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RAPORT
asupra Legii cu privire la modificarea i completarea Legii nr.180 din
26.07.2018 privind declararea voluntară i stimularea fiscală
(nr.371 din 1.11.2018)

Comisia economie, buget şi finanţe a examinat proiectul de lege cu privire la
modificarea i completarea Legii nr.180 din 26.07.2018 privind declararea voluntară
i stimularea fiscală, înaintat cu drept de iniţiativă legislativă de către un grup de deputaţi şi comunică următoarele.
Scopul proiectului de lege constă în concretizarea unor aspecte ale Legii
nr. 1 80/20 1 8 i anume se propune că nu pot fi subiecţi ai declarării voluntare a bunurilor, persoanele care au fost sau sunt subiecţi ai Legii nr. 1 3 3/20 1 6 privind declararea averii şi a intereselor personale, precum şi membrii familiei acestora (soţul/soţia,
copilul minor, inclusiv cel adoptiv sau persoana aflată la întreţinerea subiectului declarării), precum i membrii familiilor celorlalţi subiecţi prevăzuţi de lege.
Totodată, prin iniţiativa legislativă se propune majorarea cotei taxei de declarare voluntară a mijloacelor băneti de la 3 la 6 la sută.
Proiectul de lege mai prevede că subiectul declarării voluntare este obligat să
declare toate bunurile care anterior au fost înregistrate juridic pe numele unei alte
persoane, au fost declarate la valori reduse sau care nu au fost declarate, pentru a
beneficia de garanţiile oferite de lege. In cazul în care se va stabili că subiectul declarării voluntare nu a declarat voluntar toate bunurile pasibile declarării, garanţiile
prevăzute de lege nu se vor aplica faţă de bunurile declarate, iar faţă de persoană să
va aplica prevederile legislaţiei în modul general stabilit.
In vederea responsabilizării subiecţilor care vor beneficia de stimularea fiscală se va prevedea expres că scutirea de controale fiscale nu se va aplica în cazul contribuabililor asupra cărora, începînd cu 1 ianuarie 20 1 9, a fost constatat prin decizie
definitivă a instanţei judecătoreti evaziune fiscală.
Guvernul Republicii Moldova comunică susţinerea prezentului proiect de lege
cu propuneri de perfecţionare.
Amendamentele şi propunerile înaintate au fost puse în discuţie în cadrul şedinţei Comisiei fiind expuse în anexa la prezentul raport.
Pornind de la cele expuse i ţinînd cont de avizul pozitiv al Guvernului Republicii Moldova, Comisia susţine proiectul de lege i îl propune spre examinare i
adoptare plenului Parlamentului penti-u prima i a doua lectură ca fiind finală, luînd
în consideraţie obiecţiile şi amendamentele relatate în anexă la raport.
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Proiect redactat
(nr. 371/2018)

LEGE
cu privire Ia modificarea Legii nr. 180 /2018
privind declararea voluntară şi stimularea fiscală

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art. I. Legea nr. 1 80 /20 1 8 privind declararea voluntară şi stimularea fiscală
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 309—320, art. 500) se modifică
după cum urmează:
—

1. Articolul 3:
la alineatul (1), textul „alin. (2), (3) i (4)" se substituie cu textul
„alin. (2)—(6)";
articolul se completează cu alineatele (5) i (6) cu următorul cuprins:
„(5) Nu pot fi subiecţi ai declarării voluntare a bunurilor persoanele care au
fost sau sînt subiecţi ai declarării averii i intereselor personale conform prevederilor
Legii nr. 1 33/201 6 privind declararea averii şi a intereselor personale.

(6) Nu pot fi subiecţi ai declarării voluntare a bunurilor membrii familiilor
(soţul/soţia, copilul minor, inclusiv cel adoptiv, sau persoana afiată la întreţinere) i
concubinul/concubina persoanelor specificate la alin. (2)-(5)."
2. Ai-ticolul 5 va avea următorul cuprins:
„Articolul 5. Obiectele declarăi-ii voluntare
Obiecte ale declarării voluntare trebuie să fie toate bunurile subiectului
declarării voluntare
proprietarului de facto al acestora, dar care anterior a
înregistrat juridic dreptul de proprietate pe numele unei alte persoane (proprietarul
nominal), precum şi bunurile subiectului declarării voluntare declarate la valori
reduse sau care nu au fost declarate."
—
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3. La articolul 9 alineatul (1) punctul 1) litera e), textul „3%" se substituie cu
textul „6%".
4. Articolul 1 2 va avea următorul cuprins:
„Articolul 12. Responsabilitatea subiecţilor declarării voluntare

( 1) În cazul în care se constată că subiectul declarării voluntare, care a efectuat

declararea voluntară a bunurilor conform prevederilor prezentei legi, se află în
circumstanţele prevăzute la art. 1 alin. (3) şi/sau la art. 3 alin. (2)—(6), acesta iese de
sub incidenţa garanţiilor prevăzute la art. 1 1, aplicîndu-i-se prevederile legislaţiei în
modul general stabilit.
(2) În cazul în care se constată că subiectul declarării voluntare, care a efectuat
declararea voluntară a bunurilor conform prevederilor prezentei legi, nu a declarat
voluntar toate bunurile, din care nu a achitat la bugetul public naţional impozitele,
taxele, contribuţiile de asigurări sociale de stat, primele de asigurare obligatorie de
asistenţă medicală aferente acestor bunuri, faţă de bunurile declarate nu se aplică
garanţiile prevăzute la art. 1 1, iar faţă de persoană se vor aplica prevederile legislaţiei
în modul general stabilit.
(3) Subiectul declarării voluntare îşi asumă pe propria răspundere că prin
falsul în declaraţia prealabilă cu privire la declararea voluntară sau în notif1carea
cu privire la declararea voluntară a bunurilor este pasibil de răspundere penală.
(4) În cazul controalelor efectuate în conformitate cu prevederile capitolului
1 1 din titlul V al Codului f1scal la persoanele care au declarat voluntar bunuri, se
pune în sarcina contribuabilului de a proba că cheltuielile efectuate după 1 ianuarie
201 8, neacoperite de veniturile raportate în perioada respectivă, sînt f1nanţate din
suma disponibilă la data de 1 ianuarie 2018 i/sau din suma mijloacelor băneti
declarate voluntar."
‚

