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Lege
pentru punerea ]n aplicare a titlului V al Codului fiscal
Prin prezenta lege organic[, Parlamentul adopt[ titlul V
al Codului fiscal.

Articolul 1. Intrarea ]n vigoare
Titlul V al Codului fiscal intr[ ]n vigoare la 1 iulie 2002.

Articolul 2. Abrogarea
La data intr[rii ]n vigoare a titlului V al Codului fiscal, se
abrog[:
Legea nr.876-XII din 22 ianuarie 1992 cu privire la Serviciul
fiscal de stat;
Legea nr.1198-XII din 17 noiembrie 1992 privind bazele
sistemului fiscal;
Legea nr. 633-XIII din 10 noiembrie 1995 cu privire la modul de urm[rire a impozitelor, taxelor =i altor pl[\i;
capitolele I =i II din Legea nr.1164-XIII din 24 aprilie 1997
cu privire la administrarea impozitului pe venit =i pentru
punerea ]n aplicare a titlurilor I =i II ale Codului fiscal;
alineatele (2) =i (3) ale articolului 4 din Legea nr.1417-XIII din
17 decembrie 1997 pentru punerea ]n aplicare a tit
lului III al Codului fiscal;
alineatele (4), (6)–(9) ale articolului 4 din Legea nr.1054-XIV
din 16 iunie 2000 pentru punerea ]n aplicare a titlului IV
din Codul fiscal;
alineatele (8)–(10) ale articolului 4 din Legea nr.1056-XIV din
16 iunie 2000 pentru punerea ]n aplicare a titlului VI din
Codul fiscal.

Articolul 3. Modificarea unor acte normative
(1) Pre=edintelui Republicii Moldova i se propune s[ aduc[
actele sale normative ]n concordan\[ cu titlul V al Codului
fiscal.
(2) Guvernul, ]n termen de 3 luni:
a) va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea
legisla\iei ]n vigoare ]n concordan\[ cu titlul V al Codului
fiscal;
b) va aduce actele sale normative ]n concordan\[ cu
titlul V al Codului fiscal;
c) va asigura revizuirea =i abrogarea de c[tre ministere =i
departamente a actelor lor normative care contravin
titlului V al Codului fiscal.
(3) }n leg[tur[ cu abrogarea Legii cu privire la modul de
urm[rire a impozitelor, taxelor =i altor pl[\i, autorit[\ile
publice centrale =i locale ]n comun cu persoanele care beneficiaz[ de credite vor revedea contractele privind acordarea
creditelor =i a garan\iilor pentru creditele bancare.

Articolul 4. Dispozi\ii tranzitorii =i finale
(1) Raporturile fiscale =i alte raporturi legate de acestea
din perioadele fiscale anterioare intr[rii ]n vigoare
a titlului V al Codului fiscal se reglementeaz[ conform
legisla\iei care era ]n vigoare ]n perioada respectiv[, dac[
prezentul articol nu prevede altfel.
(2) Pentru impozitele =i taxele a c[ror perioad[ fiscal[ ]n
anul 2002 nu a expirat la 1 iulie 2002, prezentul titlu se
aplic[ asupra obliga\iilor fiscale a c[ror m[rime se deter

