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Privind modificarea Ordinului IFPS
nr. 1289 din 06.12.2016 cu privire la
aprobarea formularelor de citații

În executării prevederilor art. 226 şi 243 din Codul fiscal şi în temeiul art. 1323
alin. (10) Codul fiscal,
ORDON:

1. Ordinul IFPS nr. 1289 din 6 decembrie 2016 cu privire la aprobarea formularelor
de citații (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.423-429/2095), se modifică
după cum urmează:
1) la pct. 1, cuvintele ,,Citație bancară (anexa nr. 3)” se exclude.
2) la pct. 2, textul ,, , citațiile la Serviciul Fiscal de Stat și citațiile bancare” se
substituie cu textul ,, și citațiile la Serviciul Fiscal de Stat”.
3) la anexa nr. 1, textul ,,În scopul examinării cazului de încălcare a legislației, sunteți
în drept de a delega un reprezentant în modul stabilit la art.244 din Codul fiscal.” se
substituie cu textul:
,,În scopul examinării cazului de încălcare a legislației, sunteți în drept de a delega
un reprezentant în baza procurii.
Persoana citată urmează să posede, cu sine, buletinul de identitate ori alt act ce
confirmă identitatea.”.
4) la anexa nr. 2:
după textul ,,(informații sau a depune mărturii) ce țin de activitatea contribuabilului
nominalizat:____________________________________________________________”
se introduce textul ,,Persoana citată urmează să posede, cu sine, buletinul de identitate ori
alt act ce confirmă identitatea.”;
în final se completează cu textul ,,În cazul imposibilității asigurării prezentării
persoanei citate, solicităm prezentarea motivelor justificative în partea ce ține de
imposibilitatea prezentării la Serviciul Fiscal de Stat.”.
5) anexa nr. 3 se exclude.

2. Direcția generală economie și finanțe va asigura subdiviziunile structurale din
cadrul Serviciului Fiscal de Stat cu formularele citațiilor aprobate.
3. Subdiviziunile structurale din cadrul Serviciului Fiscal de Stat, în procesul
activității, vor utiliza formulare-tip de citații de modelul aprobat până la modificarea prin
prezentul Ordin până la epuizarea stocului disponibil.
4. Prezentul Ordin intră în vigoare la data publicării.
5. Direcția generală metodologie proceduri fiscale va asigura publicarea prezentului
ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
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