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Vizează:
Secretarul general al Guvernului

Aprobată în şedinţa Guvernului
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Proiect
PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA
LEGE
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art.I. – Legea bugetului de stat pe anul 2011 nr.52 din 31 martie 2011
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.63-64, art.151) se modifică şi
se completează după cum urmează:
1. La articolul 8, cifrele „20.602,3” şi „5.604,9” se substituie prin cifrele
„20.974,9” şi, respectiv, „5.977,5”.
2. La anexa nr.1, compartimentul „Sursele de finanţare” va avea următorul
cuprins:
„Sursele de finanţare
Interne
Emisiunea valorilor mobiliare de stat pe piaţa primară
Răscumpărarea valorilor mobiliare de stat emise pentru
stabilităţi financiare
Externe
Intrări de împrumuturi externe
Rambursări de împrumuturi externe
Mijloace din vînzarea şi privatizarea bunurilor domeniului
public
Modificarea soldurilor la conturi

1 266 892,4
235 658,7
300 000,0
-64 341,3
828 867,4
1 643 776,0
-814 908,6
280 000,0
-77 633,7”.

Art.II. – Articolul 24 din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997
(republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediţie specială), cu
modificările ulterioare, se completează în final cu alineatul (18) cu următorul
cuprins:
„(18) Se permite deducerea taxei speciale pentru asigurarea stabilităţii
financiare, achitate de către băncile comerciale în bugetul de stat.”
Preşedintele Parlamentului
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Nota informativă
la proiectul de lege pentru modificarea şi
completarea unor acte legislative
Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative şi
anume a Legii bugetului de stat pe anul 2011 nr.52 din 31 martie 2011 şi a
Codului fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 a fost elaborat în legătură cu
necesitatea asigurării stabilităţii financiare pe sectorul bancar.
La finele anului 2010 datoria de stat internă a constituit suma de 5304,9 mil.
lei.
În scopul finanţării măsurilor prevăzute în bugetul de stat, în anul 2011 se
prevede a obţine venituri suplimentare din comercializarea VMS pe piaţa
primară în sumă de 300 mil. lei. Totodată, în scopul menţinerii stabilităţii
financiare în sectorul bancar, Ministerul Finanţelor va emite şi transmite Băncii
de Economii S.A. obligaţiuni de stat în volum de pînă la 436,9 mil. lei în scopul
preluării creanţelor Băncii de Economii S.A. faţă de BC „Investprivatbank” S.A.,
rezultate din acordarea mijloacelor băneşti pentru plata de către BC”
Investprivatbank” S.A. a depozitelor personale. Obligaţiunile de stat vor fi
răscumpărate în rate trimestriale pînă la 30 decembrie 2015, conform unui grafic
stabilit. Concomitent, se preconizează, că în anul 2011 de la Banca de Economii
S.A. vor fi răscumpărate obligaţiuni de stat în sumă de 64,3 mil.lei.
Astfel, la situaţia din 31 decembrie 2011 datoria de stat internă poate
constitui 5977,5 mil. lei, ponderea căreia în PIB se va păstra practic la nivelul
anului 2010 şi care va constitui 7,3%.
Totodată, la aceiaşi sumă se majorează datoria de stat şi la situaţia din 31
decembrie 2011 va constitui 20974,9 mil.lei. Ponderea datoriei de stat în PIB se
va micşora de la 26,3 % în anul 2010 pînă la 25,5 % în anul 2011 sau cu 0,8 p.p.
Pentru serviciul obligaţiunilor de stat emise, reieşind din rata fixă a dobînzii
de 0,01 la sută anual, în anul 2011sînt preconizate mijloace în sumă de cca 20
mii lei. Astfel, nu este nevoie de a modifica cheltuielile aprobate pentru
deservirea datoriei de stat interne pe anul 2011.
De asemenea, se prevede modificarea Codului fiscal în sensul atribuirii
cheltuielilor aferente taxei speciale pentru asigurarea stabilităţii financiare,
achitate de către băncile comerciale la categoria celor deductibile în scopuri
fiscale, considerată drept cheltuieli ordinare şi achitate de contribuabil pe
parcursul anului fiscal, exclusiv în cadrul activităţii de întreprinzător.

Veaceslav Negruţa
Ministru

