RAPORTUL
privind transparenţa în procesul decizional din cadrul
Inspectoratului Fiscal Principal de Stat pentru anul 2013

În scopul implementării Legii nr. 239-XVI din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul
decizional, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat pe parcursul anului 2013, 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 2013, de către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, au fost elaborate 3257
proiecte de acte legislative, normative, ordine cu caracter normativ, etc.
Printre principalele proiecte adoptate se numără:
- Hotărîrea Guvernului pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind restituirea
accizelor nr.334 din 07 iunie 2013;
- Hotărîrea Guvernului pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind restituirea taxei
pe valoarea adăugată nr. 790 din 07.10.2013;
- Hotărîrea Guvernului cu privire la modificarea şi completarea punctului 3 al Hotărîrii Guvernului
nr.294 din 17 martie 1998 nr. 652 din 29.08.2013
Concomitent, în perioada respectivă au fost elaborate şi adoptate acte normative ce se referă la
reglementarea activităţii SFS, aprobarea formularelor tipizate ale dărilor de seamă aferente unor
taxe rutiere și a instrucțiunilor privind modul de completare a acestora, aprobarea formularului
tipizat al Dării de seamă pe taxele locale, aprobarea formularelor tipizate a dărilor de seamă fiscale
la impozitul pe bunurile imobiliare, pentru bunurile imobiliare a căror impozitare se realizează
reieşind din valoarea estimată şi impozitul funciar, despre modul de administrare a procedurii de
eliberare a formularelor tipizate de documente primare cu regim special pusă în sarcina
Inspectoratului Fiscal Principal de Stat (exceptînd facturile fiscale), despre aprobarea
Regulamentului cu privire la stimularea morală (nonfinanciară) a contribuabililor oneşti, privind
modul de prezentare a informaţiei despre facturile fiscale pasibile înregistrării în Registrul general
electronic al facturilor fiscale, care n-au fost înregistrate sau înregistrate cu depăşirea termenului
stabilit în art.1181 al Codului fiscal, privind modificarea şi completarea Nomenclatorului codurilor
aferent facilităţilor fiscale la impozitul pe venit, privire la decizia Consiliului Consultativ referitor
la administrarea impozitului pe venit din activitatea operațională (IVAO), etc. Majoritatea
proiectelor de decizii au fost publicate pentru consultare pe pagina oficială a Serviciului Fiscal de
Stat, Ministerului Finanțelor și pe portalul www.particip.gov.md 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.
Anexa nr. 1

Date despre transparenţa în procesul decizional pe parcursul anului 2013
Denumirea indicatorilor
Procesul de elaborare a deciziilor
1. Numărul deciziilor elaborate în perioada de raportare
Inclusiv:

Valoarea indicatorilor
3257

1.1. Proiecte de Decrete ale Preşedintelui
1.2. Proiecte de legi
1.3. Proiecte de hotărîri şi dispoziţii ale Guvernului
1.4. Ordine privind activitatea de bază a ministerului / autorităţii administrative
centrale
1.5. Ordine privind personalul
2. Numărul deciziilor adoptate în perioada de raportare
Inclusiv:
1.1. Proiecte de Decrete ale Preşedintelui
1.2. Proiecte de legi
1.3. Proiecte de hotărîri şi dispoziţii ale Guvernului
1.4. Ordine privind activitatea de bază a ministerului / autorităţii administrative
centrale
1.5. Ordine privind personalul
3. Numărul proiectelor de decizii consultate
Inclusiv:
1.1. Proiecte de Decrete ale Preşedintelui
1.2. Proiecte de legi
1.3. Proiecte de hotărîri şi dispoziţii ale Guvernului
1.4. Ordine privind activitatea de bază a ministerului / autorităţii administrative
centrale
4. Numărul deciziilor adoptate în regim de urgenţă fără consultare sau care nu cad
sub prevederile Legii nr.239-XVI din 13.11.2008 şi Hotărârii Guvernului nr.96 din
16.02.2010
Inclusiv:
1.1. Proiecte de Decrete ale Preşedintelui
1.2. Proiecte de legi
1.3. Proiecte de hotărîri şi dispoziţii ale Guvernului
1.4. Ordine privind activitatea de bază a ministerului / autorităţii administrative
centrale
1.5. Ordine privind personalul
5. Numărul întrunirilor consultative (audieri publice, dezbateri, şedinţe ale grupurilor
de lucru etc.) desfăşurate de autoritatea administraţiei publice centrale
6. Numărul recomandărilor recepţionate
7. Numărul recomandărilor incluse în proiectele de decizii
Contestaţii / sancţiuni
8. Numărul cazurilor în care acţiunile sau deciziile autorităţii administraţiei publice
centrale au fost contestate pentru nerespectarea Legii nr.239-XVI din 13.11.2008,
Inclusiv:
8.1. contestate în organul ierarhic superior
8.2. contestate în instanţă de judecată
9. Numărul sancţiunilor aplicate pentru încălcarea Legii nr.239-XVI din 13.11.2008
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