
GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

HOTARiRE nr._din

Chiqiniu

cu privire Ia modificarea
Hot5rflrii Guvernului nr.998/2003 privind activitatea serviciului de colectare a impozitelor;i

taxelor locale din cadrul primiriei.

In scopul executirii prevederilor art. 156 160 din Codul fiscal, cu modificdrile qi completirile ulterioare,

Guvemul

HOTARA$TE:

1. Hotlrdrea Guvemului nr. 998/2003 ,.Privind activitatea serviciului de colectare a impozitelor gi

taxelor locale din cadrul primiriei" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.l9l-195, art.

1059), se modifici gi se completeazi dupi cum urmeazd:

1) in hotdrrire:

a) la pct. 2 dupi textul ,,...si le prezinte subdiviziunii teritoriale a Serviciului Fiscal de Stat"

sintagma,,teritorial" se exclude;

b) pct. 2' va avea urmdtorul cuprins:

..2r. incepdnd cu data de I ianuarie 2020, perceptorii fiscali din cadrul primdriilor vor
utiliza in mod obligatoriu Sistemul informa!ional automatizat "Stingerea obliga!iilor fiscale
prin intermediul Serviciului de colectare a impozitelor qi taxelor locale" (in continuare SIA
SCITL) in scopul organizdrii evidenlei obligafiilor fiscale la impozitele Ei taxele locale
aferente persoanelor hzice care nu sunt inregistrate in calitate de intreprinzdtor.'';

c) la pct. 22, sintagma .. Achitdrile impozitelor 9i taxelor locale se vor efectua" se substituie
cu sintagma .,Virdrile mijloacelor bineqti a impozitelor qi taxelor se efectueazd".

2) in anexa ff.l :

a) la pct. 4, sintagma .,legislative" se substituie cu sintagma ,,normative", dupd cuvintele

,,taxa de la posesorii de cdini" se completeazd cu textul ,,taxa pentru parcaj; taxa pentru

salubrizare.", iar textul ,,contribuliile de asiguriri sociale de stat obligatorii de la
persoanele fizice" se exclude.

b) la pct. 5, cuvintele,, ,cu avize de platd" se exclud.

c) la pct. 12 lit. c), textul ,,popularizeazh legislatia fiscali ;i examineazd scrisorile, cererile qi

reclamaliile contribuabililor" sa se substituie cu textul ,,popularizeazd legislalia hscali gi

examineazi peti!iile contribuabililor";
d) pct. 12, se completeazd cu lit. gl) cu urmetorul conlinut:

,,gl) asigurd intreprinderea acliunilor privind perfectarea actelor necesare in vederea
aproblrii deciziei despre stingerea prin scddere a obligafiei fiscale Ei luarea la evidenld
speciald conform art.174 alin.(l) din Codul fiscal";

e) la pct. 16 lit. 0, textul ,,sd primeascd qi sd inregistreze cereri, comunicdri Ei alte informatii
despre incdlcdrile fiscale gi s[ le verifice" se substituie cu textul ,,si primeasc[ gi sd

inregistreze peti!ii";
f) la pct. 16 lit. g), textul ,,sA examineze petiliile, cererile qi reclama{iile, in modul stabilit de

legislalie" se substituie cu textul ,,sd examineze petiliile in modul stabitit de legislafie";
g) la pct. 16 lit. m) se abrogi.

3) in anexa ru.2:

PROTE( l



a)

b)

pct. I din capitolul I va avea urmdtorul cuprins:

..1. Serriciul rle colectarc a inrpozitclor si laxckrr loealc (in conlirruarc SCITL) tine
evidenla impozitelor gi taxelor locale pentru tiecare contribuabil in parte prin intermediul
Sistemului informalional automatizat "Stingerea obliga(iilor fiscale prin intermediul SIA
SCITL'';
denumirea subcapitolului 1 a capitolului I se modificd dupd cum urmeazd:

,,1. Evidenla contribuabililor aferent impozitului funciar qi pe bunurile imobiliare";
Pct. 2 se modificd qi se expune in urmitoarea redacjie:

,,Evidenla conturilor personale electronice in SIA SCITL aferent impozitului funciar gi pe

bunurile imobiliare ale persoanelor fizice (cetileni) qi impozitului funciar ale gospoddriilor

![rdnegti (de fermieri) incepe cu preluarea informaliilor din conturile contribuabililor,
inclusiv qi a soldurilor din registrele de{inute de cdtre SCITL. Num5rul conturilor va

corespunde numdrului conturilor din Registrul de evident[ a contribuabililor Ia impozitul
funciar gi pe bunurile imobiliare. Numerotarea conturilor noi se va efectua prin atribuirea
numlrului in ordine cronologicE."

pct. 3 va avea urmdtorul cuprins:

