
 

 

 

 

 
 

GUVERNUL  REPUBLICII  MOLDOVA 
 

HOT Ă R Â R E  nr. ____ 
 

din                                        2022 

Chișinău 
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Cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea  

anexei nr. 2 la titlul IV din Codul fiscal nr. 1163/1997    

------------------------------------------------------------ 

 

Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

 

Se aprobă şi se prezintă Parlamentului Avizul la proiectul de lege pentru 

modificarea anexei nr. 2 la titlul IV din Codul fiscal nr.1163/1997. 

 

 

 

Prim-ministru     NATALIA GAVRILIȚA 
 

 

Contrasemnează: 

 

 

Ministrul finanțelor Dumitru Budianschi 

 

 

Ministrul justiției     Sergiu Litvinenco  
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                                                                    Aprobat 

                                              prin Hotărârea Guvernului nr.         /2022 

 

AVIZ 

la proiectul de lege pentru modificarea anexei nr. 2 la titlul IV 

din Codul fiscal  nr. 1163/1997 

 
Guvernul a examinat proiectul de lege privind modificarea anexei nr. 2 la 

titlul IV din Codul fiscal nr.1163/1997, înaintat cu titlu de inițiativă legislativă 

(nr. 32 din 8 februarie 2022) de către domnul Vladimir Bolea, deputat în Parlament, 

și comunică despre susținerea acestuia, în contextul în care proiectul urmărește 

creșterea competitivității sectorului agricol, iar termenul de exploatare a tractoarelor 

nu trebuie să reprezinte o paradigmă, în cazul urmăririi raționamentelor ecologice. 

Totodată, în vederea asigurării respectării tehnicii legislative și în 

conformitate cu prevederile art. 63 alin. (3) din Legea nr. 100/2017 cu privire la 

actele normative, se impune modificarea art. I din proiectul respectiv, cu expunerea 

acestuia în următoarea redacție: 

,,Art. I. – Tabelul 3 din anexa nr. 2 la titlul IV din Codul fiscal nr. 1163/1997 

(republicat în Monitorul  Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială  din  

8 februarie 2007), cu modificările ulterioare, va avea următorul cuprins: 

 
Poziţia tarifară Categoria 

vehiculului 

Vârsta Acciza 

specială, 

lei/cm
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Tractoare clasificate la poziţiile tarifare 870120, 

870191900, 870192900, 870193900, 870194900, 

870195900 

N până la 12 ani inclusiv 0 

de la 13 la 15 ani inclusiv 10 

de la 16 la 18 ani inclusiv 20 

de la 19 ani 60 

Autovehicule clasificate la poziţia tarifară 8702 M2 până la 7 ani inclusiv 0 

de la 8 la 10 ani inclusiv 8 

de la 11 la 12 ani inclusiv 16 

de la 13 la 15 ani inclusiv 30 

de la 16 ani 80 

M3 până la 10 ani inclusiv 0 

de la 11 la 12 ani inclusiv 5 

de la 13 la 15 ani inclusiv 10 

de la 16 ani 60 

Autovehicule clasificate la poziţiile tarifare 8704 

şi 8705 

N1 până la 10 ani inclusiv 0 

de la 11 la 12 ani inclusiv 13 

de la 13 la 15 ani inclusiv 17 

de la 16 ani 80 

N2 până la 10 ani inclusiv 0 

de la 11 la 12 ani inclusiv 11 

de la 13 la 15 ani inclusiv 16 

de la 16 ani 60 

N3 până la 10 ani inclusiv 0 

de la 11 la 12 ani inclusiv 6 

de la 13 la 15 ani inclusiv 11 

de la 16 ani 60.” 

 




