LEGE
pentru modificarea și abrogarea unor acte normative

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art. I. – La articolul 117 alineatul (13) din Codul fiscal nr. 1163/1997
(republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din
8 februarie 2007), cu modificările ulterioare, textul „Începând cu 1 iulie 2020” se
substituie cu textul „Începând cu 1 ianuarie 2021”.
Art. II. – Articolul 4 din Legea nr. 408/2001 pentru punerea în aplicare a
titlului V al Codului fiscal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările ulterioare, se completează cu
alineatele (29) și (30) cu următorul cuprins:
„(29) Serviciul Fiscal de Stat efectuează verificarea corectitudinii mărimii
subvenției acordate întreprinderilor și organizațiilor necomerciale care au instituit
șomaj tehnic și/sau staționare în conformitate cu Dispoziția Comisiei pentru Situații
Excepționale a Republicii Moldova nr. 16 din 10 aprilie 2020 și Legea nr. 69/2020
cu privire la instituirea unor măsuri pe perioada stării de urgență în sănătate publică
şi modificarea unor acte normative.
(30) Serviciul Fiscal de Stat efectuează verificarea corectitudinii mărimii
subvenției acordate în cadrul programului de subvenționare a dobânzilor în
conformitate cu Legea nr. 60/2020 privind instituirea unor măsuri de susţinere a
activităţii de întreprinzător şi modificarea unor acte normative.”
Art. III. – Se abrogă Legea nr. 56/2020 privind instituirea unor măsuri de
susținere a cetățenilor și a activității de întreprinzător în perioada stării de urgență și
modificarea unor acte normative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2020,
nr. 101, art. 171).
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Art. IV. – Articolul I din Legea nr. 60/2020 privind instituirea unor măsuri de
susținere a activității de întreprinzător și modificarea unor acte normative (Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 2020, nr. 108–109, art. 186) se modifică după cum
urmează:
1. Articolul 1:
la litera a), după cuvântul „bancare” se introduce textul „și/sau nebancare”;
litera b) va avea următorul cuprins:
„b) creditorul – bancă licențiată de Banca Națională a Moldovei conform
legislației și/sau organizație de creditare nebancară, înregistrată de Comisia
Națională a Pieței Financiare în Registrul organizațiilor de creditare nebancară
autorizate;”
la litera c), după cuvântul „bancare” se introduce textul „și/sau nebancare”.
2. La articolul 3:
denumirea va avea următorul cuprins:
„Articolul 3. Creditorii”;
alineatul (1) va avea următorul cuprins:
„(1) Orice organizație de creditare nebancară autorizată din Republica
Moldova poate acorda credite pentru beneficiarii Programului de subvenționare a
dobânzilor.”
3. Articolul 4:
la alineatul (2), textul „decembrie 2019, ianuarie 2020 şi februarie 2020” se
substituie cu textul „septembrie 2019–februarie 2020”;
alineatul (5) se completează cu enunţul: „Cererea de acordare a subvenției
aferente sumei dobânzii achitate se depune pentru fiecare lună calendaristică separat
sau cumulativ pe mai multe luni aferente perioadei de aplicare a Programului de
subvenționare a dobânzilor.”
la alineatul (6), cuvintele „lunii în care se achită dobânda” se substituie cu
cuvintele „celei în care programul se finalizează”;
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la alineatul (9), cuvântul „bănci” se substituie cu cuvântul „creditori”.
4. La articolul 9 alineatul (2), litera c) se abrogă.
5. La articolul 12, în denumire şi în textul articolului, cuvintele „acordare a
subvenției” se substituie cu textul ,,rambursare a TVA”.
Art. V. – (1) Prin derogare de la prevederile articolului 56 alineatul (2) din
Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, prevederile prezentei legi intră în
vigoare la data de 1 iulie 2020.
(2) Guvernul, în termen de 3 luni de la data publicării prezentei legi, va aduce
actele sale normative în concordanţă cu aceasta.
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