..3. Dupd completarea indicatorilor privind subiectul gi obiectul impunerii, se efectueaze

calcularea impozitului funciar gi pe bunurile imobiliare prin intermediul SIA SCITL.
Impozitul funciar se calculeazd prin inmullirea cotelor concrete, stabilite la acest impozit
de catre autoritalile reprezentative ale administrajiei publice locale Ia aprobarea bugetului
pentru anul respectiv, la suprafata terenului. La calcularea impozitului funciar pentru

terenurile cu destinafie agricold este necesar de a fine cont de faptul ci unele din aceste

terenuri au indici cadastrali. Pentru terenurile mentionate, impozitul funciar se calculeazi
ca produsul dintre cota concretA, suprafald qi indicele cadastral."

pct. 4, 5 $i 6 se abrogS;

subcapitolului 2 din capitolului I se abrogS.

pct. I 8 va ar ea urmdtorul cuprins:

..18. Urmare a finalizdrii procesului de calculare a impozitului pe bunurile imobiliare qi

impozitului funciar, perceptorul urmeazd sd lanseze procesul de generare Ei procesare a

avizelor de platd la impozitul pe bunurile imobiliare qi impozitul funciar";
subcapitolul 4 al capitolului I se abrog6;

denumirea capitolului Il se modificd dupd cum urmeaze:

..II. Modul de calculare gi achitare la buget a taxei pentru amenajarea teritoriului,
perceputd de la gospodiriile ldrdneqti (de fermier), a taxei de la posesorii de cdini, a taxei
pentru parcaj, a taxei pentru salubrizare gi evidenla contribuabililor 9i a obligaJiilor fiscale
aferente acestor taxe".

pct.25 va avea urmdlorul cuprins:

,,25. SCITL jine evidenta obligaliilor fiscale aferente taxei pentru amenajarea teritoriului,
perceput5 de la gospoddriile ldrdneqti (de fermier), taxei de la posesorii de cAini, taxei
pentru parcaj qi taxei pentru salubrizare in modul stabilit de autoritatea administratiei
publice locale, prin intermediul SIA SCITL";
pcl. 3 I va avea urmitorul cuprins:

,,31. La incasarea pl5lilor in baza avizului de platd inscrierile in contul personal se fac in
ordine cronologicd de efectuare a operaliunilor privind naqterea, modificarea gi stingerea
obligafiei fiscale";
pcl. 32 va avea urmdtorul cuprins:

.,32. in cazul depdsirii termenului de plati, majorarea de intirziere se calculeazd ?n mod
automatizat de citre SIA SCITL. Penalitatea se calculeaza pentru fiecare zi de intdrziere,

d)

c)

e)

0
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h)

i)

i)

k)

r)



incepind cu ziua urmitoare de [a expirarea termenului de plati. inclusiv ziua achiErii
pldlrlor.":

m) la pct. 47, textul ,,va efectua inscrierile corespunzetoare in contul personal al
contribuabilului din eviden{a prim[riei prin noti intemd (fErd executarea de casi)." se

substituie cu textul ,,va sesiza prin scrisoare subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat pentru

efectuarea inscrierilor corespunzdtoare prin intermediul documentelor hscale inteme.";
n) pct. 48, 49,50,51,52 se abrogi;
o) pct. 53 va avea urmdtorul cuprins:

,,53. Evidenla incasdrilor aferent sumelor impozitelor qi taxelor se efectueazd in SIA
SCITL";

p) pct. 54, 55, 56 se abrogi;
q) din pct. 60 textul ,, de modelul specificat in anexa nr.6 \a prezenta Instrucliune" se exclude.

r) 6l . 62.68 se abrogd:

s) pct. 70 se abrogd.

4) Anexa w. 1,2,4, 5 la Instrucliunea privind modul de calculare, evidenld qi achitare a

impozitelor qi taxelor locale administrate de serviciul de colectare a impozitelor qi taxelor
locale din cadrul primdriei se abrogS.

2. Prezenta hotf,rdre intri in vigoare din data publicdrii in Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
3. Serviciul Fiscal de Stat in comun cu Centrul de Tehnologii Informalional in Finanle, in termen

de 2 luni, va asigura implementarea;i lansarea in exploatare industriald Sistemul informafional
automatizat "Stingerea obligaliilor fiscale prin intermediul Serviciului de colectare a impozitelor
qi taxelor locale".

PRTM-MINISTRU Maia SANDU

Contrasemneazi:

Ministrul Finanfelor Natalia GAVRILITA



Noti informativi
la proiectul Hotiririi cu privire la modificarea Hotiririi Guvernului

nr,998/2003 privind activitatea serviciului de colectare a impozitelor pi taxelor
locale din cadrul primiriei.

l. Denumirea autorului gi, dupl caz, a participan lor la elaborarea proiectului
Prezentul proiect de hotdr6re este elaborat de citre Ministerul Finantelor.

2. Condifiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ 9i finalititile urmlrite
Prezentul proiect, este elaborat in scopul imbunltdlirii administrdrii fiscale aferent calculSrii

qi colectdrii impozitelor Ei taxelor locale de cbtre SCITL.
Conform prevederilor Titlului V al Codului fiscal, Serviciile de colectare a impozitelor Ei

taxelor locale din cadrul primdriilor (in continuare - SCITL) sunt organe cu exercitarea

atribuliilor de administrare fi scal6.

Atribuliile, drepturile qi obligaliile SCITL sunt stabilite in arlicolele 156-158 din Codul
fiscal.

ReieEind din prevederile art. 160 din Codul fiscal, organizarea gi funcjionarea SCITL, sint
reglementate printr-un regulament, aprobat de consiliul local, elaborat inbaza Regulamentului -
tip privind serviciul de colectare a impozitelor gi taxelor locale din cadrul primdriei, aprobat prin
HotirArea Guvemului nr. 99812003.

Conform prevederilor Titlului V al Codului fiscal, in sarcina SCITL se pune organizarea

evidenfei contribuabililor Ei a obligaliilor fiscale calculate 1a impozitele qi taxele locale, inclusiv
a restanfelor, transferarea mijloacelor bdneqti incasate la bugetul unitAllor administrativ-
teritoriale, aplicarea major6rii de int6rziere (penalitdlii) qi amenzilor conform legislaliei fiscale,

in modul stabilit prin HotdrArea Guvernului privind activitatea serviciului de colectare a

impozitelor qi taxelor locale din cadrul primdriei nr.99812003.
Totodatd, conform titlului VII al Codului fiscal, SCITL imputernicite de autoritAtile

administraliei publice locale calculeazd,, incaseazd Ei transferd la buget unele din taxele locale
prev6zute la afi.289 alin. (2) al Codului fiscal.

in vederea facilitArii qi optimizdrii procesului privind organizarea gi evidenta obligaliilor
fiscale precum qi asigurdrii plenitudinii calculdrii gi incasdrii la buget a impozitelor Ei taxelor
locale, a fost elaborat proiectul hotdrdrii Guvemului cu privire la modihcarea gi completarea
Hotdrdrii Guvernului nr. 99812003 privind activitatea serviciului de colectare a impozitelor gi

taxelor locale din cadrul primdriei.
Scopul modificdrilor propuse este aducerea prevederilor Hotdrdrii Guvemului nr.99812003

in concordanfd cu prevederile Codului fiscal, prin optimizarea evidenlei contribuabililor Ei

obligaliilor fiscale gi eficientizarea calculirii Ei achitdrii impozitelor ;i taxelor locale de cdtre

SCITL (perceptorii fiscali) la buget.

Organizarea evidenJei obligaliilor fiscale aferente impozitelor si taxelor locale, in mod
electronic, va permite simplificarea qi automatizarea intregului proces gi va asigura verificarea
plenitudinii calculdrii obligaliilor fiscale, aplicarea scutirilor, aplicarea reducerii in mdrime de I 5



o% la achitarea impozitulr.ri pc' bunulile irnobiliare pini Ia 30 iunie a anului in curs, precunr gi rr

majordrii de int6rziere gi va asigura vizualizarea restantei inregistrate in cazul obiectelor
neevaluate. Totodat5, organizarca electronicd va conduce la facilitarea procesului de achitare a
impozitelor gi taxelor locale de cdtre subieclii impunerii.

Totodatd, utilizarea SIA menfionat va imbunit[li modul de eviden!5 a contribuabililor gi a
sumelor impozitelor gi taxelor calculate/incasate de c6tre SCITL si va asigura pentru primdrii,
crearea unui registru al subieclilor impunerii care va servi la evidenfa contribuabililor cit;i la
efectuarea pldtilor la buget a impozitelor gi taxelor locale.

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea
legisla(iei nationale cu legislafia Uniunii Europene

Proiectul de hotdr6re nu are drept scop armonizarea legislaliei nalionale cu legislatia Uniunii
Europene.

