RAPORTUL
privind transparenţa în procesul decizional din cadrul
Inspectoratului Fiscal Principal de Stat pentru anul 2012
În scopul implementării Legii nr. 239-XVI din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul
decizional, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat pe parcursul anului 2012, a oferit posibilitatea
cetăţenilor şi altor părţi interesate, să intervină în procesul de elaborare a proiectelor de acte
normative, supuse dezbaterii de către instituţie, în vederea furnizării, după caz, a recomandărilor şi
propunerilor.
Proiectele de acte legislative şi normative (de decizii) au fost elaborate prin respectarea
prevederilor Legii nr.780-XV din 27.12.2001 privind actele legislative şi a Legii nr. 317-XV din
18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice
centrale şi locale.
Pe parcursul anului 2012, de către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, au fost elaborate 34
proiecte de acte legislative, normative, ordine cu caracter normativ. Din numărul total al proiectelor
elaborate, 28 au fost adoptate pe parcursul anului 2012.
Printre principalele proiecte adoptate se numără:
- Hotărîrea Guvernului cu privire la mediatizarea aplicării metodelor şi surselor indirecte
de estimare a venitului impozabil al persoanelor fizice în anul 2012 nr 557 din 25.07.2012;
- Hotărîrea Guvernului privind Declaraţia cu privire la impozitul pe venit nr.596 din
13.08.2012;
- Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se
operează în unele hotărîri ale Guvernului nr.928 din 12.12.2012.
Concomitent, în perioada respectivă au fost elaborate şi adoptate acte normative ce se referă
la reglementarea activităţii SFS, aprobarea formularelor ce atestă informaţia privind înstrăinarea
activelor de către persoanele fizice, formularelor de dări de seama aferente dividendelor ce urmează
a fi achitate la buget de către societăţile pe acţiuni şi defalcărilor din profitul net al întreprinderilor
de stat şi municipale, formularelor tipizate ale dării de seamă pe taxele locale şi a instrucţiunilor
privind modul de completare a acestora, formularelor ce atestă reţinerea impozitului pe venit la
sursa de plată, formularului declaraţiei privind TVA şi modul de completare a acestuia,
formularelor utilizate în SIA CCDE, aprobarea listei agenţilor economici care vor beneficia în anul
2013 de dreptul imprimării de sine stătător a facturilor fiscale pe hîrtie specială cu însemne de
protective, aprobarea instrucţiunii privind modul de prezentare a dărilor de seamă fiscale în formă
electronică, instrucţiunii privind modul de înregistrare a facturilor fiscale în Registrul general
electronic al facturilor fiscale, precum şi instrucţiunea privind evidenţa contribuabililor.

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 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, însă, doar o parte a persoanelor din societatea civilă a fost receptivă
la solicitările Inspectoratului.
Statistica privind transparenţa în procesul decizional

Denumirea indicatorilor

Valoarea
indicatorilor

Numărul deciziilor elaborate în perioada de raportare

34

Numărul deciziilor adoptate în perioada de raportare

28

Numărul proiectelor de decizii consultate

12

Numărul întrunirilor consultative (audieri publice, dezbateri,

2

şedinţe ale grupurilor de lucru etc.) desfăşurate de autoritatea
administraţiei publice centrale
Numărul recomandărilor recepţionate

68

Numărul recomandărilor incluse în proiectele de decizii

37

2