5. Articolul 16 se completează cu alineatele (1 1) i (12) cu următorul cuprins:

„(1 ‘) Prevederile alin. (1) nu se aplică contribuabililor în privinţa cărora,
începînd cu 1 ianuarie 20 1 9, s-a constatat, prin decizie def1nitivă a instanţei
judecătoreti, evaziune f1scală fie prin includerea intenţionată în documentele
contabile, f1scale şi/sau f1nanciare, inclusiv în cele electronice, a unor date vădit
denaturate privind veniturile sau cheltuielile care nu au la bază operaţiuni reale ori
care au la bază operaţiuni ce nu au existat, fie prin tăinuirea intenţionată a unor
obiecte impozabile, acte contabile, f1scale şi/sau f1nanciare, care nu au fost înlăturate
conform prescripţiei organului de control, dacă suma cumulativă a impozitului, a
taxei prevăzute de Codul f1scal, a contribuţiei de asigurări sociale de stat obligatorii
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sau a primei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală aferente unui an fîscal
depăete:
a) pentru contribuabilii ce corespund criteriilor entităţilor micro conform
Legii contabilităţii i raportării fînanciare nr. 287/2017 100 de salarii medii lunare
pe economie prognozate, stabilite prin hotărîrea de Guvern în vigoare la momentul
săvîririi faptei;
b) pentru contribuabilii ce corespund criteriilor entităţilor mici conform Legii
contabilităţii i raportării fînanciare nr. 287/2017 150 de salarii medii lunare pe
economie prognozate, stabilite prin hotărîrea de Guvem în vigoare la momentul
săvîririi faptei;
c) pentru contribuabilii ce corespund criteriilor entităţilor mijlocii conform
Legii contabilităţii i raportării financiare nr. 287/20 1 7 250 de salarii medii lunare
pe economie prognozate, stabilite prin hotărîrea de Guvem în vigoare la momentul
săvîririi faptei;
d) pentru contribuabilii ce corespund criteriilor entităţilor mari conform Legii
contabilităţii i raportării fînanciare nr. 287/2017 350 de salarii medii lunare pe
economie prognozate, stabilite prin hotărîrea de Guvern în vigoare la momentul
săvîririi faptei.
—

—

—

—

(12)

Prevederile alin. (1) nu se aplică contribuabililor care, începînd cu
1 ianuarie 2019, au comis repetat, în decursul a 6 luni consecutive, încălcări
menţionate la art. 254 i art. 254' din Codul fîscal."
6. La anexa nr. 1, după textul „Veridicitatea datelor indicate în cerere o
confîrm şi declar că bunurile declarate voluntar nu provin din activităţi infracţionale
prevăzute de Codul penal al Republicii Moldova, cu excepţia art. 244 „Bvaziunea
fîscală a întreprinderiloi•, instituţiilor şi organizaţiilor" şi a art. 244' „Evaziunea
fîscală a persoanelor fîzice." se introduce un alineat nou cu următorul cuprins:
„Declar că nu am fost i nu sînt subiect al declarării averii i intereselor
personale, soţ/soţie, persoană afîată la întreţinere sau concubin!concubină al/a
persoanelor subiecţi ai declarării averii i intereselor personale conform prevederilor
Legii nr. 133/2016 privind declararea averii şi a intereselor personale. Prezint
această cerere cunoscînd dispoziţiile art. 352' pi•ivind falsul în declai•aţii din Codul
penal al Republicii Moldova."
7. La anexa nr. 2, după textul „Veridicitatea datelor indicate în declaraţia
prealabilă o confîrm şi declar că bunurile declarate voluntar nu provin din activităţi
infracţionale prevăzute de Codul penal al Republicii Moldova, cu excepţia art. 244
„Ęvaziunea fîscală a întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor" şi a art. 244'
„Evaziunea fîscală a persoanelor fîzice." se introduce un alineat nou cu următorul
cuprins:
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„Declar că nu am fost i nu sînt subiect al declarării averii i intereselor
personale, soţ/soţie, persoană aflată la întreţinere sau concubinlconcubină al/a
persoanelor subiecţi ai declarării averii i intereselor personale conform prevederilor
Legii nr. 133/2016 privind declararea averii şi a intereselor personale. Prezint
această declaraţie prealabilă cunoscînd dispoziţiile art. 352' privind falsul în
declaraţii din Codul penal al Republicii Moldova."
8. La anexa nr. 3, după textul „Veridicitatea datelor indicate în notificare o
confirm şi declar că bunurile declarate voluntar nu provin din activităţi infracţionale
prevăzute de Codul penal al Republicii Moldova, cu excepţia art. 244 „Evaziunea
fiscală a întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor" şi a art. 244' „Evaziunea
fiscală a persoanelor fizice." se introduce un alineat nou cu următorul cuprins:
„Declar că nu am fost i nu sînt subiect al declarării averii i intereselor
personale, soţ/soţie, persoană af1ată la întreţinere sau concubinlconcubină al/a
persoanelor subiecţi ai declarării averii i intereselor personale conform prevederilor
Legii nr. 133/2016 privind declararea averii şi a intereselor personale. Prezint
această notificare cunoscînd dispoziţiile art. 352' privind falsul în declaraţii din
Codul penal al Republicii Moldova."
Art. 11. Prezenta lege intră în vigoai-e la data publicării în Monitorul Oficial
al Republicii Moldova.
—
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3AKOH
o BHCHHH H3MeHCHHiI B 3aKoH o Lo6poBoJIbHoM
LeKJ1apHpoBaHHH H HJIOF0B0M CTHMJIH0BHHH

180/2018

FIapsIaMeHT HHHHMT HacTO5II1ţHi OpFaHHeCKHi 3aKoH.

CT. I

—

B

3aKOH o tio6poBosibHoM ‚tŘeKMaPHPOBaHFIH FI HJIOFOBOM cTFIMysIFIpo

Ną 180/2018
309—320, CT. 500)

BHFIH

(OHraJIbHbIiI MOHFITO PecIiy6siHKH Mosi,toBa,

.N

BHCTFI CM,tŘYKMJFI H3MeHeHH5I:

1. B

CTTb

B ‘-IaCTH

(1)

2018 r.,

3:
CMOB «B ‘-IaCTSIX

(2), (3)

H

(4).»

3MHHTb CMOBMFI «B ‘-IacTsIX

(2)—

(6).»;
‚tŘOIIOMHHTb CTTblO ‘-IaCT5IMH

(5)

H

(6) csie,lŘyioLLţero

co,lŘep)KaHHSI:

«(5) He

MOFT 6bITb cy6'beKTaMFI ‚LŘo6poBoslbHoro ‚TŘeKMaPFIpOBaHFI5I FIMI1ţCTB siHLa, KOTObI 6buii'i HsiH SIBsiSIIOTC5I cy&beKTaMH ‚tŘeKMapFIpOBaHFI5I HMLtţCTB
FI MFIMHbIX FIHTCOB corsiaco 3aKOHy O ‚tŘKJIPFIPOBHHFI FIMIILCTB FI JIHMHbIX

FIHTCCOB Ną 133/2016.

