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Executorilor judecătorești
din Republica Moldova
Cu privire la punerea în aplicare a prevederilor
art. 22611 al Capitolului 111 din Codul fiscal

În scopul asigurării aplicării corecte a prevederilor art. 22611 din Codul Fiscal şi executării
p.6 al Ordinului IFPS, nr.16 din 14.01.2013, „Cu privire la stabilirea modului, structurii şi
termenelor de prezentare a informaţiei de către subiecţii nominalizaţi în art. 92 și art. 22611 din
Codul fiscal” cu modificările și completările ulterioare (republicat în Monitorul Oficial nr. 358363 din 04.12.2014), elaborat în conformitate cu art. 22611 alin. (4) din Codul fiscal,
Inspectoratul Fiscal Principal de Stat comunică următoarele.
În conformitate cu prevederile art. 22611 alin. (2), pct. 9) din Codul fiscal, toți executorii
judecătorești din Republica Moldova sunt obligați să prezinte informaţii privind realizarea
drepturilor creditorilor recunoscute printr-un document executoriu prezentat spre executare.
Informația urmează a fi prezentată conform Anexei nr. 9 la Ordinul IFPS nr. 16 din
14.01.2013 și va conține următoarele:
col. 2 – data și numărul documentului executoriu în temeiul căruia au fost realizate drepturile
creditorului;
col. 3 – obiectul executării, cu indicarea pricinii în a cărei bază a fost eliberat documentul
executoriu, precum și a cuantumului valoric. Exemplu: datorie conform contractului de credit
(ipotecă) față de instituția financiară ”X” în sumă de Y lei, suma restantă a pensiei de întreținere
în valoare de Z lei etc.;
col. 4 - numărul personal de identificare de stat (codul fiscal) al Debitorului;
col. 5 - numele şi prenumele sau denumirea Debitorului;
col. 6 - numărul personal de identificare de stat (codul fiscal) al Creditorului;
col. 7 - numele şi prenumele sau denumirea Creditorului;
col. 8 - data achitării. Se va indica fiecare tranzacție efectuată întru realizarea drepturilor
creditorului.
col. 9 - suma achitată. Se va indica fiecare tranzacție efectuată întru realizarea drepturilor
creditorului, indiferent de suma achitată.

Se va prezenta informația privind realizarea drepturilor creditorilor recunoscute printr-un
document executoriu prezentat spre executare numai în cazul când cel puțin una din persoane,
indiferent Debitor sau Creditor, este persoană fizică cetățean a Republicii Moldova.
În conformitate cu prevederile art. 22611 alin. (5), lit. f) din Codul fiscal, informaţia
prezentată va conţine date privind realizarea drepturilor creditorilor efectuate pe parcursul unui
an fiscal, care cumulativ depăşesc suma de 300 mii lei pentru o persoană fizică. Caracterul
informativ a datelor prezentate de către asiguratori nu substituie actele doveditoare.
Executorii judecătorești vor transmite informaţia în format electronic prin intermediul
portalului www.servicii.fisc.md. Informaţia se va semna de către executorul judecătoresc cu
semnătura electronică de autentificare eliberată de Centrul de certificare al Î.S.
„Fiscservinform”, care poate fi utilizată numai în relaţia cu organul fiscal. În cazul, când
compania nu dispune de semnătură electronică de autentificare, aceasta urmează să-i fie
eliberată gratuit.
În cazul apariţiei unor impedimente în procesul obţinerii semnăturii electronice de
autentificare sau a altor probleme de ordin tehnic, ce ţin de transmiterea informaţiei, se va
contacta Centru de Apel al Î.S. „Fiscservinform” la telefonul (022) 822222.
Conform prevederilor pct. 5 din Ordinul IFPS nr. 16 din 14.01.2013, informația furnizată
de către subiecții nominalizați în pct. 3 a prezentului ordin urmează a fi prezentată anual, în
termen de 30 (treizeci) de zile lucrătoare de la încheierea anului fiscal. Cauză că modificările și
completările la Ordinul IFPS nr. 16 din 14.01.2013, în partea ce ține de reglementarea
prezentării informației de către executorii judecătorești, au intrat în vigoare odată cu publicarea
lor în Monitorul Oficial nr. 358-363 din 04.12.2014, prin derogare de la pct. 5 al prezentului
Ordin, informaţia pentru perioada de raportare a anului 2014, urmează a fi prezentată, în mod
exclusiv, în termen prelungit de până la 20.03.2015.
Pentru precizarea întrebărilor legate de derularea procedurii de prezentare a informației de
către executorii judecătorești, apelaţi Direcţia impozitarea persoanelor fizice cu venituri mari a
Inspectoratului Fiscal Principal de Stat la telefonul (022) 823360 sau (022) 823365.

Șef-adjunct al Inspectoratului

Iuri LICHII

Ex. E. Mârzac
Tel: (022) 82-33-60
2

