organizarea de diferite secŃii pe interese, inclusiv de cultură
70
fizică, pentru copii de pînă la 16 ani (în grupe de pînă la 20 persoane)
2.16. Organizarea de diferite secŃii pe interese, inclusiv de cultură
100
fizică, pentru adulŃi (în grupe de pînă la 20 persoane)
2.17. Servicii de păstrare a bagajelor
100
2.18. Servicii de întreŃinere şi amenajare a locuinŃelor şi sectoarelor
100
aferente
2.19. Vulcanizarea camerelor şi anvelopelor în ateliere
200
2.20. ReparaŃia locuinŃelor
180
2.21. ConstrucŃia caselor de locuit şi a garajelor în localităŃile rurale
2.22. Ajustarea şi reparaŃia mobilei
100
2.23. ReparaŃia tehnicii de uz casnic, instrumentelor şi mecanismelor,
130
ceasurilor
2.24. ReparaŃia cuptoarelor cu microunde şi a altor aparate electrice de
100
încălzit de uz casnic
2.25. ReparaŃia aparatelor tele, audio, video de uz casnic
150
2.26. ReparaŃia aparatelor fotografice, camerelor de filmat şi a altor
90
aparate sau instrumente optice
2.27. ReparaŃia şi acordarea instrumentelor muzicale
110
2.28. Fotografierea, confecŃionarea şi vînzarea fotografiilor, executate
200
în mod individual, servicii video
2.29. Scrierea placardelor, firmelor netirajate, amenajarea vitrinelor,
160
reclamelor, prezentarea artistică
2.30. ConfecŃionarea articolelor meşteşugăreşti de artă populară
110
(artizanat) şi vînzarea lor, cu excepŃia vînzării la expoziŃii şi licitaŃii
2.31. Deservirea muzicală a ceremoniilor inclusiv regizarea
230200
ceremoniilor
2.32. Aratul şi alte lucrări de cultivare a pămîntului cu mijloace tehnice,
50
protecŃia plantelor contra bolilor şi dăunătorilor
2.33. Servicii de guvernant(ă)
80
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75
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100
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50
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2.34. Servicii hoteliere (în hoteluri cu un număr de locuri de pînă la 7)
2.35. Darea în chirie a locuinŃelor şi a caselor individuale de locuit:- cu
o cameră- cu două camere- cu trei camere- cu patru camere- cu cinci
camere- cu mai mult de cinci camere
2.36. Darea în chirie/arendă a unor încăperi (suprafeŃe) sau camere din
componenŃa locuinŃalor sau a caselor individuale de locuit:- a unei
camere- a două camere- a trei camere- a patru Ńi mai multe camere
2.37. Darea în arendă a încăperilor cu altă destinaŃie decît a cea de
locuinŃă (garaje, şoproane, depozite) cu suprafaŃa: - pînă la 50 m2- de la
50 la 100 m2- peste 100 m2
2.38. Servicii de sudare, de lucrări tehnico-sanitare
2.39. Organizarea discocluburilor
2.40. Executarea şi comercializarea obiectelor din lemn, metal, ghips,
argilă, cimentinclusiv servicii de dulgherie
2.41. ConfecŃionarea şi darea în chirie a recuzitelor destinate diferitelor
ceremonii şi comercializarea lor
2.42. Xeroxare şi legatul cărŃilor
2.43. Tăbăcirea, prelucrarea pieilor, confecŃionarea articolelor din blană
şi din piele şi comercializarea lor
2.45. Producerea, prelucrarea şi comercializarea varului
2.46. Colectarea şi comercializarea ambalajelor din sticlă
2.47. Creşterea florilor şi comercializarea lor
2.48. Păstorit
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[Anexa poz.2.44 exclusă prin LP361/23.12.05, MO21/03.02.06 art.99, vigoare 0101.06]
[Anexa poz.2.44 exclusă prin LP361/23.12.05, MO21/03.02.06 art.99, vigoare 01.01.06]
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Notă: Patentele de întreprinzător eliberate, pînă la 1 ianuarie 2006, de inspectoratele fiscale de
stat teritoriale pentru activităŃile specificate la poziŃia 2.44. "Dobîndirea şi comercializarea
calcarului" se vor utiliza pînă la expirarea termenului de valabilitate.
[Anexa, nota introdusă prin LP361/23.12.05, MO21/03.02.06 art.99, vigoare 01.01.06]
[Anexa modificat prin L927/21.03.02, MO46/04.04.02 art.310]
[Anexa în redacŃia L650/16.11.01, MO147/06.12.01 art.1167]

