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RAPORT DE EXPERTIZĂ ANTICORUPŢIE

asupra nivelului coruptibilităţii proiectului

de hotărîre de Guvern cu privire la Regulamentului privind
stingerea obligaţiei fiscale prin compensare şi/sau restituirea

mijloacelor băneşti
I. EVALUAREA GENERALĂ A PROIECTULUI

1. Evaluarea fundamentării proiectului
1.1 Fundamentarea generală a proiectului

a. Autor al iniţiativei legislative este Guvernul RM, autor nemijlocit - Ministerul Finanţelor,
ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 47(44) din Regulamentul Parlamentului.

b. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art. 72 din
Constituţie şi art.art. 6-11 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.

c. Scopul promovării proiectului. Potrivit autorului, finalitatea scontată prin prezentul
proiect este actualizarea normelor procedurale de reglementare a mecanismului de stingere
a obligaţiei fiscale prin compensare

d. Suficienţa argumentării. Autorul a reliefat în conţinutul notei informative condiţiile ce au
impus elaborarea proiectului, principalele prevederi ale acestuia şi finalităţile urmărite prin
implementarea amendamentelor propuse, întrunind generic exigenţele stabilite de
prevederile art.37 al Legii privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale
administraţiei publice centrale şi locale nr.317-XV din 18 iulie 2003.

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Implementarea proiectului nu presupune cheltuieli financiare suplimentare.

1.3 Promovarea sau prejudicierea intereselor de grup ori individuale, în lipsa unei
justificări a interesului public

Prevederile proiectului promovează interesul public general, stabilind norme transparente şi
unice de reglementare a mecanismului de stingere a obligaţiei fiscale prin compensare, fapt
care nu este în detrimentul interesului public. Totodată, considerăm necesară revizuirea
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proiectului prin prisma recomandărilor relevate în conţinutul Capitolului II al prezentului raport
de expertiză anticorupţie, întru excluderea eventualelor riscuri de corupţie aferente
proceselor reglementate.

2. Evaluarea compatibilităţii proiectului cu standarde
anticorupţie

Proiectul supus expertizei nu reglementează expres domenii anticorupţie, motiv din care
compatibilitatea acestuia cu standardele internaţionale anticorupţie nu este evaluată.
Totodată, date fiind obiecţiile expuse în acest raport cu privire la neîntrunirea rigorilor de
expertiză anticorupţie, considerăm proiectul insuficient compatibil cu standardele naţionale
anticorupţie.

Asigurarea transparenţei în procesul decizional. Cu referire la transparenţa în procesul
decizional constatăm că proiectul prenotat se regăseşte pe pagina oficială a autorităţii,
cerinţă impusă de prevederile Legii privind transparenţa în procesul decizional nr.239-XVI din
13 noiembrie 2008, potrivit căreia autorităţile publice sunt obligate de a întreprinde măsurile
necesare pentru asigurarea posibilităţilor de participare a cetăţenilor, a asociaţiilor constituite
în corespundere cu legea, a altor părţi interesate la procesul decizional, plasînd proiectul de
act normativ pe pagina web oficială a instituţiei după cum urmează:
http://www.fisc.md/Proiecte_de_acte_legislative_normative.aspx.

II. EVALUAREA ÎN FOND A PROIECTULUI

1. Formulări lingvistice ambigui

Textul proiectului corespunde tehnicii legislative şi normative, regulilor limbajului şi expresiei
juridice.

2. Conflicte ale normelor de drept

Nu sînt identificate conflicte ale normelor de drept, capabile să genereze coruptibilitate.

3. Norme de trimitere, de blanchetă şi norme în alb

Pct.34 al proiectului: „34. În cazul solicitării restituirii sumelor impozitului pe venit
achitat/reținut în plus persoanelor fizice care nu desfășoară activitate de
întreprinzător, acestea prezintă cererea cu anexarea documentelor confirmative,
conform modului stabilit de SFS”. 

Norma propusă este o normă în alb, ori aceasta atribuie altui subiect dreptul şi competenţa
de a elabora, în mod autonom, reglementări cu caracter normativ, fapt ce periclitează
stabilitatea raporturilor juridice reglementate.
În cazul utilizării normelor în cauză, elementele (factorii) coruptibilităţii nu sînt evidenţiaţi
direct, dar aceste norme contribuie la apariţia altor elemente cu risc puternic de
coruptibilitate: lărgirea atribuţiilor discreţionare, stabilirea aleatorie a termenelor pentru
prestarea serviciilor, cerinţe exagerate pentru realizarea unor drepturi etc.
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Recomandarea: În acest context, menţionăm faptul că modul/modelul de cerere de
restituire a sumelor impozitului pe venit achitat/reținut în plus persoanelor fizice care
nu desfășoară activitate de întreprinzător urmează a fi reglementat în cadrul unui act
normativ aprobat de către Guvern cu respectarea tuturor exigenţelor de tehnică
legislativă relevante, cît şi a standardelor privind transparenţa decizională. Totodată
întru depăşirea riscurilor evidenţiate în cadrul analizei anterioare, autorul poate atribui
procedurilor în cauză o secţiune separată în cadrul documentului propus pentru
expertiză, evitînd astfel, ramificarea excesivă a cadrului normativ de resort. Acţiunile
date vor asigura accesibilitatea, stabilitatea şi transparenţa reglementărilor legale în
domeniu.

