Raportul cu privire la asigurarea transparenţei în procesul decizional
al Serviciului Fiscal de Stat pentru anul 2011
Raportul este elaborat în conformitate cu prevederile Legii nr.239-XVI din 13 noiembrie
2008 privind transparenţa în procesul decizional şi Hotărîrii Guvernului nr. 96 din 16 februarie
2010 „Cu privire la acţiunile de implementare a Legii nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind
transparenţa în procesul decizional”.
Pe parcursul anului 2011, de către Serviciul Fiscal de Stat, au fost elaborate 30 proiecte de
acte legislative, normative, ordine cu caracter normativ.
Din numărul total al proiectelor elaborate 27 au fost adoptate. Printre proiectele adoptate se
numără:
- Hotărîrea Guvernului nr.368 din 23.05.2011 „Cu privire la modificarea şi complrtarea Hotărîrii
Guvernului nr.474 din 28 aprilie 1998”;
- Hotărîrea Guvernului nr.559 din 25.07.2011 „Cu privire la transmiterea unor încăperi”;
- Hotărîrea Guvernului nr.1007 din 26.12.2011 „Cu privire la modificarea şi completarea unor
hotărîr ale Guvernului”
- Hotărîrea Guvernului nr.985 din 23.12.2011 „Cu privire la modificarea anexei nr.2 la Hotărîrea
Guvernului nr.77 din 30 ianuarie 2008” etc
Concomitent, în perioada respectivă au fost elaborate şi adoptate acte normative ce se referă,
la reglementarea activităţii SFS, la organizarea activităţii de administrare a marilor contribuabili,
aprobarea formularelor tipizate a dărilor fiscale pe impoztul privat, dividende şi pe impozitele
funciar şi pe bunurile imobiliare, aprobarea regulamentului-cadru privind principiile generale de
instruire şi funcţionare a posturilor fiscale, referitor la restituirea persoanelor fizice care nu
desfăşoară activitate de întreprinzător a sumelor aferente impozitului pe venit achitate/reţinute în
plus, precum şi modalitatea imprimării de sine stătător a formularelor tipizate de document primar
cu regim special „Factura fiscală”.
Majoritatea proiectelor de decizii au fost publicate pentru consultare pe pagina oficială a
Serviciului Fiscal de Stat, fiind însoţite de note informative, argumentări şi sinteze. Nu au fost
publicate cele ce au fost elaborate şi aprobate cu caracter administrativ şi cele ce nu urmau a fi
supuse consultărilor publice din anumite motive.
În procesul de consultare a proiectelor de decizii au fost implicate atît autorităţile publice centrale,
cît şi societatea civilă (inclusiv organizaţiile non-guvernamentale), însă nu toţi din societatea civilă
au fost receptivi la solicitările inspectoratului
Indicatorii
Numărul deciziilor elaborate în perioada de raportare
Numărul deciziilor adoptate în perioada de raportare

Numărul
30

27

Numărul proiectelor de decizii consultate
Numărul întrunirilor consultative (audieri publice, dezbateri,
şedinţe ale grupurilor de lucru etc.) desfăşurate de
autoritatea administraţiei publice centrale
Numărul recomandărilor recepţionate
Numărul recomandărilor incluse în proiectele de decizii

10
2
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2