( 6) He MOFT 6bITb cy6'ĺeKTaMFI ‚LĘo6poBoslbHoro ‚teKJIapFIpOBaHFI5I FIMLLţCTB
M5IHbI CMbH (cytlpyr/cyllpyra, HecoBepLL[eHHoJIeTHFIĺ pe6eHoK, B TOM MHCM rIpH
eMHbIÍ, FIJIH siHLţO, HaXO,LŘ5IIlţeeC5l Ha H)K,tHBHMH Cy&beKTa ‚lŘeKsiapFIpoBaHI'i5I) FI co

)KFITeMb/co)KFITeMbHFILţa MI'ILţ, K3HHbIX B ‘-IaCT5IX

2.

CTaTbK)

«CTaTb5I

5

5.

O&beKTaMFI

(2)—(5).».

I'13si0)KFITb B CJILĘioLLţI pe,LŘaKLŘFIH:

06'beKTbI ‚tŘo6poBoMbHoro ‚tŘeKsiapFIpOBaHFI5I
‚tţo6poBosibHoro

‚lŘeKsiapFIpOBaHFI5I 5IBMSIIOTCSI BC FIMLLţCTBO
cy6'beKTa ‚tţo6poBosibHoro ‚tĘeKsiapFIpoBaHn5I
ero cO6CTBeHHFIKa ‚lţe-aKTo, paee
lOpFI,tŘHMeCKH
fIBO CO6cTBeHHOCTFI H I'IM51 ‚LŘpyFOFO siFILţ
—

( HOMFIHaJIbHbIÎI

cO6CTBeHHFIK), a TK)K FIMttţCTBO

cy&beKTa ‚Lţo6poBoMbHoro

2
‚LţeKMapHpoBaHMsI, a,iţesiappoaoe no 3HH)KHHO CTOHMOCTH HJIH HC3aLţCKJIapHpoBaHHoe.».

3. B

FIO,LţflyHKTe e) FIHKT

1)

MCTM

(1)

CTTbM

9

csIoBa «pex HOIţCHTOB»

3MCHMTb CJIOBMH «LHCCTM HpOLţCHTOB».

4.

C'ra'srr,io

«CTaTb5I

( 1)

12

12.

H3sI0)KMTb B CMLţOLLIC peLţaKLţHH:

OTBeTCTBeHHOCTb Cy&beKTOB Lţo6poBosIbHoro LţCKJIapHpOBaHHSI

EcsiM

CTBHBLLICFO

B OTHOHICHHM cy&beKTa Lţo6poBoMbHoro LţeKsIapHpoBaHHsI, ocyţe
‚Lţo6poBosibHoe ‚LţCKJIapMpOBaHMC B COOTBCTCTBHM C 110510)KCHHSIMH

HCTO5IL]SţCFO 3aKoHa, CTHBMHBI5OTC5l O6CTO5ITeJIbCTBa, HpC,LţyCMOTpCHHbIC M
CTbIO (3) CTTbM 1 M/MJ]SM ‘-IaCT5lMI'1 (2)—(6) CTTbH 3, ‚1ţCÎCTBHC ]SJpC,LţyCMOTpCHHbIX
CTaTberI

11

FapaHTHrI peparţaecsi H K JIHLţ IIMMCH5lIOTC5I IIOJIO)KCHH5l 3aKoHo‚LţTCsIbCTB Ha O6HţHX OCHOBaHH5IX.

( 2)

ECJIH B OTHOLHCHHH cy&beKTa ‚LţO6poBoMbHOro LţeKsIapHpoBaHHsI, ocyllţeCTBHBLHCFO LţO6pOBOJIbHOC ‚LţCKMHOBHHC B COOTBCTCTBHH c HOsIO)KCHM5IMH
HCTO5IHţCľO 3aKOHa, yCTaHaBMHBaeTC5I,

OH HC 3LţCKJIHOBaJSI ‚Lţo6poBosibHo

BCe HMyIiţecTBo, HO KOTOOM He FICCMHCJIHM B HaLţHOHaJIBHbIrI Hy6MHMHbIrI 610,lţ)KCT HaJSIOFM, c6opbI, B3HOCbI o65I3aTeJIbHOrO FOCLţCTBCHHOFO COIţHaJIbHOFO CT
XOBHM5I H O65I3aTesIbHOľO MC,1SţMLţIIHCKOľO CTpaXOBaHH5I, TO IIpe,LţycMoTpeHHble cTa
TbCrI

11

rapaHTHII He HHMCH5IK)TC5I K 3a,LţCKMapHpOBaHHOMy HMyHţeCTBy, a K 3TOM
MMLţ FIMMCH5H0TC5I HOsIO)KCHI'151 3aKOHO,LţaTeJIbCTBa Ha O6HţMX OCHOBaHH5lX.

(3) Cy6EeKT

‚Lţo6pOBoJIbHOro ‚LţCKJIapMpOBaHH5I [IHHHMT H ce6si OTBCTCTBCHHOCTb H flO,lţMC)KHT yFOJIOBHOrI OTBTCTBCHHOCTH 3a sIO)KHbIC CBCLţCHM
5I B
HpCLţBapHTCJIbHOrI ‚LţCKMapalţHM O Lţo6poBosIbHoM ‚1ţCKMHOBHHM HJIM B yBeLţoMJICHHH O ‚Lţo6poBosIbHoM ‚LţCKJIapHpOBaHMH MMyIIţecTBa.

(4) B CsIMC KOHTpOM5l,
1 1 pa3Lţea V HaJIoroBOrO

HOBOLţMMOFO B COOTBCTCTBHH c HOsIO)KHH5IMM FMBbI
KOLţCKC y MMLţ, LţO6pOBOsIbHO

MMyHţeCTBO, O65l3aHHOCTb LţOKa3bIBaHH5l, ‘-ITO FIOM3BC,1SţHHbIC HOCJIC 1 5IHB5l 20 1
8
rOLţa pacxo,Lţbi, HCHOKbITbIC OT)KHHbIMM B OTMCTX 3a COOTBCTCTByIOLIţHrI FICpHO,1ţ LţOXOLţaMH, FIOKbITbI 3a CMCT HMCIOHţCFOC5l H 1 5IHB5I 2018 roLţa LţOXOLţ
H/MsIM Lţo6pOBosIbHO 3a,lţCKsIapHpOBaHHbIX LţCHC)KHbIX CpeLţCTB, BO3MaraCTCSI Ha
I-IaJIororIsIaTesIbHţHKa.».

