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Intenția de a face o 
vânzare / achiziție

Vânzarea / achiziția 
efectivă Achitarea

Procedura de achiziție / vânzare se împarte în 3 tranzacții

Documentele 
Primare Contractul

1. Factura
2. Actul de primire-predare

3. Bonul din MCC (pentru PF)

1. Ordinul bancar
2. Bonul din MCC

Documentele primare
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Orice tranzacție de vânzare-cumpărare include: 
1. intenția de a efectua tranzacția; 
2. vânzarea și cumpărarea – transmiterea riscurilor;
3. achitarea pentru vânzare-cumpărare

* Vânzarea unui bun are loc în momentul transmiterii 
riscurilor și beneficiilor asupra bunului vândut. De 
obicei, riscurile și beneficiile se transmit 
cumpărătorului în momentul predării și recepționării 
bunului, dacă în contract nu e stipulat altfel. Pentru 
vânzarea către persoanele juridice, actul ce confirmă 
vânzarea bunului este factura.

În cazul vânzării către o persoană fizică, factura nu 
este necesară. Documentul confirmativ de vânzare 
poate fi considerat cel care atestă achitarea – bonul din 
MCC / extrasul bancar.
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Neplătitor de TVA Plătitor de TVA

Plafonul de obligativitate X < 1,200,000 MDL 
pentru ultimele 12 luni

X > 1,200,000 MDL
pentru ultimele 12 luni

Impozitul pe venit 4% din VENIT 12% din PROFIT

Implicarea TVA-lui Nu se implică TVA-ul Este implicat TVA-ul

Profit = Venit - Cheltuieli

* Informația este adaptată scopului documentului. La determinarea sumei
exacte a impozitelor se utilizează formule mai complexe.
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TVA – Taxa pe valoarea 
adăugată Scenariul 1

1. Compania ABC procură de la compania XYZ marfă în valoare de 100 MDL 
+ TVA 20 MDL;

2. Compania ABC vinde marfa procurată cu 300 MDL + 60 MDL TVA;
3. Compania ABC și XYZ sunt plătitoare de TVA

Compania ABC înregistrează următoarele tranzacții

1.1. Procurare de marfă de 100 MDL
1.2. Achitare de TVA de 20 MDL

2.1. Vânzare de marfă de 300 MDL
2.2. Încasare de TVA de 60 MDL

3.1. La achitarea TVA-lui se achită diferența dintre TVA-ul achitat și TVA-ul încasat
60 MDL – 20 MDL = 40 MDL.
3.2. ABC înregistrează profit de 200 MDL (300 MDL - 100 MDL) și trebuie să achite 
încă 40 MDL TVA.

* Informația este adaptată scopului documentului. În terminologia contabilă se 
utilizează alte noțiuni, și nu toate tranzacțiile au aceeași formulă de abordare.

Diferența dintre Plătitor și Neplătitor de TVA
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TVA – Taxa pe valoarea 
adăugată Scenariul 2
1. Compania ABC procură de la compania XYZ marfă în valoare de 400 

MDL + TVA 80 MDL;
2. Compania ABC vinde doar o parte din marfa procurată cu 300 MDL + 60 

MDL TVA;
3. Compania ABC și XYZ sunt plătitoare de TVA

Compania ABC înregistrează următoarele tranzacții

1.1. Procurare de marfă de 400 MDL
1.2. Achitare de TVA de 80 MDL

2.1. Vânzare de marfă de 300 MDL
2.2. Încasare de TVA de 60 MDL

3.1. La data achitării TVA-lui, compania ABC nu va achita TVA pentru că are 
deja achitate în avans 20 MDL (80 MDL – 60 MDL)
3.2. Pierderea companiei ABC este de 100 MDL (400 MDL – 300 MDL) și are 
achiați în avans 20 MDL TVA.

* Informația este adaptată scopului documentului. În terminologia contabilă se 
utilizează alte noțiuni, și nu toate tranzacțiile au aceeași formulă de abordare.

