‚

VO flľ.

Parlamentul
Republicii Moldova

139

7Ă

Deputat în Parlamentul
Republicii Moldova
Biroul Permanent al Parlamentului
Republicii Moldova

În temeiul art. 73 al Constituţiei Republicii Moldova i art. 47 din Regulamentul Parlamentului se înaintează spre examinare Parlamentului, cu titlu de iniţiativă legislativă, proiectul de lege pentru modifcarea i completarea articolelor 283
i 343 din Codul Fiscal al Republicii Moldova nr. 1 163-XIII din 24 aprilie 1997.
Anexă:
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Proiect

PARLAMENTUL REPUBLICI MOLDOVA

LEGE
pentru modificarea i completarea articolelor 283 i 343 din Codul Fiscal aI
Republicii Moldova nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997

Parlamentul adopta prezenta lege organică.
Art. I Codul Fiscal al Republicii Moldova nr. 1 163-XIII din 24 aprilie 1997 (re
publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie
2007), cu modificările i completările ulterioare, se modifică i se completează după cum urmează:
—

1.
La articolul 283 alineatul (1) se completează cu o literă nouă k1), cu
următorul cuprins:
“k')familiile care au 3 şi mai mulţi copii în vîrstă depînă la 18 ani".
2.
Articolul 343 va avea următoarea redacţie:
(1)
De taxe pentrufolosirea drumurilor sînt scutite persoanele cu dizabiiităţi, posesoare de autovehicule cu acţionare manuală.
(2)
Familiile cu 3 şi mai mulţi copii în vîrstă depînă la 18 ani vor benejicia de o scutire în valoare de 50% din taa pentrufolosirea drumurilor, calculată
potrivit anexei nr. 1 laprezentul titlu.

Art. II

—

Dispoziţii finale i tranzitorii:

(1)
Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial.
(2)
Prevederile prezentei legi se vor aplica pentru familiile cu copii al că
ror venit mediu lunar nu va depăi 2 salarii medii pe economie.

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI

Notă informativă
la proiectul de Lege pentru completarea articolelor 283 i 343 din Codul Fiscal al Republicii Moldova nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997

Proiectul de lege are drept scop susţinerea familiilor cu copii, promovarea suplimentară a natalităţii în Republica Moldova.
Odată cu naterea unui copil familia suportă anumite cheltuieli pentru a-i oferi
cele necesare. În prezent, doar familiile cu copii de pînă la 3 ani beneficiază de îndemnizaţii lunare pentru creterea i educaţia acestora. După împlinirea de către
copii a vîrstei de 3 ani, statul nu mai oferă suport financiar familiei, decît dacă se
încadrează în cerinţele Legii nr. 133-XVI din 13 iunie 2008 cu privire la ajutorul
social. Astfel, pentru a beneficia de ajutor social lunar familia trebuie să fie una
defavorizată.
După cum s-a menţionat i în diverse studii realizate de experţii naţionali i
cei intemaţionali, majoritatea familiilor susţine de stat sunt cele social-vulnerabile.
Familiile “sănătoase" sunt lăsate să se descurce în mod individual, fără a benefcia
de susţinerea statului, ťiind stimulată i mai mult naterea copiilor în familiile vulnerabile, dar nu i a creterii i garantării unui anumit nivel minim necesar de cheltuieli pentru dezvoltarea fecărui copil, indiferent de mediul de provenienţă.
Chiar i majoritatea statelor europene sunt mai prudente propunîndu-i drept
obiectiv de politici asigurarea unui nivel sufcient de investiţii în dezvoltarea fiecărej familii cu copii.
Documentul de viziune strategică Moldova 2020 nu cuprinde politici care ţin
de familiile cu copii i de reducere a riscurilor de sărăcie. Un ir de măsuri dedicate
familiilor cu copii sunt incluse în Strategia pentru protecţia copilului i familiei
20 1 4-2020, dar acestea ţin de domeniul violenţei în rîndurile copiilor, prevenirea
instituţionalizării, introducerea unui concept de echilibru între activitatea profesională i responsabilităţile de familie. Totodată, sînt insuficiente acţiunile întreprinse
în ceea ce ţine de asigurarea cu spaţiu locativ a familiilor.
Prin urmare, documentele de politici nu susţin în totalitate familia cu copii i
nu răspund tuturor necesităţilor familiei. Da, unele statistici ne vorbesc de îmbună
tăţirea situaţiei ce ţine de sărăcia în rîndurile copiilor, însă problema persistă în
special în cazul familiilor cu 3 i mai mulţi copii. De ex. în 201 1 circa 20% din copii au fost la limita sărăciei, iar mai mult de 2/3 din copiii săraci sunt din regiunile
rurale. Este foarte joasă şi abilitatea familiilor cu copii, şi în special a mamelor de a

lucra, având unul sau mai mulţi copii mici de vârstă preşcolară, astfel este important de identificat şi de înlăturat cauzele acestei pierderi temporare de venituri.
Potrivit datelor statistice oferite de Biroul naţional de statistică al Republicii
Moldova, la 1 ianuarie 20 1 6, în Republica Moldova, din numărul total al populaţiei
care constituia 3553,1 mii persoane, numărul copiilor a fost de 685,5 rnii.
Conform datelor Cercetării Bugetelor Gospodăriilor Casnice, din totalul gospodăriilor 53,8% din familii au un copił sub 18 ani, 36,2% doi copii, iar 9,9% trei
i mai mulţi copii. În medie la o gospodărie cu copii revin 1,6 copii. Gospodăriile
cu mulţi copii sînt caracteristice mai mult pentru mediul rural, unde sunt concentrate 74,7% din totalul gospodăriilor cu 3 i mai mulţi copii.
-

