
 
H O T Ă R Î R E  

privind aplicarea “Timbrului de acciz. Marcă comercială  

de stat” şi “Timbrului de acciz” de tip nou 

   

nr. 243  din  08.04.2010  
   

Monitorul Oficial nr.52-53/305 din 14.04.2010  

   

* * *  

În scopul perfecţionării procesului de fabricare şi utilizare a “Timbrului de acciz. Marcă 

comercială de stat” şi “Timbrului de acciz” obligatorii pentru aplicare conform prevederilor 

art.123 alin.(5) şi (5
1
) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2007, ediţie specială), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul 

HOTĂRĂŞTE:  

1. Se aplică, începînd cu 1 aprilie 2010, “Timbru de acciz. Marcă comercială de stat” şi 

“Timbru de acciz” de tip nou, care vor fi confecţionate la comanda Întreprinderii de Stat 

“Fiscservinform”, vor avea un grad sporit de protecţie şi vor fi distribuite în conformitate cu 

legislaţia în vigoare.  

2. Comercializarea mărfurilor indigene şi de import care au fost marcate cu “Timbru de 

acciz. Marcă comercială de stat” şi “Timbru de acciz” puse în circulaţie de la 1 iulie 2008 şi, 

respectiv, de la 1 aprilie 2005 se va efectua pînă la 1 aprilie 2011.  
[Pct.2 modificat prin Hot.Guv. nr.1138 din 15.12.2010, în vigoare 17.12.2010]  

  

3. Introducerea în ţară a mărfurilor marcate cu “Timbru de acciz. Marcă comercială de 

stat” şi “Timbru de acciz” puse în circulaţie de la 1 iulie 2008 şi, respectiv, de la 1 aprilie 2005 

se permite numai în cazul în care exportul acestor timbre pentru marcarea mărfurilor la 

producătorul străin a fost efectuat pînă la 1 aprilie 2010.  

4. Controlul asupra realizării prezentei hotărîri se pune în sarcina Inspectoratului Fiscal 

Principal de Stat şi a Serviciului Vamal de pe lîngă Ministerul Finanţelor. 

  

PRIM-MINISTRU Vladimir FILAT 

  

Contrasemnează:  
 

Ministrul finanţelor Veaceslav Negruţa 

 

Chişinău, 8 aprilie 2010.  
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