Diferența dintre Plătitor și Neplătitor de TVA
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TVA – Taxa pe valoarea 
adăugată Scenariul 3
1. Compania ABC procură de la compania XYZ marfă în valoare de 100 MDL + 

TVA 20 MDL;
2. Compania ABC vinde marfa procurată cu 300 MDL;
3. Compania ABC este neplătitoare de TVA, iar XYZ este plătitoare de TVA

Compania ABC înregistrează următoarele tranzacții

1.1. Procurare de marfă de 120 MDL

2.1. Vânzare de marfă de 300 MDL

3.1. La data achitării TVA-lui, compania ABC nu va achita TVA pentru 
că are deja achitate în avans 20 MDL (80 MDL – 60 MDL)
3.2. Profitul companiei ABC este de 180 MDL (300 MDL – 120 MDL)

* Informația este adaptată scopului documentului. În terminologia contabilă se 
utilizează alte noțiuni, și nu toate tranzacțiile au aceeași formulă de abordare.

Diferența dintre Plătitor și Neplătitor de TVA
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TVA – Taxa pe valoarea adăugată

Scenariul 4
1. Compania ABC procură de la compania XYZ marfă în valoare de 100 MDL;
2. Compania ABC vinde marfa procurată cu 300 MDL + 60 MDL TVA;
3. Compania ABC este plătitoare de TVA, iar XYZ este neplătitoare de TVA

Compania ABC înregistrează următoarele tranzacții

1.1. Procurare de marfă de 100 MDL

2.1. Vânzare de marfă de 300 MDL
2.2. Încasare de TVA în valoare de 60 MDL

3.1. La data achitării TVA-lui, compania ABC va achita TVA în valoare de 60 
MDL 3.2. Profitul companiei ABC este de 200 MDL (300 MDL – 100 MDL) și 
trebuie să achite TVA în valoare de 60 MDL.

* Informația este adaptată scopului documentului. În terminologia contabilă se 
utilizează alte noțiuni, și nu toate tranzacțiile au aceeași formulă de abordare.

Diferența dintre Plătitor și Neplătitor de TVA
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Dividende – Profitul pe care fondatorul dorește să-l extragă din companie
Definiție conform Codului Fiscal: venit obținut din repartizarea profitului net între acționari (asociaţi) în conformitate cu cota de participaţie 
depusă în capitalul social.

Total Venit – Total Cheltuieli = PROFIT NET

1. Din profitul NET obținut, fondatorul decide ce sumă dorește să extragă ca și 
dividende. 

2. Din valoarea dividendelor pe care fondatorul dorește să o extragă se reține 6%
impozite.

Exemplu:

1. Entitatea a înregistrat PROFIT NET în valoare de 1,000 MDL

2. Fondatorul a decis să repartizeze dividende în valoare de 600 MDL

3. Contabilul va reține 6% din 600 MDL (36 MDL)

4. Fondatorul va obține suma finală în valoare de 564 MDL (600 MDL – 36 MDL)
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Impozitele generale pe care trebuie să le cunoască administratorul

1. TVA-ul (Discutat mai sus) Scutit de TVA, 0%, 8%, 15%, 20%

2. Impozitul pe venit (discutat mai sus) 4%, 12%

3. Impozitul pe dividende (discutat mai sus) 6%

4. Impozitele salariale – le vom discuta mai jos

GATA! Dacă discutăm mai multe tipuri de impozite ne adâncim 
prea mult în detalii și nu se merită 

Minim despre impozitare – în 2 cuvinte



Managementul Financiar

www.dad.md

Foarte pe scurt despre impozitele salariale:

1. La salariul BRUT se adaugă aproximativ 22,5%

2. La salariul NET se adaugă aproximativ 45%

Această informație este expusă strict cu scopul de 
planificare și analiză pentru administratorii IMM-lor

Despre impozitare – în 2 cuvinte

Minim despre impozitare – în 2 cuvinte
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Mai pe lung despre impozitele salariale 

Descrierea Impozitului Salarial
Valoarea

Calculată de Angajator
Valoarea

Calculată de Angajat

Contribuții de asigurări medicale (CAM) 4,5% din salariul BRUT 4,5% din salariul BRUT

Contribuții de asigurări sociale (CAS) 6% din salariul BRUT 18% din salariul BRUT

Impozitul pe venit 12% din (Salariul Brut – CAM – CAM –
Scutire personală) 