5.

CTaTbIO

«(1 1)

16

‚1ţOHOJIHMTb ‘-IaCT5lMH

YIOJIO)KeHMSI MCTH

HOLIICHHH KOTObIX HMHH5I C

(1 1)

H

(12) CMC,LţK)HţCFO CoLţep)KaHH5I:

(1) HC FIMMH5IIOTC5I K HaJJOFOFIsIaTCJIbHţMKaM, B OT1 5IHB5I 20 1 8 ľOLţa 6b1sI0 CTHOBJICHO OKOHMaTCMb-

HBIM CII1CHHM CyLţC6HOrI HHCTHLţHH KJIOHCHHC

OT IIJITbI HaJIOrOB IIyTCM

3
MbIHiJICHIIOF0 BKJIIOMCHII5I B 6yxraJITepcKHe, HJIOF0BbI H/HJIH 4)HHaHCOBbIe ‚JţoKyMCHTbI, BKJIlOM5I 3JIeKTpoHHbIe, 3aBe,LţOMO IICKa)KCHHbIX ‚JţaHHbIX o ‚Jţoxo,Jţax HJIH
pacxojţax, He OCHOBHHbIX Ha CJIbHbIX oriepalţl'I5Ix HJIH OCHOBHHbIX Ha HC cyuţe
CTBOBaBIHHX orIepaLţH5Ix, JIH6o HTM MbILLIJIHHOO COKbITH5I o6eKToB HaJloroo6jioeHH5I, 6yxraJITepcKHx, HJIOFOBbIX H/IIJIH 4)HHaHCOBbIX ‚JţOKYMeHTOB, KOTOOC
HC 6bIsio CTHCHO B COOTBCTCTBHH C 1JţIIIICHHCM KOHTpOJIHpyKMLţeFO opraHa,
eCJIII FICJţCMOTCHH5I FIaJIOFOBbIM KO,JţeKCOM COBOKfIH5I CMM HaJlora, c6opa,
B3H0C O65I3aTeJlbHoro rOCyrJţapCTBeHHOFO COLţHaJIbHOFO CTXOBHH5I H o6sI3aTesIbHoro MJţHLţHHCKOFO CTXOBHH5I 3a HaJIOrOBbIň ro,Jţ ripeBbIHIaeT:
a) JţJ[5I HaJIororIsiaTesibHţHKoB, COOTBCTCTBK)LLţHX KIITCH5IM MriKpocy&beKTOB

cOrsiacHo

N2 287/2017,

—

3aKoHy

100

O

6yxraJITepcKoM

yee

II 4)HHaHCOBOň 0TMTHOCTH
IiOľHO3IICMbIX CperJţHCMCC5IT-IHbIX 3apa6oTHbIx ľISIT FIO 3K0-

HOMIIKC, yCTaHOBJIeHHbIX JţeňCTByIOLLţHM

a

MOMCHT COBCLIICHII5I ‚SţC5IHH5I rIoCTa

H0BJIHHCM tIpaBHTeJIbcTBa;

b)
TOB

‚JţJI5I HaJIororIJIaTeJibIiţHKoB, CO0TBCTCTBlOLLţHX KHTCH5IM MJIbIX cy6'teKcOFJIaCHO 3aKoHy o 6yxraJlTepcKoM yee II 4)HHaHcoBoň OTMCTHOCTH

Jf 287/2017,

150

IOFHO3IICMbIX Cpe,JţHCMeC5IT-IHbIX 3apa6OTHbIX risia IO 3K0HOMHKe, CTH0BJIHHbIX ‚JţCňCTBylOHţHM Ha MOMCHT COBCHIHH5I ‚LţC5IHIISI riOCTa
—

HOBJIHHCM tIpaBHTCJIbCTBa;
c) ‚JţJI5I HaJIOFOrIJIaTCJIbHţHKOB, COOTBCTCTBIOLLţIIX KHTCH5IM CpC,JţHHX cy6'tex'rOB COrsiaCHO 3aKOHy O 6yxraJiTepcKoM yMe're H 4)HHaHCOBOň OTMCTHOCTH

N2

287/2017,

250

FIOFHO3HMbIX CpC,JţHCMCC5IMHbIX 3apa6OTHbIX IIJIT FIO 3K0HOMHKe, CTHOBSIHHbIX ‚JţeňcTBylo[[ţHM Ha MOMHT COBCLLIHH5I ‚JţC5IHIISI riOcTa—

HOBJICHHCM tIpaBHTeJIbCTBa;

d)
CKTOB

‚JţJ151 HaJIOFOfISIaTeJ1bLLţHKOB, COOTBTCTBIOLLţHX KHTH5IM KFIHbIX cy6'tcorsiaco 3aKOHy 0 6yxFaJiTepcKoM yee II 4)HHaHCOBOň OTMCTHOCTH

N2 287/2017,

350
CpC,SţHCMCC5IT-IHbIX 3apa6OTHbIX FIJIT rIO 3KOHOMHKe, CTHOBJIHHbIX ‚JţeĺCTBylouţHM Ha MOMHT COBCUiHII5I ‚JţC5IHHSI riOCTaHOBJICHHCM FIpaBHTeJIbCTBa.
—

( 1 ) tIOJIO)KCHH5I MCTPI ( 1) HC FIIIMCH5ITC5l K HaJIOFOFIJIaTeJIbHţHKaM, KOTObI

C

1 siHBapsi 20 1 9

ro,Jţa HCOJţHOKTHO COBCLHJ]II B TCMCHHC HiCTII FIocJIeJţoBaTeJIbHbIX MCC5ILţCB HapyHIeHII5I, Ka3HHbIC B CTTb5lX 254 H 2541 HaJloroBoro KO,JţeKca.».