4. Discreţii excesive ale autorităţilor publice

Pct.22, 26 al proiectului: „22. În cazul cînd se creează condiții care fac imposibilă
executarea cererii contribuabilului privind stingerea obligaţiei fiscale prin compensare
și/sau restituirea mijloacelor bănești, SFS în termen de 5 zile lucrătoare de la
momentul apariției circumstanțelor informează în scris contribuabilul despre acest
fapt, indicînd obligatoriu motivele refuzului. În mod similar se procedează și în cazul
remiterii fără executare a documentelor de plată de către Trezoreria de Stat sau
trezoreriile teritoriale.
26. În cazul apariției circumstanțelor care fac imposibilă executarea Deciziei privind
compensarea obligațiilor fiscale, persoana responsabilă de executarea Deciziei, cel
tîrziu a doua zi, informează emitentul Deciziei despre acest fapt”.

Prevederile citate supra stabilesc prerogativa SFS de a refuza executarea cererii
contribuabilului privind stingerea obligaţiei fiscale prin compensare și/sau restituirea
mijloacelor bănești sau Deciziei privind compensarea obligațiilor fiscale, în lipsa unor
prevederi clare şi concise ce reglementează circumstanţele în speţă. Circumstanţa în cauză
poate determina interpretare şi aplicarea extensivă a normei şi exercitarea unor discreţii
excesive de către autoritate în raport cu contribuabilul.

Recomandarea: Se recomandă autorului reglementarea circumstanţelor la apariţia
cărora SFS refuză executarea cererii contribuabilului privind stingerea obligaţiei
fiscale prin compensare și/sau restituirea mijloacelor bănești.

5. Cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor persoanelor

Pct.19 al proiectului: „19. În cazul, în care, documentele anexate la cerere nu confirmă
sumele plătite în plus, SFS este în drept să solicite suplimentar prezentarea
documentelor confirmative.

Prevederile citate supra stabilesc prerogativa autorităţii de a poate impune cerinţe
suplimentare arbitrare. Circumstanţa în cauză, poate determina riscul exercitării unor atribuţii
excesive de către autoritate în raport cu contribuabilul şi solicitarea nejustificată a
documentelor suplimentare.

Recomandarea: Se recomandă autorului reglementarea exhaustivă a tuturor
categoriilor de documente ce pot fi solicitate de către SFS.

6. Accesul limitat la informaţie, lipsa transparenţei
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Textul proiectului nu necesită a fi evaluat prin prisma accesului la informaţie sau asigurării
transparenţei.

7. Lipsa sau insuficienţa mecanismelor de control

Pct.22 al proiectului: „22. În cazul cînd se creează condiții care fac imposibilă
executarea cererii contribuabilului privind stingerea obligaţiei fiscale prin compensare
și/sau restituirea mijloacelor bănești, SFS în termen de 5 zile lucrătoare de la
momentul apariției circumstanțelor informează în scris contribuabilul despre acest
fapt, indicînd obligatoriu motivele refuzului. În mod similar se procedează și în cazul
remiterii fără executare a documentelor de plată de către Trezoreria de Stat sau
trezoreriile teritoriale”.

Analizînd norma precitată remarcăm lipsa unor norme de reglementare a unui mecanism
fiabil de contestare a refuzului de executare a cererii contribuabilului privind stingerea
obligaţiei fiscale prin compensare și/sau restituirea mijloacelor bănești. Circumstanţa în speţă
restricţionează dreptul de apărare a rezidentului, creează precondiţii pentru aprobarea unor
decizii tendenţioase în acest sens şi riscuri de corupţie aferente procesului reglementat.

Recomandarea: Se recomandă reglementarea expresă a dreptului contribuabilului de
contestare a refuzului SFS.

8. Responsabilitate şi sancţiuni necorespunzătoare

Proiectul nu implică careva responsabilităţi şi nu necesită referinţe exprese la
responsabilitate şi sancţiunile aplicate pentru încălcarea prevederilor sale.

Expertiza a fost efectuată în temeiul Regulamentului cu privire la organizarea procesului de
efectuare a expertizei anticorupţie a proiectelor de acte legislative şi normative, adoptat prin
Hotărîrea Guvernului nr. 977 din 23.08.2006, în condiţiile Metodologiei de efectuare a
expertizei anticorupţie a proiectelor de acte legislative şi normative, aprobată prin ordinul
directorului Centrului Naţional Anticorupţie nr. 62 din 19.04.2013, de către

Cristina Chistol
inspector superior al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie

14 Decembrie 2016

Prezentul raport este publicat pe pagina oficială a
Centrului Naţional Anticorupţie - www.cna.md
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