PROIECI

GTIVERN UL REPUBLICII MOLDOVA

IlotAninr nr.

din

Chiqiniu

Hotlririi

cu privire la modificarea
Guvernului nr.395/2017 cu privire la aprobarea Regulamentului privind
organizarea qi func(ionarea Seniciului Fiscal de Stat

in temeiul art.6 lit. h) qi art.7 lit.b) din Legea nr.136 din 07 iulie 2017 cu privire la Guvem
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, w.252, art.412), cu modificdrile ulterioare, art.l4

alin.(l) qi (4) 9i art.15 alin.(l) din Legea nr.98 din 4 mai 2012 privind administralia publicd
centrald de specialitate (Monitorul Ohcial al Republicii Moldova, 2012, nr.l60-164, ut.537),

modificdrile ulterioare gi
m.116311997 (republicat

in

scopul aducerii

in

concordanld

cl

cu prevederile Codului fiscal

in Monitorul Oficial al Republicii Moldova. edi{ie speciald din

8

februarie 2007), cu modificdrile ulterioare. Guvemul

HOT.4,R.4,STE:

I.

Hotdrirea Guvernului nr.39512017 cu privire

la

aprobarea Regulamentului privind

organizarea qi funcjionarea Serviciului Fiscal de Stat (Monitorul Oficial al Republicii

Moldova, 2017, nr.18l-189, arl.484),

se

modificd dupd cum urmeazd:

l) in clauza de adoptare. textul ..art.20 pct.2) din Legea nr.64-XII din 31 mai 1990 cu
privire la Guvem (republicatd in Monitorul oficial al Republicii Moldova. 2002, nr.13l133, art.l018), cu modificdrile qi completbrile ulterioare," se substituie cu textul "art.6 lit.

h) gi ar1.7 lit.b) din Legea nr.l36 din 07 iulie 201 7 cu privire la Guvem (Monitorul oficial
al Republicii Moldova, 2017. nr. 252, afi.412). cu modificirile ulterioare."
2) in Anexa nr.l

:

a) pct.9 subpct. l), lit. q) va avea urmdtorul cuprins:
..q) administreazd 9i dezvoltl sistemul informalional al Serviciului Fiscal de Stat.
Aprobd Regulamentul privind conlinutul qi modul de administrare a sistemului
informational al Serviciului Fiscal de Stat, precum gi procedura privind
inregistrarea,
modificarea gi radierea informa{iei din acesta:,'

u; pct.9 subpct.2) se completeazi

cu litera ar) cu urmdtorul cuprins:

..ar) gestioneaze gi actualizeazd Registrul conturilor de plali qi bancare ale persoanelor

fizice

gi

juridice;"

c;

la pct.9 subpct.2), lit. n2) cuvintul "contravenlionale" se exclude:

o)
e)

pct.12 se abrogd;

pct. 13 va avea urm5torul cuprins:
..13. Directorul Serviciului Fiscal de Stat se nume$te

in funcjie de citre

ministrul

finantelor."

0

la pct. 14. in partea introductivd. textul "p6nd la

expirarea termenului de 5 ani" se

exclude;

s) la pct. 15, textul "Candidat

la functia de director al Serviciului Fiscal de Stat poate fi

persoana" se substituie cu textul "Poate

fi

numit in funclia de director al Serviciului

Fiscal de Stat persoana".

h) la pct, 16, textul "Nu poate candida la" se substituie

iy

cu textul "Nu poate fi numit in".

pct. l7 va avea urmAtorul cuprins:

,,17. Modificarea, suspendarea gi incetarea raporturilor de serviciu ale directorului
Serviciului Fiscal de Stat se efectueazd de cdtre ministrul finantelor in condiliile legii."
2. Prezenta hotdrire intrd in vigoare la data

PRIM-MINISTRII

publicirii.

Ion CHICU

Contrasem neazi:

Viceprim-min istru,

Ministru al Finantelor

Serghei PU$CUTA

Noti informativi
Guvernului cu privire la modificarea Hotiririi
Guvernului nr.39512017 cu privire la aprobarea Regulamentului privind
organizarea qi func(ionarea Serviciului Fiscal de Stat
la proiectul

Hotiririi

l. Denumirea autorului

qi,

dupi

caz, a

participanfilor la elaborarea proiectului

Prezentul proiect de hotdrire este elaborat de cdtre Ministerul Finantelor.

2. Condifiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ qi finalitifile
urm i rite
Elaborarea prezentului proiect de hotdrire de Guvem este condilionati de amendarea unor
articole din Codul fiscal nr. 116311997 , modificate prin Legea nr. 1 78 din 26 iulie 20 I 8 cu
privire la modificarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 201 8,
nr.309-320, art.496),art. Ipct. 12Ei14 dinLegeanr.229 din01 noiembrie20lScuprivire
la modificarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 20 I 8, nr.44l 447, art.705) Ei art. I pct. 65 din Legea nr. 177 din 19 decembrie 2019 cu privire la
modificarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr.393399, art.3 19).