6.

tIpHJlo)KeHHe

1

FIOCSIC CJIOB «FIOJţTBCp)KJţaK) JţOCTOBCHOCTb JţaHHbIx, K
3HHbIX B 3a5IBJICHHH, H 3a5IBJI5IIO, MTO Jţo6poBoJIbHo
FlMyuţeCTBO He riOJIyT-ICHO B C3JIbTTC rIpeCTyrIHOň Jţe5ITCJIBHOcTH, ripeJţycMoTpeHHoň
YFOJIOBHbIM KOJţKCOM PeCfIy6SIHKH MOJIJţOBa, 3 HCKJIIoMCHIICM CTaTbH 244
«YKSIOHCHIIe HpeJţripII5ITIIň, yMpe)KJţeHHň H OpraHII3aLţIIň OT HJITbI HJIOFOB» H
CTTbH 2441 «YKJIOHeHIIe 4)H3IIMeCKIIX JIIILţ OT riJITbI HaJIOFOB».» JţOHOJIHHTb csie‚JţyIOIIţHM a63aLţeM:
«3a5IBJI5IIO, MTO HC 5IBJI5IJIC5I II He 5IBJI5IIOCb: Cy6'texToM JţCKJIHOBHII5I HMy
LLţCCTB H JIHMHbIX IIHTepCCOB, CyrIpyFOM/Cyripyroň, JIHLţOM, HXOJţ5IIIţHMC5I Ha
H)KJţIIBeHHII, HJIH CO)KHTCJIeM/CO)KHTCJIbHIIIţeň JIHLţ

—

Cy6'teKTa

-Hą)Q H

IIHH0

VLHIIAIVIĹ4IVH IC[LV[hHI

HOtťIfOJN HMPIIf9XLI33d 3d0LPIHOV POHIf3HtI
If9XIIO HHtť 03 X1f143 H .L3LIX.L3R HON MPIĺTIH0L33H
II )
—

<xtdIrI3tĺ H XIśHH3IfHIś XIHM(0If o HotťIfoJ,\ IDIPIIf9XH33J
3)I3tť0N OJOHHOIFOJĂ

I.LL3 MIIśHH3M(Otf0H 3 H

fINO)U3HO FIhi(tť19 3HHfOtť

-3HiÇ
tLIIś0L3H
RO33d3J,HH XIHhHIf H H.L33tLI,ÇIAJH HHH
fl3L3tť3dU 9IO/E
-HodHdf)I3tť o I3H0)II VIIśHH3M(OIfOH OH3LfJ03 R033d3,LHH XIHhHLf 14 H.L33t[IíÇV14
IśHHHOdPICIIfM3tť J)I3(L9X3
tťfIHIf I43tIHH91f3.LMM(O3/VI3If3.LHMCO3 HLÎPI ‘HHH3HHtť)KH
H H3VIIśtLIIśtťOXH ‘VIOtlPIIî ‘HOJXdIJX3/V1O.IXCIHX3 ‘Ho33d3.LHH XIHh14If 14 HL33tH
-XvIH IśHHH0dHdIfM3tť IĄIo.LM399X3 :q3oIHIfRIś 3H PI 1ś31f1ś1f81ś 3H O.Lh ‘OIfHIś»
—

:VI3Ir91
itiioXtť
-31(3 q.LHHIfOHOtť ««H0J0IfH I.LIfIIX .LO tIHIf XHM33hHHą) 3HH3HOIf)I
A» 1j IIq.LL3
H «HOJOIÎUH IqLUIfH,( .LO HHtTHHUJdO M HHH3tťM(3dhX ‘I'IM.LIśHdIItť3dII
3HH3HOLfMÁ»
ţ7j7

PI.LL3

IA.I314H3hOIIÇM3H 13E

‘13H0tťIfOJĄ

HMHIf9XH33J

IAIO3M3tťOM

IAIIHEIOIf0i

HOHH3d.LO1N3Xtť3dH ‘H,L30HqIf3.LH3tť HOHIIX.L33dH 3.L13.LqIfXE3d H OH3hXLfOH 3H OR.L33tf1
-X1Nii 3OHH13ROdHd13IfM3tť13E OHqIfoROd9otť O.Lh ‘OIHLfEIH13E M ‘HHH3If1NOtť3RĂ 8 XIHH13E
-13MĂ ‘xIqHHUtť .L30Hd3H0.L3Otť 0113tťM(d3H.LtťOJJ» HOLf3 3ir30H
E 3HH3M(OIfHdU

-Udt3IfN3tť E[ XIŚHH3IfHK13E XIHM(0Lf O UHOtťLfOy4J MNPILf9XH33d 133M3tťOM OJOHHOIfOJÂ
H'1J13L3 HIAJIŚHH3M(OIfOH 3 H3If1NON13HEO HhXtťX9 OiMtTt3d13IfM3tť 01XH8If3.LMd13Rtť3dH
(MĂtHIŚO.L313H OIIśIfH13.L3tť3dJJ •9IOZ/EI
8033d3.LHH XI'iHhMIf M 13H.L33tHXIAJH HHH
-13ROdHd13tDI3tť O 13HOM13 1NKHH3M(OIfOH OH313IfJO3 8033d3.LHH XI'iHhHIf H 13RL33tIIX1NH
IŚHH13HOdHd13IĽ)13tť 13.LN3'L9X3
13tIHIf ii3tIHHIf3.LPIM(O3/1N3If3.LHM(O3 HIfM ‘HHHOHHtťM(M
13H IŚ31NMtHIŚtťOX13H ‘1NOtIHIf ‘HOJXdIIX3/VJOJXCIHX3 ‘H033d3,LHH XIqHhI'IIf H 13H.L33t11
HHH13HOdHCI13IÎM3tť 1N0.LM3'L9X3 :q3OIIśIfRH 3H M lś3IfKIfHIś 3H OLh ‘OIHLfHHU{7>
—

-XVJH

:IŚMPI13M(d3tťo3 OJ3tlIOIĂtť3If3 Oi'I.L313h ‚I.LMHIfOU
-otť ««8OJOIfUH I'i.L13LfHX .LO tIMIf XMM33hMEM4) 3HH3HOIfMÁ»
P18.L13.L3 M (<HOJOIfUH
IJi3IfHX .LO HHtI13EHH13JdO H HHH3tťM(3dhX ‘HH.LKHdLItť3dLI 3HH3HOIfMÁ»
t7l7 H.L13.L3
IA.I3HH3hOIIfM3H 13E ‘13HOtťIfOJAI HMHIf9XII33J JNO3N3tťOM 1NI'IHHOIfOJÁ HOHH3d.LOVJ3Xtť3dH
‘H.L30HqIf3JJś3tť HOHHX.L33dH 3.L13.L'iIfXE3d H OH3hXIfOH 3H OE[.L33tHX1NM 3OHHUHOdHCI
-131fN3tť13E OH'iIfOHOd9Otť 0.Lh ‘OIHLFHH13E M ‘MMtI13d13IfM3tť HOHqIf3.LMd13Htť3dU H XI'IHH13E
-UM,Ç ‘XIqHHUtť 8.L3OHd3HOJ,30tť

OIUtť)Kd38J.tťOH»