Cuplurile familiale cu 3 i mai mulţi copii constituie 6,6%, părinţi singuri cu 3
i mai mulţi copii sînt 0,4%, iar gospodării cu 3 i mai mulţi copii constituie 3,8%.
Din generalizările realizate de Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale i Familiei, în anul 2015, la evidenţa autorităţilor tutelare teritoriale se aflau 8849 familii
complete cu 3 i mai mulţi copii i 1 494 familii monoparentale cu 3 i mai mulţi
copii.
În 2011, în Republica Moldova circa 19 gospodării casnice din 100 dispuneau
de automobile personale. În 2014 la o mie de locuitori ai Republicii Moldova le
reveneau 1 77 de automobile. Numărul total de automobile înregistrate în ţara
noastră era de 629 mii. Aceste cifre sînt în permanenţă cretere deoarece automobilului nu mai e un lux, ci o necesitate, în special pentru familiile cu mulţi
copii. În prezent, numărul gospodăriilor cu 3 i mai mulţi copii ce dispun de automobil constituie 33,3%, iar 92,7% din gospodăriile cu 3 i mai mulţi copii,
dispun de locuinţă privată.
Nu putem vorbi despre o prejudiciere a bugetului naţional prin operarea acestor modificări deoarece, după cum s-a menţionat i mai sus, numărul gospodăriilor
cu 3 i mai mulţi copii constituie doar 9,9% din numărul total al gospodăriilor casnice.
Astfel, proiectul de lege vine să susţină familiile cu 3 i mai mulţi copii, care
sunt împovărate de greutăţi i care sînt ignorate de autorităţile statałe.
Anume din acest considerent solicităm susţinerea proiectului de lege care
acordă înlesniri în formă de scutiri la plata impozitului imobiliar i 50% din taxa
drumurilor pentru familiile care deţin autoturism.

Supliment la proiectul de Lege
pentru modificarea şi completarea articolelor 283 şi 343 din Codul Fiscal 31 Republicii
Moldova nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997
Modificarea/coinpletarea propusa
1. Codul Fiscal al Republicii Moldova
nr. 1 163-XIII din 24 aprilie 1997
(republicat în Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, ediţie specială
din 8 februarie 2007), cu modificările i completările ulterioare, se
modifică şi se completează după
cum urmează:
La articolul 283 alineatul (1)
se completează cu o literă
nouă k'), cu următorul cuprins:
“k1) familiile care au 3 şi mai
mulţi copii în vîrstă de pînă la 1 8
ani".

Cadrul legal actual
Articolul 283. Scutirea de impozit
(ĺ) De impozitul pe bunurile iinobiliare sînt
scutiţi:
a) autorităţile publice şi instituţiile finanţate
de la bugetele de toate nivelurile;
b) societăţile orbilor, surzilor şi invalizilor şi
întreprinderile create pentru realizarea scopurilor
statutare ale acestor societăţi;
c) întreprinderile penitenciarelor;
d) Centrul Republican Experimental pentru
Protezare, Ortopedie şi Reabilitare al Ministerului
Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei;
e) obiectivele de protecţie civilă;
t) organizaţiile religioase
pentru bunurile
imobiliare destinate riturilor de cult;
g) misiunile diplomatice şi oficiile consulare
acreditate în Republica Moldova, precum şi reprezentanţele organizaţiilor internaţionale acreditate în
Republica Moldova, în baza principiului reciprocităţii, în conformitate cu tratatele internaţionale la
care Republica Mołdova este parte;
h) persoanele de vîrstă pensionară, persoanele
cu dizabilităţi severe şi accentuate, persoanele cu
dizabilităţi din copilărie, persoanele cu dizabilităţi
medii (jarticipanţi la acţiunile de luptă pentru
apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova, participanţi la acţiunile de luptă
din Afghanistan, participanţi la lichidarea consecinţelor avariei de Ia C.A.E. Cernobîl), precum şi
persoanele supuse represiunilor şi ulterior reabilitate);
i) familiile participanţilor căzuţi în acţiunile
de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi
independenţei Republicii Moldova şi persoanele
care au fost întreţinute de aceştia;
j) familiile militarilor căzuţi în acţiunile de
luptă din Afghanistan şi persoanele care au fost
întreţinute de aceştia;
k) familiile care au copii cu dizabilităţi în
vîrstă de pînă la 1 8 ani şi membrii familiilor care au
—

2.

la întreţinere şi îngrijire permanentă persoane cu
dizabilităţi;
Articolul 343. Înlesniri

Articoluł 343 va avea următoarea redacţie:
Sînt scutite de taxă persoanele cu dizabilităţi
(1)
De taxe pentru foloposesoare
de autovehicule cu acţionare manuală.
sirea drumurilor sînt scutiţi invalizii
posesori de autovehicule cu acţionare manuală.
(2)
Familiiłe cu 3 şi mai
mulţi copii în vîrstă de pînă la 1 8
ani vor beneficia de o scutire în
valoare de 50% din taxa pentru
folosirea drumurilor calculată potrivit anexei nr. 1 la prezentul titlu.