3.

Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop
armonizarea legislafiei nafionale cu legislafia Uniunii Europene
Proiectul de hotdrire nu are drept scop armonizarea legislaliei nalionale cu legislalia
Uniunii Europene.
4. Principalele prevederi ale proiectului gi eviden{ierea elementelor noi
Proiectul Hotdririi Guvernului cu privire la modificarea Hotiririi Guvernului
nr.39512017 cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea qi
funcfionarea Serviciului Fiscal de Stat are ca obiectiv principal aducerea in concordan{d
a prevederilor normelor sale cu

Legile mentionate supra.
Astfel au fost operate modificiri la atribufiile generale gi cele din domeniul administrdrii
fiscale ale Serviciului Fiscal de Stat, fiind completat Regulamentul cu prevederea ce tine
de administrarea Si dezvoltarea sistemului informalional al Senticiului Fiscal de Stat.
Aprobarea Regulamentul privind conlinutul Si modul de adrninistrare a sistemului
informatrional al Serviciului Fiscal de Stat, precum Si procedura privind inregistrarea,
modificarea Si radierea infonna\iei din acesta. Gestionarea gi actualizarea Registrului
conturilor de pln(i gi bancare ale persoanelor fizice qi juridice.
De asemenea proiectul prevede excluderea de la pct. 9 subpct. 2), lit. n2) a cuvintului

contravenlionale, deoarece Serviciul Fiscal de Stat aplic6 nu doar sanctiuni
contraventionale,, ci qi de alte tipuri.
In acelaqi timp au fost operate modificdri aferente numirii in func1ie a Directorului
Serviciului Fiscal de Stat, precum qi aferente modificdrii., suspenddrii gi incetirii

raporturilor de servi ciu ale directorului Serviciului Fiscal de Stat efectuate de cdtre ministrul
finantelor in condili ile legii.
5. Fundamentarea economico-fi nanciari
Conform celor descrise de mai sus. ad optarea prezentului proiect nu
comportd cheltuieli

suplimentare.

6, Modul de incorporare a actului

in cadrul normativ in vigoare

Prezentul proiect de hotbrire nu necesitd abrogarea sau elaborarea unor acte normative noi.

7. Avtzarea 9i consultarea publici a proiectului
in conformitate cu prevederile Regulamentului Guvemului aprobat prin Hotdrirea
Guvemului nr. 61 0/201 8, prezentul proiect se transmite Cancelariei de Stat pentru
inregistrare. Proiectul urmeazi a fi consultat cu Ministerul Justiliei qi Centrul Nalional
Anticorupfie.
8. Constatirile expertizei anticorupfie
Informalia privind rezultatele expertizei anticorup(ie va fi inclusi dupd receplionarea
raportului de expertizd anticorupfie in sinteza obiecliilor gi propunerilor/recomanddrilor la
proiect de hotdrire.

Constatirile expertizei j uridice
Informa{ia referitoare la concluziile expertizei privind compatibilitatea proiectului de
hotdrire cu alte acte normative in vigoare, precum gi respectarea normelor de tehnicd
legislativd va fi inclusd dupd receplionarea expertizei juridice in sinteza obiecliilor qi
9.

propunerilor/recomand6rilor la proiectul de hotirire.

Viceprim-ministru,

Ministru al Finanfelor
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Cancelaria de Stat
CERERE

privind inregistrarea de cEtre Cancelaria de Stat a proiectelor de act€ ale Cuvernului

Criterii

Nr.

de

inregistrare

Nota autorului

crt.
Categoria

I

ii

Proiectul holararii Guvemului cu privire Ia
modificarea Hotararii Guvemului nr. 395/2017
cu privire la modificarea Hot6rdrii Guvemului
nr. 39512017 cu privire la aprobarea
Regulamentului privind organizarea 5i

denumirea proiectului

Autoritatea care a elaborat proiectul

funclionarea Serviciului Fiscal de Stat
Ministerul Finanlelor

Justifi carea depunerii cererii

Aducerea

concordanld a prevederilor
cu Codul fiscal care a fosl
modificat pe parcursul perioadei 20 I 8-20 ls.

in

Regulamentului
Lisla aulor ititilor

1

ii

instituliilor

a

cilor

ar izale cste rucesar',f

Termenul-limitd pentru depunerea avizelor/expertizelor
Persoana responsabilS de promovarea proiectului

6

Ivlinisterul Justiiiei
Centru Na onal Anlicoru
5 zile lucratoare

e

Morcov Marin, 9ef al Secliei nr. 2 din cadrul
Direcliei expenizi juridicd a SFS
Tel. 022 823398
E-mail : marin.morcor'?r-sfs-md

7

Anexe

8.

Data gi ora depunerii cererii

9

Semnetura

l. Proiectul hotirArii Guvemului
2. Nota informativa

Viceprim-m inistru,
Ministru al Finantelor

E\: M. Morcov
Tel.82--1-1-98

4-

Serghei PU$CUTA