H0If3 3If30H

3MHOM(OIfPIdJJ

L

«XKHtTUd13IfM3tť H XKMH3IfRKUE XI'IHM(OIf o 138OtťIfOJAJ MMHLf9XH33J
133MOtťOM OJOHHOIfOJÂ 1Ç M'i.L13.L3 MINHMH3M(OIfOH 3 H3IfVJOM13HEO MhXtťX9 314H3If81ś

-13E 33tf11ś0.L313H OIHLfHU.L3tť3dJJ 9 I O7/EE I ŐN R033d3.LHH XIHhMIf H 13H.L33tfIXIAJM MMH
-13HOdHdUtDI3tť o 13H0M13{ 1NKMH3)KOIfOH OH313IfJO3 R033d3.LHH XI'IHhHIľ H 13H.L33tHX1NH
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Legea nr. 180 din 26.07.2018
privind declararea voluntară şi
stimularea fiscală
Articolul 3. Subiecţii declarării
voluntare
( 1) Subiecţi ai declarării voluntare
a bunurilor sînt persoanele fizice
cetăţeni ai Republicii Moldova, cu
excepţia persoanelor specificate la
alin.(2), (3) şi (4).
(2) Nu pot fi subiecţi ai declarării
voluntare a bunurilor persoanele
fizice cetăţeni ai Republicii
Moldova care au ocupat sau ocupă,
în perioada din 1 ianuarie 2009 şi
pînă la data intrării în vigoare a
dintre
una
prezentei
legi,
următoarele funcţii:
Republicii
al
preşedinte
1)
Moldova;

1

Denumirea legii, numărul şi
conţznużul artzcolelor, care se
propun spre modlficare sau
completare

Se sustine.
Guvernul Republicii Moldova
Cu titlu general, denumirea proiectului se
va revizui prin prisma art.42 alin.(5) din
Legea nr.100/2017 cu privire la actele
normative, ce prevede că „După
adoptarea, aprobarea sau emiterea actului
normativ, denumirea se completează cu un
număr de ordine, ca element de
identificare, la care se adaugă anul în care
a fost adoptat, aprobat sau emis acesta".
De asemenea, se vor exclude cuvintele „i
accepţiunea
deoarece
completarea",
termenului „modificarea" cuprinde i
completarea actelor normative (a se vedea
art.62 din Legea prenotată). Observaţiile
date se referă i la dispoziţia propriu-zisă
de modificare din art.I.
Izvorul publicării Legii nr. 180/2018 se va
schemă
următoarea
după
indica
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova,

4

3

2

Art. I. Legea nr. 180 din 26.07.2018
privind declararea voluntară şi stimularea
fiscală (Monitorul QJcial al R. Moldova,
309-320/500, 17.08.2018), se modifică şi
se completează după cum urmează:
1. Articolul 3 se completează cu alineatul
(5) i (6) cu următorul cuprins:
„(5) Nu pot fi subiecţi ai declarării
voluntare a bunurilor persoanele care au
fost sau sunt subiecţi ai declarării averii
conform
personale
intereselor
i
prevederilor Legii nr. 1 3 3/20 1 6 privind
declararea averii şi a intereselor
personale, precum şi membrii familiei
(soţullsoţia, copilul minor, inclusiv cel
adoptiv sau persoana aflată la întreţinerea
şi
declarării)
subiectului
acestora.
concubinul/concubina
(6) Nu pot fi subiecţi ai declarării
voluntare a bunurilor membrii familiilor

Rezultatele examinării

Amendamentele, đeputatilor, propunerile
si obiecţiüe comisiilorparlamentare şi
Direcţiei generale Juridice, Guvernului
Republicii Moldova, conţinutul obiecţiei
sau propunerii

1

Anexă la Raporl

Propunerile đe modi/icare şi completare

(nr.371 din 01.11.2018)

la proiectul de Iege cu privire la modificarea i completarea Legii nr. 180 din 26.07.2018
privind declararea voluntară şi stimularea fiscală

Sinteza
rezultatelor examinării amendamentelor, propunerilor şi obiecţiilor

3) prim-viceprim-ministru;
4) viceprim-ministru;
5) deputat în Parlament;
6) ministru;
7) viceministru;
8) secretar general de stat;
9) secretar de stat;
1 O) judecător;
1 1) procurori de toate nivelurile;
12) director şi director adjunct al
Serviciului
de Informaţii
şi
Securitate;
13) director şi director adjunct al
Centrului
pentru
Combaterea
Crimelor Economice şi Corupţiei;
14) director şi director adjunct al
Centrului Naţional Anticorupţie;
15) preşedinte, vicepreşedinte şi
membru al Comisiei Naţionale a
Pieţei Financiare;
1 6)
guvernator,
primviceguvernator şi viceguvernator al
Băncii Naţionale a Moldovei,
membru
al
Consiliului
de
administraţie,
membru
al
Comitetului executiv şi membru al
Consiliului de supraveghere al
Băncii Naţionale a Moldovei;
1 7) director şi director adjunct al
Serviciului
Prevenirea
şi
Combaterea Spălării Banilor;
1 8) administrator, administrator
special, Iichidator, membru al
Consiliului, membru al Consiliului

2) prim-ministru;

(soţullsoţia, copilul minor, inclusiv cel
adoptiv sau persoana aflată la întreţinerea
subiectului
declarării)
şi
concubinul/concubina
persoanelor
specif1cate la alin.(2), (3) şi (4)."

alin.(1).

„

‚

anul publicării, numărul Monitorului,
numărul articolului).
La Articolul I:
Referitor la punctul 1:
In dispoziţia de modif1care cuvîntul
„alineatul" se va substitui cu cuvîntul
„alineatele",
deoarece
se
propune
completarea art.3 cu două alineate.
Pentru uniformizarea stilului de redactare
a normelor art.3, recomandăm excluderea
din alin.(5) a textului
precum i
membrii familiei (soţulĺsoţia, copilul
minor, inclusiv cel adoptiv sau persoana
af1ată la întreţinerea subiectului declarării)
i
concubinul/concubina
acestora".
Concomitent, alin.(6) se va completa cu
referinţa
la
alin.(5).
pentru
Iar
corectitudine redacţională, în alin.(6)
cuvintele „persoana aflată la întreţinerea
subiectului declarării" se va substitui cu
cuvintele „persoana af1ată la întreţinere".
Suplimentar, este necesar de a ajusta
redacţia alin.( 1) aI art.3 prin substituirea
textului „alin.(2), (3) i (4)" cu textul
„alin.(2)-(6)". Conform modelului dat se
vor redacta şi trimiterile la alineatele
consecutive în art.3 alin.(6) i art.12

