HOTĂRÎRE
cu privire la aprobarea bugetului Comisiei Naţionale
a Pieţei Financiare pe anul 2012
În temeiul art. 6 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 192-XIV din 12 noiembrie 1998
privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare,
Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.
Art. 1. – Bugetul Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare pe anul 2012 se
aprobă la venituri în sumă de 15 301,7 mii lei şi la cheltuieli în sumă de
20 808,7 mii lei, cu un deficit în sumă de 5 507,0 mii lei, potrivit anexei nr. 1.
Art. 2. – Se aprobă taxele şi plăţile stabilite şi percepute de Comisia Naţională
a Pieţei Financiare în anul 2012, potrivit anexei nr. 2.
Art. 3. – În procesul executării bugetului, Comisia Naţională a Pieţei
Financiare este abilitată să opereze modificări în structura cheltuielilor în limita
bugetului aprobat prin prezenta hotărîre.
Art. 4. – Comisia parlamentară economie, buget şi finanţe va exercita
controlul asupra executării prevederilor prezentei hotărîri.
Art. 5. – Prezenta hotărîre se pune în aplicare începînd cu 1 ianuarie 2012.
PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI

MARIAN LUPU
Chişinău, 22 martie 2012.
Nr. 53.

Anexa nr. 1
Bugetul Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare pe anul 2012
(Sinteza veniturilor şi cheltuielilor)
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I. VENITURI
Taxele percepute la înregistrarea de stat a emisiunii
valorilor mobiliare, stabilite în anexa nr. 2
Taxele din valoarea tranzacţiilor cu valori mobiliare,
stabilite în anexa nr. 2
Plata pentru aprobarea transferului de portofoliu al
asiguratorului, stabilită în anexa nr. 2
Plăţile administratorilor fiduciari ai investiţiilor, stabilite
în anexa nr. 2
Plăţile societăţilor de asigurare, stabilite în anexa nr. 2
Plăţile brokerilor de asigurare, stabilite în anexa nr. 2
Plăţile efectuate de asociaţiile de economii şi împrumut,
stabilite în anexa nr. 2
Plata pentru atestarea specialiştilor în vederea activită ții
pe piaţa financiară nebancară
Plata pentru reducerea capitalului social şi plata pentru
înregistrarea prospectului ofertei publice pe piaţa
secundară
Plata pentru eliberarea autorizaţiei de reorganizare a
societăţii pe acţiuni şi plata pentru înregistrarea
prospectului ofertei publice pe piaţa primară
Sumele sancţiunilor aplicate conform legislaţiei pentru
săvîrşirea de contravenţii
Veniturile din editarea publicaţiei periodice de
specialitate „Capital Market”
Plata pentru acordarea de licenţe
Alte surse legale:
- dobînda obținută din investirea în valori mobiliare de
stat și dobînda aferentă soldurilor mijloacelor băneşti
- plata percepută pentru închirierea/arendarea bunurilor
proprietate publică
- plata pentru eliberarea certificatelor, autorizaţiilor,
adeverinţelor, precum și a duplicatelor acestora
Total venituri

2600,0
5200,0
70,0
29,2
4491,0
464,9
355,0
41,6
18,4

12,0

348,2
28,0
160,0
1483,4
1200,0
251,0
32,4
15301,7
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II. CHELTUIELI
1 Retribuirea muncii
2 Contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii
3 Primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală
achitate de patroni
4 Plata mărfurilor şi serviciilor
5 Deplasările în interes de serviciu
6 Transferurile peste hotare
7 Procurarea mijloacelor fixe
8 Reparaţiile capitale
Total cheltuieli
Deficit (-); excedent (+)
Surse de finanţare
Sold la începutul anului

13033,6
2905,1
421,1
2806,2
745,0
222,3
195,4
480,0
20808,7
- 5507,0
5507,0
5507,0

Anexa nr. 2
Taxele şi plăţile stabilite şi percepute de
Comisia Naţională a Pieţei Financiare în anul 2012
Nr.
Denumire taxă/plată
crt.
1
Taxe percepute la înregistrarea de stat a
emisiunii valorilor mobiliare:
1.1 din suma emisiunii valorilor mobiliare plasate
la înfiinţarea societăţii şi din suma emisiunii
valorilor mobiliare achitată în contul majorării
capitalului social, cu excepţia emisiunii de valori
mobiliare prevăzute la pct. 1.2
1.2 din suma emisiunii valorilor mobiliare:
a) efectuată în scopul consolidării, fracţionării
sau convertirii valorilor mobiliare emise anterior
b) achitată din contul capitalului propriu
1.3 din suma emisiunii obligaţiunilor corporative
sau a obligațiunilor emise de autoritățile publice
locale
2
Taxe din tranzacţiile de vînzare-cumpărare
efectuate pe piaţa bursieră:
2.1 din valoarea tranzacţiilor de vînzare-cumpărare
înregistrate în regimul pieţei interactive
2.2 din valoarea tranzacţiilor de vînzare-cumpărare
înregistrate în regimul pieţei directe,
inclusiv:
a) prin ofertă publică
b) ca pachete unice
c) ca tranzacţii speciale, conform Regulilor
Bursei de Valori a Moldovei
d) ca alte tranzacţii directe efectuate conform
Regulilor Bursei de Valori a Moldovei
3

