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CANCELARIA DE STAT A REPUBLICII MOLDOVA
Nr.

c;-t2'-ľ

Chişinău

Biroul Permanent
al Parlamentului
În temeiul art.58 din Regulamentul Parlamentului, adoptat prin
Legea
nr.797-XIII din 2 aprilie 1996, se prezintă Avizul la proiectul de lege
pentru
modifcarea Legii nr. 1 80/20 1 8 privind declararea voluntară i stimularea
fiscală
(iniţiativa legislativă nr. 371 din 1 noiembrie 2018), aprobat prin
Hotărîrea
Guvernului nr. 1045 din 8 noiembrie 2018.

Ánexe:

1. Hotărîrea Guvernului privind aprobarea Avizului (în limba român
ă
1 f1ă şi în limba rusă 1 f1ă);
2. Avizul asupra proiectului de lege (în limba română 2 f1e).
—

—

—

Secretar general adjunct al

CAZAN

SCETtATUL PiEŤULUí1
FEPULlC MO
VA

Ex.: Ina Railean
Tel.: 250203
Casa Guvernului,
MD-2033, Chişinău,
Republica Moldova

Or

Telefon:
+ 373-22-250104

Fax:
+ 373-22-242696

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA
HOTĂRÎRE nr.1045
din 8 noiembrie 2018
Chiinău
Cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege
pentru inodificarea Legii nr. 180/2018 privind
declararea voluntară i stimularea fiscală

Guvernul HOTĂRĂŞTE:
Se aprobă şi se prezintă Parlamentului Avizul la proiectul de lege pentru
modificarea Legii nr. 1 80/20 1 8 privind declararea voluntară i stimularea fiscală.

Prim-ministru

PAVEL FILIP

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor

Octavian Armaşu

Ministrul j ustiţiei

Victoria Iftodi
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Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 1 045/20 1 8
AVIZ
la proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 180/2018
privind declararea voluntară i stimularea fiscală

Guvernul a examinat proiectul de lege pentru modifîcarea Legii
nr. 1 80/20 1 8 privind declararea voluntară i stimularea fiscală, înaintat cu titlu de
iniţiativă legislativă (nr. 371 din 1 noieabrie 2018) de către un grup de deputaţi
în Parlament, i comunică susţinerea acestuia, cu următoarele propuneri de
perfecţionare.
Cu titlu general, denumirea proiectului se va revizui prin prisma art.42
alin.(5) din Legea nr. 1 00/20 1 7 cu privire la actele normative, ce prevede: „După
adoptarea, aprobarea sau emiterea actului normativ, denumirea se completează
cu un număr de ordine, ca element de identifîcare, la care se adaugă anul în care
a fost adoptat, aprobat sau emis acesta". De asemenea, se vor exclude cuvintele
„i completarea", deoarece accepţia termenului „modificarea" cuprinde i
completarea actelor normative (a se vedea art. 62 din legea prenotată).
Observaţiile respective se referă i la dispoziţia propriu-zisă de modificare din
art. I.
Izvorul publicării Legii nr. 180/2018 privind declararea voluntară i
stimularea fîscală se va indica după următoarea schemă: (Monitorul Ofîcial al
Republicii Moldova, anul publicării, numărul Monitorului, numărul articolului).
La art. I, referitor la pct. 1:
In dispoziţia de modifîcare, cuvîntul „alineatul" se va substitui cu cuvîntul
„alineatele", deoarece se propune completarea art.3 cu două alineate.
Pentru uniformizarea stilului de redactare a normelor art.3, recomandăm
excluderea din alin.(5) a textului
precum i membrii familiei (soţul/soţia,
copilul minor, inclusiv cel adoptiv sau persoana afîată la întreţinerea subiectului
declarării) i concubinul/concubina acestora". Concomitent, alin.(6) se va
completa cu referinţa la alin.(5). Iar pentru corectitudine redacţională, în alin.(6)
cuvintele „persoana afîată la întreţinerea subiectului declarării" se vor substitui
cu cuvintele „persoana aflată la întreţinere".
Suplimentar, este necesar a ajusta redacţia alin.(1) al art.3 prin substituirea
textului „alin.(2), (3) i (4)" cu textul „alin.(2)-(6)". Conform acestui model se
vor redacta i trimiterile la alineatele consecutive în art.3 alin.(6) i art. 1 2
alin.(1).
Referitor la pct.2, dispoziţia de modificare se va formula potrivit uzanţelor
normative, fără utilizarea cuvintelor „se modifîcă i". Obiecţia în cauză este
valabilă i pentru pct.4.
Referitor la pct.4, la art.12 alin.(4), după cuvintele „din titlul V al Codului
fiscal" se va completa cu cuvintele „la persoanele care au declarat voluntar
bunuri".
Referitor la pct. 5, art. 1 6 se va completa cu alin.( 1 2) cu următorul cuprins:
„
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Prevederile alineatului ( 1) nu se aplică contribuabililor care, începînd
cu 1 ianuarie 2019, au comis repetat, în decursul unei perioade de 6 luni
consecutive, încălcări menţionate la art.254 i art.254' din Codul fiscal."
Referitor la pct.6, 7 i 8, textul „nu sînt subiect al declarării averii Bi
intereselor personale, precum i nu sînt" se va substitui cu textul „nu am fost i
nu sînt: subiect al declarării averii i intereselor personale;".
Totodată, cuvintele „se introduce un nou alineat" se vor substitui cu
cuvintele „se completează cu un alineat", în conformitate cu terminologia actelor
de modificare.
‘,( 1
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