2

de administrare şi membru al
Comisiei de cenzori în cadrul
următoarelor bănci:
a) BC „Investprivatbank" S.A.;
b) BC „Banca Socială" S.A.;
c) BC „Banca de economii" S.A.;
d) BC „Unibank" S.A.;
e) BC „Universalbank" S.A.
(3) Nu pot fi subiecţi ai declarării
voluntare a bunurilor persoanele
fzice cetăţeni ai Republicii
Moldova care au fost condamnaţi
pentru infracţiuni comise în
activitatea BC „Investprivatbank"
S.A., BC „Banca Socială" S.A., BC
„Banca de economii" S.A., BC
sau
BC
S.A.
„Unibank"
„Universalbank" S.A. ori care au
statut de bănuit sau de învinuit în
cauze penale privind infracţiuni
aferente activităţii acestor bănci.
(4) Nu pot fî subiecţi ai declarării
voluntare a bunurilor persoanele
fîzice cetăţeni ai Republicii
Moldova care au fost subiecţi ai
ale
financiare
investigaţiilor
şi
Prevenirea
Serviciului
Combaterea Spălării Banilor sau
care au avut statut de bănuit ori de
învinuit în cauze penale privind
spălarea de bani sau infracţiuni
asociate acesteia.
Articolul 12. Responsabilitatea 4. Art. 12 se modifîcă şi va avea
următorul cuprins:
subiecţilor declarării voluntare
12.
Responsabilitatea
In cazul în care se constată că „Articolul
Guvernul Republicii Moldova
Este necesar de a ajusta redacţia alin.(1) al
art.3 prin substituirea textului „alin.(2), (3)

Se sustine.

3

subiectul declarării voluntare, care
a efectuat declararea voluntară a
bunurilor conform prevederilor
prezentei legi,
se află în
circumstanţele prevăzute la art. 1
alin.(3) şi/sau la art.3 alin.(2), (3) şi
(4), acesta iese de sub incidenţa
garanţiilor prevăzute la art. 1 1 şi i
se aplică prevederile legislaţiei în
modul general stabilit.

subiecţilor declarării voluntare
(1) In cazul în care se constată că
subiectul declarării voluntare, care a
efectuat declararea voluntară a bunurilor
conform prevederilor prezentei legi, se
af1ă în circumstanţele prevăzute la art.1
alin.(3) şilsau la art.3 alin.(2), (3), (4), (5)
şi (6), acesta iese de sub incidenţa
garanţiilor prevăzute la art. 1 1 şi i se
aplică prevederile legislaţiei în modul
general stabilit.
(2) In cazul în care se constată că
subiectul declarării voluntare, care a
efectuat declararea voluntară a bunurilor
conform prevederilor prezentei legi, nu a
declarat voluntar toate bunurile din care
nu a achitat la bugetul public naţional
contribuţiile de
impozitele, taxe,
asigurări sociale de stat, primele de
de
asigurare obligatorie
asistenţă
medicală aferente acestor bunuri,
garanţiile prevăzute la art. 1 1 nu se aplică
faţă de bunurile declarate, iar faţă de
persoană se vor aplica prevederile
legislaţiei în modul general stabilit.
(3) Subiectul declarării voluntare îşi
asumă pe propria răspundere că falsul în
privire la
cu
declaraţia prealabilă
notif1carea
cu
declararea voluntară sau în
privire la declararea voluntară a bunurilor
este pasibilă de răspundere penală.
(4) In cazul controalelor efectuate în
conformitate cu prevederile capitolului
1 1 ‘ din titlul V al Codului f1scal, se pune
în sarcina contribuabilul de a Droba că
Comisia ecoiomie, buet si finante
Se sustine.
La articolul 12 alineatul (4) în scop de
rigoare redacţională i excluderea
interpretărilor diferite se propune ca
cuvintele „venitul disponibil" să f1e
substituit cu cuvintele „suma disponibilă".

i (4)" cu textul „alin.(2)-(6)". Conform
modelului dat se vor redacta şi trimiterile
la alineatele consecutive în art.3 alin.(6) şi
art.12 alin.(1).

4

Articolul
16.
Aplicarea
prevederilor prezentei legi
(1) Organele cu atribuţii de
administrare fîscală nu vor efectua
controale asupra corectitudinii
calculului, declarării şi achitării
iapozitelor, taxelor şi a altor plăţi
aferente
bugetului
de
stat,
bugetelor unităţilor administrativteritoriale, a contribuţiilor de
asigurări sociale de stat şi primelor
de asigurare obligatorie de asistenţă
medicală pentru perioadele fiscale
de pînă la 1 ianuarie 2018, cu
excepţia controalelor efectuate în
conformitate
cu
prevederile
capitolului 1 1 din titlul V al
Codului fiscal.

-

cheltuielile efectuate după 1 ianuarie
20 1 8, neacoperite de veniturile raportate
în perioada respectivă, sunt finanţate din
venitul disponibil Ia data de 1 ianuarie
2018 şiisau din suma mijloacelor băneşti
declarate voluntar."
Articolul 16 se completează cu alineatul
(1 1), după cum urmează:
‘,( 1 ‘) Prevederile alineatului ( 1) nu se
aplică contribuabililor asupra cărora,
începînd cu 1 ianuarie 2019, a fost
constatat prin decizie definitivă a
instanţei judecătoreti evaziune fiscală
prin
includerea
intenţionată
în
documentele contabile, fiscale şi/sau
financiare, inclusiv în cele electronice, a
unor date vădit denaturate privind
veniturile sau cheltuielile care nu au 1a
bază operaţiuni reale ori care au la bază
operaţiuni ce nu au existat, fie prin
tăinuirea intenţionată a unor obiecte
impozabile, acte contabile, fiscale şi/sau
financiare, care nu au fost înlăturate
conform prescripţiei organului de
control, dacă
suma
cumulativă
a
impozitului, taxei prevăzute de Codul
fiscal, contribuţiei de asigurări sociale de
stat obligatorii sau primei de asigurare
obligatorie de asistenţă medicală aferente
unui an fiscal depăete:
a) pentru contribuabilii ce corespund
criteriilor entităţilor micro conform Legii
contabilităţii şi raportării financiare
nr.287/2017 100 de salarii medii lunare
pe economie prognozate, stabilite prin
Guvernul Republicii Moldova
Referitor la punctul 5 din proiectul de
Lege, articolul 16 se completează cu
alineatul (12) cu următorul cuprins:
„(12) Prevederile alineatului (1) nu se
aplică contribuabililor care, începînd cu 1
ianuarie 2019, au comis repetat, în
decursul unei perioade de 6 luni
consecutive, încălcări menţionate la
art.254 ş art.254' din Codul fiscal.".

