NOTA INFORMATIVĂ
la proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative
Numele iniţiatorului şi a autorului, precum şi a participanţilor la elaborarea proiectului.
Scopul și obiectivele urmărite.
Ministerul Justiției promoveazăproiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte
legislative.
Proiectul are drept scop asigurarea protecției datelor cu caracter personal, pentru respectarea și
ocrotirea vieții private a persoanei.
În contextul celor expuse, avînd în vedere caracterul sensibil al dreptului la respectarea vieții
privateși pentru a nu admite ingenerințe în exercitarea acestui drept, este necesar să fie stabilită o
diferențiere între numărul de identificare de stat și codul fiscal al persoanelor care exercită profesii
liberale.
Expunerea problemelor abordate în proiect prin prisma cadrului normativ în vigoare,
argumentarea necesităţii de reglementare, evidenţierea elementelor noi
Prin Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr.324 din 23 decembrie
2013, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat i se permitea să întreprindă acțiuni ce țin de evidența
fiscală a persoanelor ce practică activități profesionale licențiate, bazate pe numărul de
identificare de stat indicat în licență în calitate de cod fiscal pentru practicarea activității
profesionale.Însă această modificare nu a fost acceptată pe deplin de către persoanele vizate.
Astfel, potrivitHotărîrii Curții Constituționale nr. 13 din 22 mai 2014 „Pentru controlul
constituționalității unor prevederi referitoare la evidența fiscală a persoanelor care desfășoară
activități liberale” a fost declarat neconstituțional pct. 72 a art. IX din Legea sus enunțată, care
prevedea impozitarea persoanelor care exercită profesii liberale conform numărului de
identificare de stat, prevăzut în licența acestora.
În legătură cu acest fapt Inspectoratul Fiscal Principal de Stat a aprobat Ordinul cu privire la
evidența fiscală a persoanelor fizice ce practică servicii profesionale licențiate nr. 1169 din 1
august 2014, prin care a fost stabilită următoarea procedură de organizare a evidenței fiscale:
Pentru persoanele fizice, care practică activităţi licenţiate profesioniste luate în evidenţă
fiscală pînă la 7 decembrie 2012 (data intrării în vigoare a Legii nr. 235 din 26 octombrie 2012
(Monitorul Oficial, nr. 248-251, 7 decembrie 2012), prin care au fost operate modificări la art.
163 alin. (2) din Codul fiscal), în scopul evidenţei fiscale este utilizat codul fiscal atribuit şi
confirmat prin emiterea certificatului de atribuire a codului fiscal pînă la data indicată.
Pentru persoanele, care practică activităţi licenţiate profesioniste luate în evidenţă fiscală
după 7 decembrie 2012, în scopul evidenţei fiscale este utilizat codul fiscal indicat în licenţa, ce
permite practicarea activităţii respective.
Cu acordul personal al persoanelor indicate la pct. 1 din ordin, în scop de evidenţă fiscală
poate fi utilizat codul fiscal personal al titularului de licenţă, ce permite practicarea activităţii
profesioniste.
În această ordine de idei în vederea executării Hotărîrii Curții Constituționale nr. 13 din 22 mai
2014 „Pentru controlul constituționalității unor prevederi referitoare la evidența fiscală a
persoanelor care desfășoară activități liberale”, Ministerul Justiției în baza proiectului Legii
pentru modificarea și completarea unor acte legislative, urmează să aducă în concordanță
prevederile Codului Fiscal cu Hotărîrea sus menționată și să instituie în Cod o alternativă, care
va prevedea la impozitare posibilitatea utilizării sau a codului fiscal sau a numărului de
identificare de stat, doar cu consimțămîntulpersoanei vizate.

Fundamentarea economico-financiară
Implementarea proiectului de faţă nu atrage cheltuieli financiare suplimentare.
Descrierea constatărilor expertizei anticorupţie
Modul de incorporare a proiectului în sistemul actelor normative în vigoare, actele
normative care trebuie elaborate sau modificate
Pentru implementarea prevederilor prezentului proiect, nu este necesară modificarea altor acte
normative.
Respectarea transparenţei în procesul decizional. Denumirea autorităţilor care au avizat
proiectului de act normativ.
În scopul respectării prevederilor Legii nr.239 din 13 noiembrie2008 privind transparenţa în
procesul decizional, Proiectul a fost plasat pe paginile web ale Ministerului Justiţiei (directoriul
„Transparenţa decizională”, compartimentul „proiecte de acte legislative remise spre
coordonare”).
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