MINISTERUL FINANȚELOR
AL REPUBLICII MOLDOVA

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

SERVICIUL FISCAL DE STAT

ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЛОГОВАЯ
СЛУЖБА

ORDIN
ПРИКАЗ
mun. Chişinău
мун. Кишинэу

„______” _____________ 2019

Nr._______

Cu privire la modificarea Ordinului Serviciului
Fiscal de Stat nr.13 din 4 aprilie 2017
cu privire la modul de eliberare a formularelor tipizate
de documente primare cu regim special

În scopul executării Hotărîrii Guvernului cu privire la executarea Decretului
Preşedintelui Republicii Moldova nr.406-II din 23 decembrie 1997, nr.294 din 17 martie 1998
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.30-33, art.288), cu modificările şi
completările ulterioare și în temeiul art.133 alin.(l) pct.8) din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24
aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediţie specială), cu
modificările şi completările ulterioare,
ORDON:
1.
Se modifică Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr.13 din 4 aprilie 2017 cu privire
la modul de eliberare a formularelor tipizate de documente primare cu regim special,
(Monitorul Oficial, 2017 nr.119-126, art.815 ), după cum urmează :
1)
În Ordin :
a)
În preambul textul ,,Ordinului Ministerului Finanţelor nr.50 din 15 martie 2017”
se substituie cu textul ,, Hotărîrii Guvernului nr.294 din 17 martie 1998 cu privire la executarea
Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr.406-II din 23 decembrie 1997” ;
b)
În punctul 2 textul „managementul riscurilor” se substituie cu cuvîntul
„conformare”;
c)
În punctul 4 textul ,,și teritoriale” se substituie cu textul ,, ale Serviciului Fiscal
de Stat”;
2)
În Regulament :
a)
În punctul 2 textul ,,i) anexa la factura fiscală” se substituie cu textul ,,delegație”.
Totodată punctul se suplinește cu o literă nouă cu următorul conținut ,, n) aviz de însoțire a
mărfurilor ”;
b)
În punctul 6 textul ,,În scopul obţinerii accesului la Sistem, contribuabilul
urmează să solicite Operatorului din cadrul Î.S. ,,Fiscservinform” conectarea la serviciul
electronic ,,Comandarea online a formularelor tipizate”. Conectarea contribuabilului la
Serviciu se asigură de către Operator cu titlu gratuit, în baza acordului de conectare la
serviciile fiscale electronice, încheiat cu Î.S. “Fiscservinform”.” se substituie cu textul ,,Modul
de obținere a accesului la Sistem este reglementat prin Instrucțiunea privind modul de utilizare
a serviciilor fiscale electronice, aprobat de către Serviciul Fiscal de Stat.”;
c)
În punctul 7 după cuvîntul ,,recipisei” se introduce textul ,, , buletinului de
identitate”;
d)
Punctul 8 se expune în următoarea redacție :

,, Сontribuabilul are dreptul de a achita/transfera mijloacele financiare la contul
Serviciului Fiscal de Stat în baza documentului de plată, drept dovadă a transferului fiind
ordinul de plată ce confirmă transferul mijloacelor bănești, cu indicarea în destinația plății a
denumirii entității și a codului fiscal pentru care se efectuează transferul (ex. Achitarea
formularelor tipizate de documente primare cu regim special pentru entitatea ,, ......” codul
fiscal ......);
e)
Punctul 13 se expune în următoarea redacție :
,, În cazul în care entitatea este supusă reorganizării prin fuziune (contopire şi absorbție),
dezmembrare (divizare şi separare) sau transformare, aceasta are dreptul de a reînregistra pe
numele subiectului succesor de drepturi formularele tipizate de documente primare cu regim
special imprimate tipografic, neutilizate, primite de la Serviciul Fiscal de Sat .
Entitatea urmează să depună cererea privind reînregistrarea formularelor tipizate de
documente primare cu regim special, primite de la Serviciul Fiscal de Sat, imprimate
tipografic, pe numele subiectului succesor de drepturi nu mai tîrziu de 15 zile calendaristice de
la data înregistrării de stat a subiectului nou creat.
Cererea se depune în formă liberă de către agentul economic reorganizat prin fuziune
(contopire şi absorbție), dezmembrare (divizare şi separare) sau transformare, în adresa
subdiviziunii Serviciului Fiscal de Stat, în raza căruia se deservește subiectul nou creat cu
indicarea seriei, numerelor formularelor neutilizate cu anexarea actului de inventariere a
formularelor tipizate de documente primare cu regim special, a actului de primire-predare cu
indicarea seriei, numerelor.”;
f)
Punctul 14 se expune în următoarea redacție:
,, În cazul în care entitatea se lichidează formularele de documente primare cu regim
special, seria şi diapazonul de numere neutilizate pentru formulare nu se restituie Serviciului
Fiscal de Stat.
Totodată, procedura de efectuare a selectării documentelor pentru păstrare şi nimicire,
întocmirea actelor necesare este stabilită prin Ordinul Serviciului de Stat de Arhivă nr. 57 din
27 iulie 2016 cu privire la aprobarea Indicatorului documentelor-tip şi al termenelor lor de
păstrare pentru organele administraţiei publice, pentru instituţiile, organizaţiile şi
întreprinderile Republicii Moldova şi a Instrucţiunii privind aplicarea Indicatorului.
2.
Prevederile prezentului Ordin se aduc la cunoștință prin publicarea acestora în
Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
3.
Prezentul Ordin întră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al
Republicii Moldova.
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