MINISTERUL FINANȚELOR
AL REPUBLICII MOLDOVA

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

SERVICIUL FISCAL DE STAT

ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЛОГОВАЯ
СЛУЖБА

ORDIN
ПРИКАЗ
mun. Chişinău
мун. Кишинэу

„____” ___________ 20__

Nr. _______

Cu privire la modificarea Instrucțiunii
privind evidența obligațiilor față de
buget aprobat prin Ordinul IFPS nr.
400 din 14 martie 2014

În legătură cu punerea în aplicare din 1 aprilie 2019 a Codului administrativ, în
scopul asigurării executării conforme a prevederilor art.136 pct.9) din Codul fiscal, în
temeiul prevederilor art.133 alin. (1) pct.8) și alin. (2) pct.4) din Codul fiscal,
ORDON:
1. Ordinul IFPS nr. 400 din 14 martie 2014 cu privire la aprobarea Instrucțiunii
privind evidența obligațiilor față de buget, cu modificările şi completările
ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1) la pct.4 și pct.8 din Ordin, sintagma „Î.S. „Fiscservinform” se substituie cu
sintagma “I.P. „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe”.
2. Instrucțiunea privind evidența obligațiilor față de buget, aprobată prin Ordinul
IFPS nr. 400 din 14 martie 2014, se modifică după cum urmează:
1) la pct. 1, după sintagma „certificatelor” se introduce sintagma „și
informațiilor”;
2) la pct.2, sintagma „Î.S. „Fiscservinform”, desemnată în calitate de administrator
tehnico-tehnologic al sistemului informaţional al Serviciului Fiscal de Stat prin
Hotărîrea Guvernului nr.344 din 30.04.2009 „Privind aprobarea modificărilor
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 2009, nr.89-90, art.402)” se substituie cu sintagma „I.P.
„Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (succesorul de drepturi și
obligații al Î.S. „Fiscservinform”) desemnată în calitate de administrator
tehnico-tehnologic al sistemului informațional al Serviciului Fiscal de Stat prin
„Hotărîrea Guvernului nr. 125 din 06.02.2018 cu privire la Instituția publică
„Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe (Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 2018, nr.40-47, art.144)”;
3) la pct. 32 lit. a) și lit. b), sintagma „/codul subdiviziunii contribuabilului” se
substituie
cu
sintagma
„/codul
localității
de
amplasare
a
subdiviziunii(subdiviziunilor) contribuabilului”;
4) la pct. 33, sintagma „codul subdiviziunii” se exclude;

5) la pct. 39, sintagma „Cota zilnică a majorării de întîrziere se determină pînă la
sutimi de procent, utilizînd regula de rotunjire.” se substituie cu sintagma „Cota
zilnică a majorării de întârziere se determină, conform regulilor matematice,
până la 4 semne după virgulă.”;
6) la pct. 54 lit. a), se înlocuiește cuvântul „Consolidat” cu sintagma „1- bugetul
de stat și bugetele administrativ teritoriale”;
7) Capitolul X1 „Generarea raportului CC01DP” se modifică după cum urmează:
a) sintagma „în modul expus în Anexa nr.2 la prezentul Ordin” se exclude;
b) la lit. m), cuvîntul „localitate” se substituie cu sintagma „totalul
subdiviziunilor dintr-o localitate”.
8) la pct. 74, după sintagma „nr.7.2,” se completează cu sintagma „nr.7.3”;
9) la pct. 75 alin. 1), se exclude sintagma „conform modelului expus în Anexa nr.
3 la prezentul Ordin”;
10) la pct. 75 alin. 2), se exclude sintagma „conform modelului expus în Anexa nr.4
la prezentul Ordin” și se completează cu următorul conținut: „Certificatele
privind lipsa sau existența restanțelor față de buget se generează și se eliberează
la solicitarea contribuabilului de către subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat
conform razei de deservire a contribuabilului în dependență de sediul/domiciliul
acestuia.”;
11) la pct. 79 alin. 2) lit. a), se exclude sintagma „care corespunde Anexei nr.7 la
prezentul Ordin”;
12) la pct. 79 alin. 2) lit. b), se completează la sfârșit cu sintagma „conform razei de
deservire a contribuabilului în dependență de sediul/domiciliul acestuia.”
13) după pct. 79, se completează cu un punct nou 791 cu următorul conținut:
„791. Certificatul forma CC 04 CBM „Certificat privind lipsa sau existența
creanțelor bănești față de bugetul public național calculate în baza mandatelor
de executare” conform anexei nr. 7.3, conține următoarele date:
1) completate de sistem:
a) numărul și data;
b) destinatarul;
c) date despre contribuabil;
d) atestarea lipsei sau existenței creanțelor bănești față de BPN conform datelor
sistemului.
2) completate de către inspector: autentificarea de către subdiviziunea
Serviciului Fiscal de Stat conform razei de deservire a contribuabilului debitor
(restanțier) în dependență de sediul/domiciliul acestuia.”;
14) la pct. 87 alin. 2) pct. lit. c), după sintagma „Serviciului Fiscal de Stat” se
completează cu sintagma „conform razei de deservire a contribuabilului debitor
(restanțier) în dependență de sediul/domiciliul acestuia”;
15) pct. 90, se completează la sfârșit cu sintagma „de către subdiviziunea
Serviciului Fiscal de Stat conform razei de deservire a contribuabilului în
dependență de sediul/domiciliul acestuia”;

16) la pct. 91 lit. f), după sintagma „Serviciului Fiscal de Stat” se completează cu
sintagma „conform razei de deservire a contribuabilului debitor (restanțier) în
dependență de sediul/domiciliul acestuia”;
17) la pct. 109, sintagma „Întreprinderea de Stat „Fiscservinform” se substituie cu
sintagma “I.P. „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe”;
18) în anexa nr. 13, sintagma „Întreprinderii de Stat „Fiscservinform” se substituie
cu sintagma „Instituției Publice „Centrul de Tehnologii Informaționale în
Finanțe”;
19) se completează cu Anexa nr. 7.3 conform Anexei la prezentul Ordin.
3. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
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