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În conformitate cu prevederile art. 73 din Constituția Republicii Moldova și
art. 47 (44) din Regulamentul Parlamentului se înaintează cu titlul de inițiativă
legislativă proiectul de lege pentru completarea Codului Fiscal, nr. 1163-XIII din
24.04.97, (Republicat în Monitorul Oficial 08.02.2007) cu modificările și
completările ulterioare.
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Proiect
LEGE
pentru completarea art.7 din Codul Fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.97

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articolul I.
Codul Fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.97, (Republicat în Monitorul Oficial
08.02.2007) cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum
urmează:
1. Articolul 7 se completează cu un alineat nou 11 cu următorul conținut:
«11 Prevederile legislative privind stabilirea de noi impozite și taxe generale
de stat și locale precum și privind modificarea acestora întră în vigoare nu
mai devreme decît peste 6 luni după publicarea acestora în Monitorul Oficial
al Republicii Moldova.»
2. Articolul 9 se completează la final cu următoarea propoziție:
«Modificările legislative privind modul de administrare fiscală întră în
vigoare nu mai devreme decît peste 6 luni după publicarea acestora în
Monitorul Oficial al Republicii Moldova.»

Președintele Parlamentului

NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul de lege privind completarea art.7 din Codul Fiscal
nr. 1163-XIII din 24.04.97
Unul din factorii importanți ce determină climatul de afaceri din țară
constituie respectarea principiilor de previzibilitate a politicilor bugetar-fiscale.
Inițiativa dată are drept scop asigurarea implementării acestor principii prin
introducerea în Codul Fiscal a unor norme ce prevăd un termen minimal de 6 luni
pentru întrarea în vigoare a prevederilor legislative privind stabilirea de noi
impozite și taxe generale de stat și locale, modificarea acestora precum și
modificările ce țin de modul de administrare fiscală.
În opinia autorilor, această normă va avea un impact benefic asupra
planificării bussinesului, păstrarea și crearea locurilor noi de muncă, precum și
stabilirea unor relații armonioase de parteneriat dintre stat și agenți economici.

