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Lege pentru punerea ]n aplicare a titlului IV din Codul fiscal
Parlamentul, prin prezenta lege organic[, adopt[ titlul IV
din Codul fiscal.

Articolul 1. Intrarea ]n vigoare
Titlul IV din Codul fiscal intr[ ]n vigoare la 1 ianuarie 2001.

Articolul 2. Abrogarea
La data intr[rii ]n vigoare a titlului IV din Codul fiscal se
abrog[ Legea nr.347-XIII din 27 decembrie 1994 cu
privire la accize.

Articolul 3. Modificarea actelor normative
Guvernul, ]n termen de 2 luni:
a) va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea
legisla\iei ]n vigoare ]n concordan\[ cu titlul IV din
Codul fiscal;
b) va aduce actele sale normative ]n concordan\[ cu titlul IV
din Codul fiscal;
c) va asigura revizuirea =i abrogarea de c[tre ministere
=i departamente a actelor lor normative care contravin
titlului IV din Codul fiscal.

Articolul 4. Dispozi\ii finale =i tranzitorii
(1) Persoanele juridice =i persoanele fizice care prelucreaz[
=i/sau fabric[ m[rfuri supuse accizelor, persoanele juridice care desf[=oar[ activitate ]n domeniul jocurilor de
noroc, ]ncep]nd cu data intr[rii ]n vigoare a prezentei legi
=i p]n[ la intrarea ]n vigoare a titlului IV din Codul fiscal,
s]nt obligate s[ ob\in[ certificatul de acciz de la organele
Serviciului Fiscal de Stat.
(2) M[rfurile supuse accizelor prelucrate sau fabricate ]n
Republica Moldova =i comercializate p]n[ la 1 ianuarie
2001, precum =i m[rfurile supuse accizelor importate ]n
Republica Moldova =i exportate din Republica Moldova
p]n[ la aceast[ dat[, se supun accizelor ]n conformitate
cu actele normative ]n vigoare p]n[ la punerea ]n aplicare
a titlului IV din Codul fiscal. Accizele achitate p]n[ la data
de 1 ianuarie 2001 la m[rfurile utilizate pentru fabricarea
altor m[rfuri supuse accizelor urmeaz[ a fi trecute ]n
contul accizelor achitate la expedierea (transportarea)
ulterioar[, ]n modul prev[zut de titlul IV din Codul fiscal.
Accizele achitate p]n[ la 1 ianuarie 2001 la m[rfurile exportate dup[ aceast[ dat[ urmeaz[ a fi restituite, ]n cazul
confirm[rii documentare a exportului lor, ]n conformitate cu
procedura prev[zut[ la titlul IV din Codul fiscal.
(3) Persoanele juridice =i persoanele fizice care prelucreaz[ =i/sau fabric[ m[rfuri supuse accizelor s]nt obligate s[
inventarieze stocurile de m[rfuri (valori) la situa\ia existent[ la 31 decembrie 2000 =i s[ prezinte, p]n[ la 10 ianuarie 2001, organelor Serviciului Fiscal de Stat documentele de inventariere ]ntocmite conform legisla\iei ]n vigoare.
(4) Persoanele care nu s]nt subiec\i ai impunerii, inclusiv
]ntreprinderile comerciale, ]n adresa c[rora persoanele
juridice =i fizice expediaz[ (transport[) =i livreaz[ m[rfuri
supuse accizelor, inclusiv m[rfuri importate, f[r[ documente justificative (copia declara\iei vamale, factura de
expedi\ie a m[rfurilor, documentul de plat[, alte documente stabilite de c[tre Inspectoratul Fiscal Principal de Stat

de pe l]ng[ Ministerul Finan\elor ce confirm[ achitarea accizelor) pentru comercializarea ulterioar[ ori pentru prelucrarea =i/sau fabricarea ulterioar[ a altor m[rfuri supuse accizelor, p]n[ ]n anul 2005:
a) calculeaz[ accizele ]n modul prev[zut la art. 123 alin.(1)
lit.a) din Codul fiscal =i le achit[ ]n ziua succesiv[
celeia ]n care au fost comercializate m[rfurile supuse
accizelor, conform cotelor prev[zute ]n anexa la titlul IV
din Codul fiscal;
b) duc o eviden\[ separat[ a m[rfurilor supuse accizelor
primite pentru comercializare de la persoane juridice =i
persoane fizice f[r[ confirmarea documentar[ a achit[rii de c[tre acestea a accizelor;
c) prezint[ declara\ia privind achitarea accizelor ]n termenele stabilite pentru subiec\ii impunerii la art.127 alin.(3)
din Codul fiscal.
(5) M[rfurile supuse accizelor expediate (transportate) =i
livrate de c[tre persoanele juridice =i fizice reziden\i afla\i
pe teritoriul Republicii Moldova care nu au rela\ii fiscale
cu sistemul ei bugetar persoanelor juridice =i fizice reziden\i afla\i pe teritoriul Republicii Moldova care au rela\ii
fiscale cu sistemul ei bugetar s]nt supuse accizelor conform cotelor stabilite ]n anexa la titlul IV al Codului fiscal.
Accizele se achit[ p]n[ sau la trecerea posturilor vamale
interne. Trecerea ]n cont a accizelor se efectueaz[ conform art. 125 alin. (1) din Codul fiscal.
(6) Subiec\ii impunerii care, la fabricarea ]n ]nc[perea sa
de accize a m[rfurilor nesupuse accizelor, utilizeaz[ ]n
calitate de materie prim[ m[rfuri proprii supuse accizelor
pentru care nu exist[ documente justificative privind achitarea accizelor, la expedierea din ]nc[perea de accize a
m[rfurilor nesupuse accizelor, calculeaz[ =i achit[ accizele pentru m[rfurile supuse accizelor, utilizate ]n procesul de fabricare a acestora.
(7) }n anul 2005 se interzice plasarea m[rfurilor (produc\iei) supuse accizelor ]n regimurile vamale depozit vamal,
admitere temporar[ =i perfec\ionare activ[.
(8) Prin derogare de la art.123 alin.(6) din titlul IV al Codului fiscal, \ig[rile cu filtru de import se supun marc[rii
obligatorii cu timbre de acciz ]ncep]nd cu 1 aprilie 2001.
Stocurile de \ig[ri cu filtru importate =i ]nregistrate conform
inventarierii la situa\ia din 1 aprilie 2001 se declar[ organelor fiscale =i pot fi comercializate p]n[ la 1 iulie 2001
angro =i cu am[nuntul f[r[ aplicarea timbrelor de acciz.
(81) Se scute=te de accize lotul de 72 de automobile de
marca “Moskvici 2141” R5 “Iuri Dolgoruki”, importat de }ntreprinderea de Instruire =i Produc\ie “Lumintehnica” – S.R.L.
a Societ[\ii Orbilor din Moldova.
(9) Prevederile titlului IV al Codului fiscal =i prevederile
prezentei legi se aplic[ \in]ndu-se cont de particularit[\ile impozit[rii, prev[zute ]n legea bugetului de stat pe anul respectiv.
(10) Prezenta lege intr[ ]n vigoare la data public[rii.
Pre=edintele Parlamentului
Chi=in[u, 16 iunie 2000.
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