COMUNICAT
Cu privire la modificareaşicompletareaunorordine
aleInspectoratului Fiscal Principal de Stat
Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, pentru cunoștință și călăuză în lucru, comunică
următoarele.
La data din 14 august curent în Monitorul Oficial nr. 213-222 a fost publicat Ordinul
Inspectoratului Fiscal Principal de Stat ”Cu privire la modificarea şi completarea unor ordine ale
Inspectoratului Fiscal Principal de Stat”nr. 610 din 24.07.2015.
Ordinul nominalizat poate fi accesat pe site-ul Serviciului Fiscal de Stat www.fisc.md,
compartimentul „Legislația fiscală”, categoria „Acte normative”, „Ordine”.
Prin Ordinul nominalizat au fost operate modificări și completări la următoarele Ordine ale
IFPS:
1) Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat privind particularitățile administrării
prevederilor art.901 alin.(34) din Codul fiscal” nr.693 din 26.12.2007 (publicate în Monitorul Oficial,
2008, nr.1-4, art.4);
2) Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 402 din 13 mai 2015 „Cu privire la
aprobarea modelului cererii privind restituirea sumei impozitului pe venit achitat/reţinut în plus de la
persoana fizică rezidentă a Republicii Moldova, care nu desfășoară activitate de întreprinzător, şi a
listei documentelor ce urmează a fi anexate la cerere” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
2015, nr.131-138, art.961).
Modificările au vizat:
- aducerea în concordanță cu prevederile legislației în vigoare a punctul 1 din Recomandările
metodologice privind particularitățile administrării prevederilor art.901 alin.(34) din Codul fiscal,
aprobate prin Ordinul menționat la pct. 1 din prezentul Comunicat;
- modificarea locului de înregistrare a contractului de locațiune, în cazul în care obiectul
contractului se află într-o localitate diferită de cea în care aceasta îşi are domiciliul;
- aprobarea modelului Cererii privind transmiterea contractului de locaţiune (arendă,
uzufruct), pe care persoana fizică sau reprezentantul legal al acesteia urmează s-o completeze în cazul
în care transmite un bun imobil în locațiune (arendă, uzufruct), locul aflării căruia se află într-o
localitate diferită de domiciliul acesteia;
- prevederea termenului în care IFS teritorial care a recepționat contractul de locațiune
(arendă, uzufruct), va fi obligat să transmită în baza Cererii depuse de persoana fizică (reprezentantul
legal) la organul fiscal teritorial în raza căruia se află bunul imobil dat în locațiune (arendă, uzufruct);
- indicarea razei unde persoana fizică (reprezentantul legal) urmează să înregistreze contractul
de locațiune(arendă, uzufruct), în cazul în care persoana fizică ce transmite bunul nu dispune de
domiciliul de bază.
Toate modificările enumerate mai sus întră în vigoare la momentul publicării Ordinului nr.
610 din 24.07.2015, adică din 14.08.2015.
Vizavi de modificarea ce sa operat la Ordinul IFPS nr.402 din 13 mai 2015 „Cu privire la
aprobarea modelului cererii privind restituirea sumei impozitului pe venit achitat/reţinut în plus de la
persoana fizică rezidentă a Republicii Moldova, care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, şi a
listei documentelor ce urmează a fi anexate la cerere” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
2015, nr.131-138, art.961), informăm că aceasta a fost efectuată în scop redacțional răsfrângându-se
doar asupra prevederilor Ordinului nominalizat expus în limba de stat.
În același timp, comunicăm că formularul Cererii privind transmiterea contractului de
locaţiune (arendă, uzufruct), pot fi printat de sine stătător de pe site-ul Serviciului Fiscal de Stat
www.fisc.md, compartimentul, ”Contribuabili”, rubrica ”Formulare”, boxa ”Persoane fizice”.
De asemenea, menționăm că Ordinul nominalizat poate fi accesat pe site-ul Serviciului Fiscal
de Stat www.fisc.md, compartimentul „Legislația fiscală”, categoria „Acte normative”, „Ordine”.

