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Ministru 

Ministerul Finantelor 
Ministerul Economiei 

In temeiul Articolului 30 din Legea nr. 317 din 18.07.2003, privind actele 

normative ale Guvemului §i ale altor autoritati ale administratiei publice centrale 
locale, Va remitem spre examinare i aviz proiectul hotararii Guvemului " Privind 
aprobarea proiectului de lege pentru modificarea i completarea Codului fiscal 

nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997". 
Proiectul hotararii Guvernului sus mentionat este plasat pe pagina web al 

Ministerului Agriculturii §i Industriei Alimentare in rubrica: Transparenta 

decizionala/Proiecte in discutii. 

Ex: S. Gupnu 
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Project 

Lege 

pentru modificarea si completarea Codului fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 

Parlamentul adopta prezenta lege. 

Art. I - Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (Republicat: Monitorul Oficial al 

Republiicii Moldova. 2013, editie speciala), cu modificarile si completarile ulterioare. se  

completeaza si se modified dupa cum urmeaza: 

) Capitolul 3. se completeaza cu un articol nou „Articolul 1251 , cu urmatorul continut: 

,,Articolul 1251 . Restituirea accizelor prin compensarea obligatiilor fiscale 

(I 	Producatorul agricol are dreptul la restituirea accizelor la motorina utilizata la 

efectuarea lucrarilor agricole in contul compensarii obligatillor fiscale 

Restituirea accizelor se efectueaza in modul stabilit de Guvem intr-un termen ce 

nu depaseste 45 de zile din data depunern cererii de restituire. 

(3) 
Pentru a obtine resiiituirea accizului la motorina utilizata pentru efectuarea 

lucrarilor agricole, producatorul agricol prezinta organelor Serviciului Fiscal de Stat urmatoarele 
documente justificative: 

documente ce confirmã dispunerea suprafelei de teren agricol; 
factura fiscala aferenta procurarilor de motorina; 
documentele de plata si extrasul bancii, care confirma plata de facto pe cont; 
documente ce atesta Utilizarea motorinei de catre producatorul agricol. 

(4) Restituirea accizelor conform prezentului articol se efectueaza in contul stingerii 
datoriilk producatorului agricol fata de bugetul public national, iar in lipsa datoriilor, la cererea 
agentul.ii economic, in contul viitoarelor obligatii ale acestora fata de bugetul public national sau 
la contul bancar al agentului economic. 

1(5) 	Suma accizului de la piozitiile tarifare 271020110-271020190 se restituie ulterior, 

in modul stabilit de Guvern, producatorilor agricoli care utilizeaza motorina pentru alimentarea 

tractoarelor agricole si combinelor pentru recoltarea culturilor agricole." 

2) Articolul 1251  se transforma in Articolul 1252, 

3) Art. 129, se completeaza cu aliniatul „23)" cu urmatorul continut: 

..23) producator agricol — 1  persoana fizica care practica activitate de intreprinzator, 
persoand juridica — societati comer

i
ciale, indiferent de tipul de proprietate si forma juridica de 

organizare, cooperativele si intreprinderile de stat care desfasoara activitate agricola pe teritoriul 
localitatilor republicii." 

Art. II - Guvernul, in termen de 3 luni de la data publicarii prezentei legi, va aduce actele 

sale normative in concordanta cu prezenta lege. 

b) 
ic) 

PRESEDINTELE PARLAMENTULUI 	 Andrian CANDU 



Nola-  inf'ormativei 
la proiectul hot aririi Guvernului privind aprobarea pro iectului 

de lege pentru modificarea ci completarea Codului fiscal 
nr. 1163-XIH din 24 aprilie 1997 

Proiectul de lege pentru modificarea si completarea Codului fiscal nr.1163-XIII din 24 
aprilie 1997 este elaborat in scopul realizdrii indicatorilor din pachetul agricol inaintat de 

societatea 
Conform Legii nr. 223 din 3 decembrie 2015 pentru modificarea si completarea unor acte 

legislative, a fost modificata si con-ipletatd Legea nr. 461-XV din 30 iulie 2001 privind piata 
produselor petroliere, prin care prodUcatorilor agricoli, inregistrati ca persoane juridice, le-a fost 
oferit dreptul de import direct a motOrinei pentru consum propriu, in baza autorizatiei de import 
a motorinei in calitate de carbura

i
nt pentru utilaj. transport sau tehnica agricold, utilizate 

nemijlocit in activitatea agrara. 
Potrivit informatiei Agentiei Nationale pentru Reglementare in Energetica, pind in prezent 

nimeni din producatorii agricoli nu au obtinut autorizatia de import direct a motorinei, deoarece 
aceasta norma nu functioneazd si ramine a fi inaplicabila prin cerintele sale. 

