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Aprobat 

prin Hotărârea Guvernului nr.  /2022 

AVIZ 

la proiectul de lege pentru modificarea 

unor acte normative 

Guvernul a examinat proiectul de lege pentru modificarea unor acte 

normative, prezentat cu titlu de inițiativă legislativă (nr.108 din 31 martie 2022), 

și comunică despre susținerea acestuia, în următoarea redacție: 

„Art. I. – Codul fiscal nr. 1163/1997 (republicat în Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, ediție specială din 8 februarie 2007), cu modificările 

ulterioare, se modifică după cum urmează: 

1. La articolul 123, alineatul (51) va avea următorul cuprins:

„(51) Cartușele și rezervele pentru țigarete electronice, inclusiv țigaretele 

electronice de unică folosință, preparatele destinate utilizării în cartușe și 

rezervele pentru țigaretele electronice de la pozițiile tarifare 382499920– 

382499960, produsele din tutun și înlocuitorii din tutun (amestecuri fără tutun pe 

baza frunzei de ceai) de la poziția tarifară 24039990001 comercializați, 

transportați sau depozitați pe teritoriul Republicii Moldova ori importați pentru 

comercializare pe teritoriul ei, precum și mărfurile procurate de la agenții 

economici rezidenți aflați pe teritoriul Republicii Moldova, dar care nu au relații 

fiscale cu sistemul ei bugetar, sunt pasibile marcării obligatorii cu timbru de 

acciză. Marcarea se efectuează în procesul fabricării mărfurilor supuse accizelor, 

iar a mărfurilor fabricate pe teritoriul Republicii Moldova – până la momentul 

expedierii (transportării) acestora din antrepozitul fiscal. Modul și termenele de 

procurare, utilizare și de circulație a timbrelor de acciză se stabilește de Guvern. 

Se interzice marcarea prin altă modalitate decât cea prevăzută de prezentul 

alineat pentru produsele ce urmează a fi plasate în regim vamal de import pe 

teritoriul Republicii Moldova.”. 

2. Anexa nr.1:

în coloana întâi, textul „ex.382499960” se substituie cu textul 

„ex.382499920–382499960”; 

în coloana a doua, după textul „Cartușe și rezerve pentru țigarete 

electronice” se introduce textul  „ , inclusiv țigaretele electronice de unică 

folosință”. 

          Art. II. – La articolul 4 alineatul (51) din Legea nr. 1054/2000 pentru 

punerea în aplicare a titlului IV din Codul fiscal (republicată în Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova, ediție specială din 8 februarie 2007), cu modificările 
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ulterioare, după cuvintele „produsele din tutun” se introduce textul „ , cartușele și 

rezervele pentru țigarete electronice, inclusiv țigaretele electronice de unică 

folosință, preparatele destinate utilizării în cartușe și rezervele pentru țigaretele 

electronice de la pozițiile tarifare 382499920–382499960”. 

 Art. III. – Articolul 23 din Legea nr. 278/2007 privind controlul tutunului 

(republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 258-261, 

art. 489), cu modificările ulterioare, se completează cu alineatul (7) cu următorul 

cuprins: 

„(7) Introducerea pe teritoriul Republicii Moldova și/sau comercializarea 

produselor conexe se permite numai după aplicarea timbrului de acciză/timbrului 

de consum pe ambalajul produsului, prin lipire, astfel încât deschiderea 

ambalajului să asigure deteriorarea timbrului de acciză/timbrului de consum.” 

  Art. IV. – (1) Prin derogare de la prevederile art. 56 alin. (2) din Legea 

nr. 100/2017 cu privire la actele normative, prezenta lege intră în vigoare la data 

publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

(2) Subiecții impunerii care au importat produse conexe accizate de la 

poziția tarifară 382499960 efectuează inventarierea acestora în termen de 45 de 

zile cu declararea la Serviciul Fiscal de Stat. Stocurile de produse conexe 

accizate de la poziția tarifară 382499960 importate până la intrarea în vigoare a 

prezentei legi pot fi comercializate fără timbru de acciză/timbru de consum în 

termen de până la 1 octombrie 2022. 

(3) Guvernul, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi, 

va aduce actele sale normative în concordanță cu aceasta.” 
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