4

Taxa din valoarea tranzacţiilor de vînzarecumpărare a valorilor mobiliare, efectuate pe piaţa
extrabursieră
Taxe din valoarea tranzacţiilor civile cu valori
mobiliare, altele decît cele specificate la pct. 2 şi 3,

Mărime taxă/plată

0,4%

0,1%
0,1%
0,05%

0,08%

0,1%
0,1%
0,1%
0,3% achitate de
fiecare participant la
tranzacţie
0,5%
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4.1

4.2

inclusiv:
tranzacţiile aferente contractelor de donaţie
a valorilor mobiliare, încheiate între persoane
care sînt:
a) soţi, rude sau afini de gradele I și II

b) rude sau afini de gradul III de rudenie
sau de afinitate, ori de grad mai mare,
sau între persoane care nu sînt rude
tranzacţiile aferente transmiterii valorilor
mobiliare ca aport la capitalul social al:
a) societăţii pe acţiuni rezidente
b) societăţii cu răspundere limitată
sau al societății pe acțiuni nerezidente

4.3

tranzacțiile efectuate conform unei hotărîri
definitive și irevocabile a instanţei judecătoreşti

4.4

înstrăinarea sau transmiterea acţiunilor de tezaur
de către emitent acţionarilor şi/sau personalului
societăţii
tranzacţiile aferente achitării dividendelor
cu acţiuni de tezaur ale emitentului
succesiunea valorilor mobiliare în urma
dizolvării sau reorganizării persoanei juridice
răscumpărarea valorilor mobiliare de către emitent
sau de către acționarii majoritari în cazurile
prevăzute de Legea nr. 1134-XIII din 2 aprilie 1997
privind societăţile pe acţiuni
transmiterea valorilor mobiliare din portofoliul
fondului de investiţii care se lichidează către
acţionarii acestuia

4.5
4.6
4.7

4.8

0,1% din valoarea
de piaţă a valorilor
mobiliare donate,
iar în cazul în care
aceasta lipseşte,
din valoarea lor
nominală
1% din valoarea
de piaţă a valorilor
mobiliare donate

0,05% din valoarea
de piaţă a valorilor
mobiliare
1% din valoarea
de piaţă a valorilor
mobiliare
0,5% din valoarea
tranzacţiei, dar nu
mai mică decît
valoarea de piaţă a
valorilor mobiliare
0,5% din valoarea
tranzacţiei
0,5% din valoarea
tranzacţiei
0,5%
0,1% din valoarea
tranzacţiei
Nu se percepe taxă
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6.1

tranzacţiile de răscumpărare a valorilor mobiliare
de către societatea pe acţiuni, legate de reorganizarea
acesteia şi/sau expirarea termenului de circulaţie
a valorilor mobiliare
moştenirea valorilor mobiliare
tranzacţiile cu valori mobiliare nesolicitate,
în condiţiile Legii restructurării întreprinderilor
agricole în procesul de privatizare nr. 392-XIV
din 13 mai 1999
tranzacţiile cu titlu gratuit conform Legii
nr. 121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea
şi deetatizarea proprietăţii publice
distribuirea valorilor mobiliare în cazul partajului
averii între soţi conform hotărîrii instanţei
judecătoreşti
achitarea cu valori mobiliare a datoriilor certe
ale statului faţă de participanţii la privatizare
Plata pentru aprobarea transferului de portofoliu
al asiguratorului
Plăţile regulatorii de funcţionare achitate anual
de către participanţii profesionişti la piaţa
financiară nebancară,
inclusiv:
plăţile administratorilor fiduciari ai investiţiilor

6.2

plăţile societăţilor de asigurare

6.3

plăţile brokerilor de asigurare

6.4
6.5

plăţile fondurilor nestatale de pensii
plăţile asociaţiilor de economii şi împrumut:
a) cu licenţă de categoria A

4.9

4.10
4.11

4.12

4.13

4.14
5
6

Nu se percepe taxă

Nu se percepe taxă
Nu se percepe taxă

Nu se percepe taxă
Nu se percepe taxă
Nu se percepe taxă
1% din valoarea
transferului

0,1% din valoarea
medie anuală a
activelor nete
transmise în
gestiunea
administratorilor
fiduciari
0,5% din primele
brute anuale
subscrise
0,4% din
comisioanele
primite
Nu se percepe plată
0,4% din valoarea
medie anuală a
activelor nete
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b) cu licenţă de categoria B
Plata pentru atestarea specialiştilor în vederea
activităţii pe piaţa financiară nebancară
8
Plata pentru reducerea capitalului social şi plata
pentru înregistrarea prospectului ofertei publice
pe piaţa secundară
9
Plata pentru eliberarea autorizaţiei de
reorganizare a societăţii pe acţiuni:
a) prin fuziune, dezmembrare
b) prin transformare
10
Plata pentru înregistrarea prospectului ofertei
publice pe piaţa primară
11
Alte surse legale:
11.1 plata pentru organizarea seminarelor
7

11.2 plata pentru eliberarea certificatelor,
autorizaţiilor, adeverinţelor, precum şi a
duplicatelor acestora
11.3 plata pentru eliberarea blanchetelor, a copiilor
de pe documente

0,5% din valoarea
medie anuală a
activelor nete
400 lei
360 lei

1800 lei
900 lei
1800 lei

În funcţie de
cheltuieli
180 lei
În funcţie de
cheltuieli

Notă:
Modul de percepere a taxelor şi a plăţilor se stabileşte de către Comisia Naţională
a Pieţei Financiare.