Pentru realizarea obiectivtilui trasat se propune restituirea accizului la motorina utilizata 
pentru indeplinirea lucrarilor mecanizate de catre producatorii 

Potrivit Cadastrului funciar, aprobat prin Hotarirea Guvernului nr. 971 din 	12 august 
2016, suprafata totald a terenului agricol constituie 2,026 mm n ha din care lucrate 1,9 min ha. 

Reiesind din norma de consuM a motorinei, stabilita prin Ordinul Ministrului Agriculturii 
si Industriei Alimentare nr. 39 din 01 martie 2016 (Monitorului Oficial al Republicii Moldova, 
2016. nr. 59-67), media preponderenta pentru 1 ha teren agricol este de 110,96 1/ha, respectiv, 
calculul arata un consum de motorina in sectorul agricol vegetal de circa 210 mu i tone motorina. 

Analizind valoarea accizului la motorina consumata in sectorul agricol vegetal, constatam 
pentru 1000 litri de motorina aceasta constituie I 544 lei sau 324 mm n lei plata totala pentru 

210 mu i tone motorina utilizata. 

La 1 ianuarie 2016 in Republica Moldova sunt inregistrate si activeaza 35 336 de 
intreprinderi corporative si peste 379 mu i de gospodarii tarane*ti (de fermieri) si divizate in 
modul urmator: 

2078 cooperative agricole care gestionau suprafata totald de 93,8 mu i ha, sau 6,8% din 
suprafata terenurilor cu destinatie agricold; 

105 societati pe actiuni care gestionau suprafata totala de 30.1 mu i ha (2,2%); 
33203 societati cu raspundere limitata care gestionau suprafata totala de 714,9 mu i ha (51,8 

379,01 mu i de gospoddrii tardnesti care gestionau suprafata tota15. de 540,1 mu i ha (39,2%). 

Pentru obtinerea ajutorului de stat, se propune formula urmatoare: 

Beneficiarii completeaza o cerere prin care 
utilizatd, pe care o depun la subdiviziunile teritoriale a 
de Interventii si Plati pentru Agricultura. 

solicita restituirea accizului la motorina 
Inspectoratului Fiscal de Sta sau Agentiei 



Viceministru lurie USURELU 

Cererea de restituire a accizului la motorina uti izata se depune anual, pentru fiecare an 

calendaristic aferent perioadei de aplicare a schemei de a'utor de stat. 

Ajutorul de stat se acorda producatorilor agricoli 'are indeplinesc urmatoarele conditii: 
suprafetele de teren pe care le exploateaza sa fie de minimum un hectar inclusiv, jar 

suprafaia parcelei agricole sa fie de cel putin 0,3 ha. cu
I exceptia suprafetelor aferente legumelor 

cultivate in spatii protejate. In cazul viilor, livezilor, clturilor de hamei, pepinierelor pomicole, 
pepinierelor viticole, arbustilor fructiferi, suprafata minima a parcelei trebuie sa fie de eel putin 

0,1 ha: 
b) sa exploateze/sa detina terenul agricol in vederea obtinerii productiei agricole pentru 

care solicita ajutorul de stat; 

'Cererile de plata se depun semestrial insotite de t rmatoarele documente: 

a) situatia suprafetelor si a structurii culturilor pentru care solicita ajutorul de stat si/sau 
productia agricola estimata, aferente perioadei pentru care solicita acordarea ajutorului de stat prin 
ramburSare; 

b) documente care dovedesc cantitatea productiei obtinute; 

cl ) situatia centralizatoare a cantitatilor de motorina utilizate la lucrari mecanizate, aferente 

perioadei pentru care solicita acordarea ajutorul de stat p
I
rin rambursare; 

d) copie a facturilor fiscale de cumparare a motorinei emise de vanzator pe numele 

solicitantilor; 

e) dovada cont trezorerie; 

copie a documentelor de identitate si/sau a documentelor de inregistrare, in cazul in care 

au intervenit modificari fata de cererea de acord prealabil pentru finantare. 

In aceasta ordine de idei, tinem sa mentionam ca, prin acest proiect de lege se propune 

restituirea accizului la motorina utilizata celor producato
I
ri agricoli care au inregistrat performanta 

la cultivarea culturilor agricole obtinind roade inAe la hectar si celor care si-au onorat 
obligatiunile de plata fata de stat. 

Prin urmare, solicitam sustinerea proiectului de lege. 



Project 

GUVERNUL REPUBLICH MOLDOVA 

HOTARiRE 

nr. 	din 	 2016 

Chisinau 

privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea si completarea 

Codului fiscal nr.1163-XIII di k 24 aprilie 1997 

Guvernul HOTARASTE: Se aproba si se prezinta Parlamentului proiectul de 

lege pentru modificarea si completarea Codulu fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 

1997. 

Prim-ministru 
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