
Proiect 

GUVERNUL  REPUBLICII MOLDOVA 
 

HOTĂRÎRE  nr._____ 
din_______________ 

 
cu privire la aprobarea proiectului de lege  

pentru completarea Codului Fiscal al Republicii Moldova  
nr. 1163 – XIII din 24 aprilie 1997 

 
 

Guvernul HOTĂRĂŞTE: 
Se aprobă şi se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de lege 

pentru completarea Codului Fiscal al Republicii Moldova nr. 1163-XIII din 24 
aprilie 1997. 
 
 

PRIM-MINISTRU        Iurie LEANCĂ                    
 
Contrasemnează: 
 
Viceprim-ministru, 
ministrul economiei        Valeriu Lazăr                                      
 
Ministrul agriculturii şi 
industriei alimentare        Vasile Bumacov  
 
Ministrul finanţelor        Anatol Arapu 
 
Ministrul justiţiei          Oleg Efrim                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Proiect 
 

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA 
 

LEGE 
pentru completarea Codului Fiscal al Republicii Moldova  

nr. 1163 – XIII din 24 aprilie 1997 
 

 
 

Parlamentul adoptă prezentă lege organică. 
Articol unic – Titlul IV „Accizele” al Codului Fiscal  nr. 1163 – XIII din 24 

aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediţie 
specială), cu completările ulterioare, se completează după cum urmează: 

1. Articolul 124 se completează cu un alineat nou (102) cu următorul 
cuprins: 

„(102) Se scutesc de plata accizelor producătorii de distilat de origine 
agricolă, distilat de origine agricolă învechit, deţinători de licenţă de activitate, în 
cazul expedierii din încăperea de accize a distilatului de origine agricolă, 
distilatului de origine agricolă învechit, către alţi agenţi economici producători 
licenţiaţi, în calitatea de materie primă pentru producerea altori mărfuri supuse 
accizelor.” 

2. Capitolul 5, Anexa „Mărfurile supuse accizelor”, se completează după 
cum urmează: 
 

Poziţia 
tarifară 

Denumirea mărfii Unitatea de 
măsură 

Cota accizului 

1 2 3 4 
220421 Alte vinuri; must de struguri, a cărui 

fermentare a fost sistată prin adaos de alcool, 
în recipiente cu capacitatea de pînă la 2 litri 

litru 10 lei 

220429 Alte vinuri; must de struguri, a cărui 
fermentare a fost sistată prin adaos de alcool, 
în recipiente cu capacitatea de peste 2 litri 

litru 10 lei 

 
 
 
 

Preşedintele Parlamentului       Igor CORMAN 
 
 
 
 
 
 
 
 



NOTĂ 
informativă la proiectul de lege 

pentru completarea Codului Fiscal al Republicii Moldova  
nr. 1163 – XIII din 24 aprilie 1997 

 
 

Proiectul de lege pentru completarea Codului Fiscal nr. 1163 – XIII din 24 
aprilie 1997 este elaborat de către Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare. 

 Prezenta completare are drept scop scutirea de la plata de acciz a 
întreprinderilor producătoare de alcool etilic şi producţie alcoolică, deţinătoare de 
licenţă, ce expediază din încăperea de acciz mărfuri utilizate în calitate de materie 
primă la fabricarea producţiei alcoolice către alţi agenţi economici producători de 
producţie alcoolică supusă accizării.        

Modalitatea actuală de achitare a plăţilor de acciz creează mari greutăţi în 
activitatea şi dezvoltarea sferei de producere a agenţilor economici. Motivul 
constituie faptul, că mărfurile la poziţiile tarifare respective servesc şi în calitate de 
materie primă la fabricarea producţiei alcoolice şi sunt achitate accizele la 
momentul expedierii din încăperea accizată. Procesul tehnologic de producere 
vizînd producţia alcoolică finită, ulterior fabricată din mărfurile care servesc în 
calitate de materie primă, poate dura o perioadă de timp îndelungată, ani în şir. 
Astfel, sursele financiare calculate şi achitate sub formă de acciz sunt restituite la 
întreprinderi cu întîrziere de ani de zile după finisarea procesului tehnologic şi 
fabricarea producţiei alcoolice finite.  

Modificarea propusă soluţionează problema vizînd scutirea de accize la 
marfa utilizată în calitate de materie primă şi creează condiţii favorabile de 
dezvoltare a întreprinderilor. O astfel de abordare a problemei generează agenţilor 
economici surse financiare adăugătoare, care vor fi alocate dezvoltării sferei de 
producere. Acest fapt contribuie la diminuarea poverii asupra agenţilor economici 
şi desfăşurarea activităţii ramurii vitivinicole în ansamblu. Astfel, se va lansa 
colaborarea între întreprinderile producătoare cu finisarea în comun a majorării 
volumelor la producţia alcoolică finită. Va fi ameliorată activitatea întreprinderilor 
de fabricare a materiei prime, care ulterior va fi utilizată la fabricarea diferitor 
tipuri de băuturi: a vinurilor, divinurilor, brandy etc. 

Poziţia tarifară 2204 la moment nu este supusă accizării. Pentru restituirea 
accizelor la produsele accizate (a vinurilor speciale alcoolizate, licoroase) 
comercializate la export cu mărimea accizului pentru alcool etilic utilizat la 
fabricarea lor şi supunerea accizării a vinurilor speciale alcoolizate (licoroase) din 
import a apărut necesitatea întroducerii în anexă la Codul Fiscal, titlul IV, a 
poziţiilor tarifare 220421 şi 220429 „Alte vinuri; must de struguri, a cărui 
fermentaţie a fost sistată prin adaos de alcool, în recepiente cu capacitatea de pînă 
la şi peste 2 litri”.  

 
 
Ministru       Vasile BUMACOV  


