Către Inspectoratul Fiscal
Principal de Stat
Chişinău, Republica Moldova
30 aprilie 2009

CERERE DE ACCES LA INFORMAŢIE
În baza Legii cu privire la accesul la informaţie nr. 982/2000 solicităm respectuos să ne răspundeți la
întrebările de mai jos și să ne oferiți următoarea informație de interes public:
1. Vă rugăm să ne prezentați lista organizaţiilor neguvernamentale supuse controlului fiscal în
perioada 21 aprilie 2009 – 4 mai 2009 și durata controlului efectiv la aceste organizații?
2. Care este scopul controlului fiscal la care sunt supuse organizaţiile neguvernamentale?
3. În baza căror criterii au fost selectate aceste organizaţii neguvernamentale pentru a fi supuse
controlului fiscal în perioada 21 aprilie 2009 – 4 mai 2009?
4. În baza căror decizii s-a dispus efectuarea controlului fiscal la aceste organizaţii neguvernamentale?
5. De ce controalele fiscale la aceste organizatii se efectuează pentru perioada 2008 - 2009?
6. Cărui tip de verificare sunt supuse aceste organizaţiile neguvernamentale?
7. Din ce motive şi în baza căror norme legale unor organizaţii supuse controlului fiscal (spre
exemplu: Centrul Independent de Jurnalism) le-a fost prezentată o citaţie de prezentare a unor
documente şi informaţii la organul fiscal, iar ulterior controlul fiscal s-a efectuat la faţa locului fără
a fi prezentată decizia organului fiscal in formă scrisă la momentul inițierii controlului? Care a fost
scopul citaţiei, odată de controlul s-a efectuat la faţa locului?
8. Cum explicaţi trimiterea la norma legală, şi anume art. 134 alin.1 lit o) Cod fiscal, din citaţia care a
fost prezentată organizaţiilor supuse controlului, odată ce această literă din Cod prevede dreptul
organului fiscal să suspende operaţiunile la conturile bancare ale contribuabilului?
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Vă rugăm să ne prezentaţi informaţia solicitată în scris, la adresa: str. Tighina 49/4 et. 3 - Secretariatul
Coaliției Civice pentru Alegeri Libere și Corecte - „Coaliția 2009”.

Consiliul Coaliției Civice pentru Alegeri Libere și Corecte – “Coaliția 2009”:

1. Asociația Obștească Centrul CONTACT

2. Asociația Obștească Centrul Independent de Jurnalism (CIJ)

3. Asociația Obștească Asociația Presei Independente (API)

4. Asociația Obștească Asociația pentru Democrație Participativă (ADEPT)

5. Asociația Obștească Liga pentru Apărarea Drepturilor Omului (LADOM)

6. Asociația Obștească Consiliul Național al Tineretului din Moldova (CNTM)

7. Asociația Obștească Asociația pentru Promovarea Clinicilor Juridice (APJCM)
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