Se sustine.
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-

-

-

hotărîrea de Guvern în vigoare la
momentul săvîrşirii faptei;
b) pentru contribuabilii ce corespund
criteriilor entităţilor mici conform Legii
contabilităţii şi raportării fínanciare
nr.287/2017 150 de salarii medii lunare
pe economie prognozate, stabilite prin
hotărîrea de Guvern în vigoare la
momentul săvîrşirii faptei;
c) pentru contribuabilii ce corespund
criteriilor entităţilor mij locii conform
Legii contabilităţii i raportării financiare
nr.287/2017 250 de salarii medii lunare
pe economie prognozate, stabilite prin
hotărîrea de Guvern în vigoare la
momentul săvîririi faptei;
d) pentru contribuabilii ce corespund
criteriilor entităţilor mari conform Legii
contabilităţii i raportării financiare
nr.287/2017 350 de salarii medii lunare
pe economie prognozate, stabilite prin
hotărîrea de Guvern în vigoare la
momentul săvîririi faptei";
Veridicitatea dateior indicate în La anexa nr. 1 după textul „Veridicitatea
cerere o confirm şi declar că datelor indicate în cerere o confirm şi
bunurile declarate voluntar nu declar că bunurile declarate voluntar nu
din
activităţi
infracţionale
provin din activităţi infracţionale provin
al
Republicii
prevăzute de Codulpenal__a1 prevăzute de Codul penal
Republicii Moldova, cu excepţia Moldova, cu excepţia art.244 “Evaziunea
art.244 „Evaziunea fîscală a fiscală a întreprinderilor, instituţiilor şi
întreprinderilor,
instituţiilor şi organizaţiilor" şi a art.244' “Evaziunea
organizaţiilor"
şi
a art.244' fiscală a persoanelor fizice", se introduce
„Evaziunea fiscală a persoanelor un nou alineat cu umătorul cuprins
fîzice".
„Declar că nu sunt subiect al declarării
averii i intereselor personale, precum şi
Guvernul Republicii Moldova
Referitor la punctul 6, 7 i 8 textul „nu
sunt subiect al declarării averii i
intereselor personale, precum şi nu sunt"
se în1ocuiete cu textul „nu am fost i nu
sunt: subiect al declarării averii şi
intereselor personale;".
Totodată, cuvintele „se introduce un nou
alineat" se vor substitui cu cuvintele „se
completează
cu
un
alineat",
în
conformitate cu terminologia actelor de
modificare.

Se sustine.
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nu sunt soţlsoţie, persoană aflată la
întreţinere sau concubin!concubină cu
persoanele subiecţi ai declarării averii şi
intereselor
personale
conform
prevederilor Legii nr.133/2016 privind
declararea averii şi a intereselor
personale.
Prezint
această
cerere
cunoscînd dispoziţiile art.3 52 privind
falsul în declaraţii din Codul penal al
Republicii Moldova.".
Veridicitatea datelor indicate în La anexa nr.2 după textul „Veridicitatea
cerere o confirm şi declar că datelor indicate în declaraţia prealabilă o
bunurile declarate voluntar nu confirm şi declar că bunurile declarate
provin din activităţi infřacţionale voluntar nu provin din activităţi
prevăzute de Codul penal al infřacţionale prevăzute de Codul penal al
Republicii Moldova, cu excepţia Republicii Moldova, cu excepţia art.244
art.244 „Evaziunea fiscală a “Evaziunea fiscală a întreprinderilor,
întreprinderilor,
instituţiilor
şi instituţiilor şi organizaţiilor" şi a art.244'
organizaţiilor"
şi a art.244' “Evaziunea fiscală a persoanelor fizice",
„Evaziunea fiscală a persoanelor se introduce un nou alineat cu umătorul
fizice".
cuprins „Declar că nu sunt subiect al
declarării averii i intereselor personale,
precum i nu sunt soţIsoţie, persoană
afiată
la
întreţinere
sau
concubin!concubină
cu
persoanele
subiecţi ai declarării averii i intereselor
personale conform prevederilor Legii
nr.133/2016 privind declararea averii şi a
intereselor personale. Prezint această
declaraţie
prealabilă
cunoscînd
dispoziţiile art.352' privind falsul în
declaraţii din Codul penal al Republicii
Moldova.".
Veridicitatea datelor indicate în La anexa nr.3 după textul „Veridicitatea
cerere o confirm şi declar că datelor indicate în notificare o confirm şi
Se sustine.

Se sustine.

Guvernul Republicii Moldova
Referitor la punctul 6, 7 i 8 textul „nu
sunt subiect al declarării averii i
intereselor personale, precum şi nu sunt"
se în1ocuiete cu textul „nu am fost i nu
sunt: subiect al declarării averii i
intereselor personale;".
Totodată, cuvintele „se introduce un nou
alineat" se vor substitui cu cuvintele „se
completează
cu
un
alineat",
în
conformitate cu terminologia actelor de
modificare.

Guvernul Republicii Moldova
Referitor la punctul 6, 7 şi 8 textul „nu
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bunurile declarate voluntar nu
provin din activităţi infracţionale
prevăzute de Codulpenalal
Reiublicii Moldova, cu excepţia
art.244 „Evaziunea fiscală a
întreprinderilor,
instituţiilor şi
organizaţiilor" şi a art.244'
„Evaziunea fiscală a persoanelor
fizice".

declar că bunurile declarate voluntar nu
provin din activităţi
infřacţionale
prevăzute de Codul penal al Republicii
Moldova, cu excepţia art.244 “Evaziunea
fiscală a întreprinderilor, instituţiilor şi
organizaţiilor" şi a art.2441 “Evaziunea
fiscală a persoanelor fizice", se introduce
un nou alineat cu umătorul cuprins
„Declar că nu sunt subiect al declarării
averii i intereselor personale, precum şi
nu sunt soţlsoţie, persoană aflată la
întreţinere sau concubinlconcubină cu
persoanele subiecţi ai declarării averii şi
conform
intereselor
personale
prevederilor Legii nr. 1 3 3/20 1 6 privind
declararea averii şi a intereselor
personale. Prezint această notificare
cunoscînd dispoziţiile art.352' privind
falsul în declaraţii din Codul penal al
Rerublicii Moldova.".

sunt subiect al declarării averii i
intereselor personale, precum şi nu sunt"
se înlocuieşte cu textul „nu am fost şi nu
sunt: subiect al declarării averii şi
intereselor personale;".
Totodată, cuvintele „se introduce un nou
alineat" se vor substitui cu cuvintele „se
completează
cu
un
alineat",
în
conformitate cu terminologia actelor de
modificare.
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Ćticcoi