---

Total Aprox. 22,5% 22,5%

Pentru un calcul mai detaliat, puteți utiliza site-ul https://salarii.md/

Despre impozitare – în 2 cuvinte

Minim despre impozitare – în 2 cuvinte

https://salarii.md/
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1. Controlul afacerii și posibilitatea de a iniția alte afaceri

2. Posibilitatea de a analiza corect afacerea

3. Posibilități reale de a obține credite de la instituțiile financiare

4. Minimizarea controalelor și presiunilor din partea instituțiilor financiare

5. Lipsa bătăilor de cap pentru controlul tranzacțiilor neoficiale!

6. Nu e așa de scump! Vedeți mai sus impozitele!

De ce este nevoie de oficializarea tranzacțiilor
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1.1. PROBLEMA: Târziu se oferă informația privind achitarea impozitelor, mai ales impozitul pe venit la sfârșit de an.

1.2. SOLUȚIA: Stabilirea termenilor limită pentru închiderea de lună fiscală, an fiscal și SOLICITAREA RAPOARTELOR 

INTERMEDIARE.

De exemplu: Contabilii sunt nevoiți să închidă luna trecută până pe data de 25 a lunii curente. Solicitați ca fiecare lună să fie închisă până pe data de 15, iar pe 
data de 16 să obțineți un tabel cu datoriile și scadențele acestora.

Furnizor Suma Data scadenței

Orange SA – Internet și GSM 650 MDL 17 august

Energie SRL – Energie electrică 1,213 MDL 5 septembrie

Salariile 27,415 MDL 30 august

Impozitele salariale 13,435 MDL 25 august

Furnizor X – materie primă 32,069 MDL 25 septembrie

Ce probleme poți avea din partea contabilității

La DAD Accountant pentru fiecare client separat sunt 
stabiliți termenii limită pentru efectuarea calculelor și 
raportărilor necesare.
Termenii limită sunt urmăriți cu strictețe de către 
administrația entității, iar clienții sunt înștiințați de fiecare 
raportare sau calcul efectuat.
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2.1. PROBLEMA: Depășirea plafonului de neplătitor de TVA (1,200,000 MDL pentru ultimele 12 luni)

2.2. SOLUȚIA: Monitorizarea lunară a veniturilor din vânzări și coordonarea cu departamentul contabil privind 
depășirea plafonului.

Ce probleme poți avea din partea contabilității

Ce probleme poți avea din partea contabilității

La DAD Accountant pentru fiecare client separat lunar se 
calculează indicatorii necesari pentru prevenirea riscurilor fiscale.



Managementul Financiar

www.dad.md

3.1. PROBLEMA: Neînregistrarea subdiviziunii la inspectoratul fiscal

3.2. SOLUȚIA: În cazul apariției unui contract de locațiune, transmiteți-l contabilului. 
La general, regulile de aur în colaborarea cu departamentul contabil sunt următoarele:
- Oferiți contabilului acces la toate documentele companiei;
- Efectuați periodic întâlniri cu departamentul contabil unde le explicați ce ați făcut și ce planificați.

Ce probleme poți avea din partea contabilității

Ce probleme poți avea din partea contabilității

De cele mai multe ori, activitățile strategice ale companiei implică acțiuni 
sau consecințe fiscale, despre care administratorul companiei nu mereu 
cunoaște. La DAD Accountant efectuăm discuții periodice (săptămânal 
sau lunar) pentru a identifica riscurile eventuale, sau posibilitățile de 
armonizare a cheltuielilor clienților noștri.
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4.1. PROBLEMA: Gestionarea eronată a stocurilor – materiei prime și materialelor

4.2. SOLUȚIA: Oficializarea tranzacțiilor și efectuarea periodică a inventarierii

Ce probleme poți avea din partea contabilității

Ce probleme poți avea din partea contabilității



Vă mulțumim!

Pentru orice întrebări sau neclarități apelați acum la:
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Acest document conține doar informație generală, iar DAD Accountant și companiile de grup aferente prestează servicii profesionale de consultanță, contabilitate și advisory. Înainte de a
lua oricare decizii ce ar putea afecta afacerea sau finanțele Dumneavoastră, apelați la un consultant calificat.

Ion Vacarciuc, 
Director Comercial
Tel.: (+373) 22 999 378
tel.: (+373) 78 067 887
e-mail: IonV@dad.md

mailto:IonA@dad.md