min[ din raportul perioadei fiscale de dup[ 1 iulie 2002
fa\[ de perioada fiscal[ total[ pe anul 2002.
(3) Determinarea m[rimii obliga\iei fiscale din perioadele
fiscale anterioare intr[rii ]n vigoare a titlului V al Codului
fiscal are loc ]n conformitate cu legisla\ia care era ]n vigoare
]n perioada respectiv[, ]n limita termenelor de prescrip\ie
prev[zute la art.264 din titlul V al Codului fiscal, care
]ncep s[ curg[:
a) pentru impozite, taxe, major[ri de ]nt]rziere (penalit[\i)
– de la ultima dat[ stabilit[ pentru prezentarea d[rii de
seam[ fiscale respective sau pentru plata impozitului,
taxei, major[rii de ]nt]rziere (penalit[\ii), ]n cazul ]n
care nu este prev[zut[ prezentarea unei d[ri de seam[
fiscale;
b) pentru sanc\iunile fiscale aferente unor impozite =i taxe
concrete – de la ultima dat[ stabilit[ pentru prezentarea
d[rii de seam[ fiscale privind impozitul =i taxa men\ionat[ sau pentru plata impozitului =i taxei ]n cazul ]n
care nu este prev[zut[ prezentarea unei d[ri de seam[
fiscale;
c) pentru sanc\iunile fiscale neaferente unor impozite =i
taxe concrete – de la data s[v]r=irii ]nc[lc[rii fiscale.
(4) Prin derogare de la prevederile alin.(3) din prezentul
articol, ]n cazul impozitului pe venit, determinarea obliga\iei
fiscale din perioadele fiscale anterioare intr[rii ]n vigoare
a titlului V al Codului fiscal are loc ]n conformitate cu
legisla\ia care era ]n vigoare ]n perioada respectiv[, pe
parcursul a 3 ani de la data stabilit[ pentru prezentarea
declara\iei fiscale sau de la data prezent[rii ultimei declara\ii
fiscale (dac[ a fost necesar[ concretizarea sau completarea
documentelor prezentate anterior), cu excep\ia cazurilor de
diminuare a impozitului pe venit ca rezultat al prezent[rii
informa\iei false sau a informa\iei care induce ]n eroare.
}n acest ultim caz nu se aplic[ termene de determinare
a obliga\iei fiscale privind impozitul pe venit. }n cazul ]n
care organul fiscal a stabilit c[ contribuabilul la impozitul
pe venit persoan[ fizic[ a lipsit mai mult de 3 ani din
Republica Moldova, termenul de 3 ani de determinare a
sumei impozitului pe venit se prelunge=te cu perioada de
absentare a contribuabilului.
(5) Obliga\iile fiscale din perioadele fiscale anterioare intr[rii ]n vigoare a titlului V al Codului fiscal nestinse, total sau
par\ial, se sting ]n conformitate cu procedura prev[zut[ de
Codul fiscal, ]n limitele termenelor de prescrip\ie stabilite
la art.265 din titlul V al Codului fiscal, care ]ncep s[ curg[
dup[ determinarea obliga\iei fiscale.
(6) Ac\iunile de stingere a obliga\iei fiscale din perioadele
fiscale anterioare intr[rii ]n vigoare a titlului V al Codului
fiscal s]nt continuate ]n conformitate cu procedura prev[zut[ de Codul fiscal.
(7) Prevederile art.234 alin.(2) din titlul V al Codului fiscal
se aplic[ =i ]n cazul amenzilor pentru perioadele de p]n[ la
1 iulie 2002 dac[ decizia asupra cazului de ]nc[lcare fiscal[
a fost adoptat[ dup[ data intr[rii ]n vigoare a titlului V al
Codului fiscal.
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(8) Restituirea sumelor pl[tite ]n plus =i a sumelor care,
conform legisla\iei fiscale, urmau a fi restituite p]n[ la data
intr[rii ]n vigoare a titlului V al Codului fiscal, dar nu au
fost restituite, se efectueaz[ conform prevederilor titlului V
al Codului fiscal =i cu condi\ia neexpir[rii termenelor de
restituire a sumelor, prev[zute de legisla\ia care era ]n
vigoare ]n perioada respectiv[.
(9) P]n[ la intrarea ]n vigoare a legisla\iei respective, organul fiscal, suplimentar la atribu\iile prev[zute de legisla\ia
fiscal[, exercit[ urm[toarele atribu\ii:
a) organizeaz[ eviden\a, evaluarea =i v]nzarea bunurilor
confiscate, a bunurilor f[r[ st[p]n, a bunurilor sechestrate perisabile sau cu termen de p[strare limitat, a
corpurilor delicte, a bunurilor trecute ]n proprietatea
statului cu drept de succesiune =i a comorilor;
b) gestioneaz[ registrul recipiselor trezoreriale de crean\e
ale Ministerului Finan\elor =i efectueaz[ stingerea datoriilor istorice, cesionate statului, ale ]ntreprinderilor
agricole fa\[ de al\i creditori, conform art.18 din Legea
restructur[rii ]ntreprinderilor agricole ]n procesul de
privatizare nr.392-XIV din 13 mai 1999;
c) percepe, ]n modul stabilit de executare silit[ a obliga\iei
fiscale neonorate ]n termen:
primele de asigurare obligatorie de asisten\[ medical[;
dividendele aferente cotei de participare a statului ]n
capitalul social al societ[\ilor pe ac\iuni;
veniturile din v]nzarea =i privatizarea patrimoniului
public;

]mprumuturile interne =i externe cu destina\ie special[
acordate agen\ilor economici prin intermediul Ministerului Finan\elor, dob]nzile aferente acestora;
mijloacele dezafectate de la buget pentru stingerea
]mprumuturilor acordate agen\ilor economici cu garan\ie de stat sau cu garan\ia autorit[\ilor administra\iei
publice locale;
d) realizeaz[ alte ac\iuni prev[zute de lege.
(10) Organul fiscal este ]n drept s[ suspende opera\iunile
la conturile bancare ale contribuabililor, ]n modul stabilit
de legisla\ia fiscal[, ]n cazurile neachit[rii sau neramburs[rii
sumelor enumerate la alin.(9) lit.c) din prezentul articol.
Pentru neexecutarea deciziei de suspendare a opera\iunilor
la conturile bancare sau pentru efectuarea opera\iunilor
la conturile bancare f[r[ luarea lor la eviden\[ de organul
fiscal, acesta va aplica institu\iei financiare (]n caz de necesitate, se indic[ sucursala sau filiala acesteia) amenzi ]n
m[rimea =i ]n modul stabilite de legisla\ia fiscal[.
(11) Contribuabilii vor utiliza num[rul de identificare de
stat ]n calitate de cod fiscal de la data primirii certificatului
de ]nregistrare, care atest[ identitatea num[rului de identificare de stat =i a codului fiscal.
Pre=edintele Parlamentului

eugenia OSTAPCIUC

Chi=in[u, 26 iulie 2001.
Nr. 408-XV.
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