4. Principalele prevederi ale proiectului qi eviden(ierea elementelor noi

Proiectul Hotdr6rii Guvemului cu privire la modificarea Hotdrdrii Guvemului nr.998/2003
privind activitatea serviciului de colectare a impozitelor gi taxelor locale din cadrul primdriei are

ca obiectiv principal instituirea utilizdrii Sistemul informa{ional automatizat "stingerea
obligaliilor fiscale prin intermediul Serviciului de colectare a impozitelor qi taxelor locale" (in
continuare SIA SCITL) in scopul organizdrii evidenlei obligaliilor fiscale la impozitele qi taxele
locale aferente persoanelor fizice care nu sunt inregistrate in calitate de intreprinzdtor.
Prin promovarea acestui proiect prioritar se urmireste:
- utilizarea unui sistem informa!ional automatizat,

- generare gi procesare a avizelor de platd la impozitul pe bunurile imobiliare gi impozitul funciar
in mod electronic,

- in cazul depaEirii termenului de platd, majorarea de intArziere se calculeazd in mod automatizat
de cdtre SIA SCITL, pentru fiecare zi de int?rziere, incepind cu ziua urmdtoare de Ia expirarea
termenului de plat5, inclusiv ziua achitdrii pl51ilor,

- generarea incas5rilor aferent sumelor impozitelor Ei taxelor in mod electronic.

5, Fundamentarea econom ico-fina ncia ri
Conform celor descrise de mai sus, adoptarea prezentului proiect nu comportd cheltuieli
suplimentare. Implementarea Sistemului Informalional Automatizat se va efectua in limita
mijloacelor bdneEti alocate Serviciului Fiscal de Stat.

6. Modul de incorporare a actului in cadrul normativ in vigoare

Prezentul proiect de hotir6re nu necesitd abrogarea sau elaborarea unor acte normative noi

7. Avizarea gi consultarea publici a proiectului

In conformitate cu prevederile Regulamentului Guvemului aprobat prin Hotdr6rea Guvemului
nr. 61012018, prezentul proiect se transmite Cancelariei de Stat pentru inregistrare. Proiectul
urmeazd a fi consultat cu IP Centrul de Tehnologii Informalionale in Finanfe, Ministerul Justitiei,
Centrul Na!ional Anticorup!ie, Congresul Autoritaflor Locale din Moldova.



8. Constatlrile expertizei a nticorup(ie

Informalia privind rezultatele expertizei anticoruplie va fi inclus6 dupd recep{ionarea raportului
de expertizd anticoruplie in sinteza obiecliilor gi propunerilor/recomanddrilor la proiectul de

hotIr6re.

9. Constatirile expertizei de compatibilitate

Informalia referitoare la concluziile aferente expertizei de compatibilitate va fi inclusd dupd

recepfionarea deciziei de compatibilitate.

10. Constatlrile expertizei juridice

InformaJia referitoare la concluziile expertizei privind compatibilitatea proiectului de hotdrdre

cu alte acte normative in vigoare. precum qi respectarea normelor de tehnicl legislativi va inclusi
dupl receplionarea expertizei juridice in sinteza obiecliilor gi propunerilor/recomandirilor la
proiectul de hotdrdre.

Ministrul Finanlelor A.Craauhl'a- Natalia GAVRILITA



MINISTERUL FINANTELOR
AL REPUBLICII MOLDOVA

MI'HI,ICTEPCTBO @I{HAHCOB
PECTIYE JIIIKI,I MONIOBA

MD-2005, mun.Chi$ineu, str.Constantin Tdnase nr. 7

rvu'rv.mf.gov.md, tel (022) 26-25-23, fax 022-26-25-11

25.07.2019 ru 26-12/l-16'9705
Cancelaria de Stat

CERXRE
privind inregistrarea de cEtre Cancelaria de Stat a proiectelor de acte ale Guvernului

Ministerul Finantelor

Nr.
crt,

Criterii de inregistrare

Categoria 9i denumirea proiectului Proiectul hotErdrii Guvemului cu
privire la modificarea Hotdrdrii
Guvernului nr. 998/2003 privind
activitatea serviciului de colectare a

impozitelor gi taxelor locale din cadrul
primiriei

Autoritatea care a elaborat proiectul

l Justifi carea depunerii cererii imbun6t6Jirea administrarii fiscale
aferent calcul6rii qi colectarii impozitelor
qi taxelor locale de cdtre serviciului de

colectare a impozitelor;i taxelor locale
din cadrul primdriei

Lista autoritdtilor li institufiilor a caror avizare este necesarA Ministerul Justitiei
Centru Nalional Anticorup!ie
Congresul Autorit6tilor Locale din
Moldova

Termenul-limitd pentru depunerea avizelor/experlizelor 5 zile lucr6toare

Morcov Marin, qef al Secliei ru. 2 din
cadrul Direcliei expertizd j uridicd a SFS

Tel. 022 823398
E-mail : marin.morcov@sfs.md

1 Anexe l. Proiectul hot5rdrii Guvemului

2. Nota informativa

8 Data pi ora depunerii cererii (semnat electronic)

9 Semndtura

MINISTRU /Y"Caqrl0rte- Natalia GAVRILITA

l.

Nota autorului

5

6. Persoana responsabilS de promovarea proiectului
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