
 
                  

   Anexa nr. 2 la Ordinul SFS nr. 238 din 19.05.2020 

 

INSTRUCȚIUNE 

cu privire la modul de completare şi de prezentare a Dării de seamă 

privind taxele în Fondul de susținere a populației (Forma TFSP 20) 

 

I. Aspecte generale 
1. Darea de seamă privind taxele în Fondul de susținere a populației (Forma TFSP 20) (în 

continuare – Darea de seamă) se completează și se prezintă de către categoriile de subiecți, 

specificați în art. 4 alin. (2) al  Legii nr. 827/2000, cu modificările ulterioare.  

2. Darea de seamă constă din Darea de seamă propriu-zisă și o anexă la aceasta. 

3. Anexa la Darea de seamă se completează doar de către subiecții - persoane juridice, care 

desfășoară activități de schimb valutar în numerar cu persoane fizice la cumpărarea de către 

persoanele fizice a valutei străine în numerar și a cecurilor de călătorie în valută străină contra 

mijloace bănești în numerar, în cazul în care dispun de subdiviziuni antrenate în astfel de 

activități. Darea de seamă se completează ulterior completării Anexei respective. 

4. În Darea de seamă, obligatoriu, urmează să se indice: 

1) codul fiscal al contribuabilului; 

2) denumirea contribuabilului; 

3) codul localității unde este înregistrată reședința de bază a contribuabilului – cod unic de 

identificare conform Clasificatorului unităților administrativ-teritoriale al Republicii Moldova 

(CUATM); 

4) subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat în a cărei evidență este contribuabilul; 

5) codul genului principal de activitate pentru perioada fiscală, determinat potrivit 

Clasificatorului Activităților din Economia Moldovei (CAEM); 

6) data prezentării Dării de seamă; 

7) perioada fiscală – Darea de seamă se prezintă lunar, pînă la data de 25 a lunii următoare 

lunii de gestiune. Perioada fiscală se completează cu un cod, care are structura: P/N/AAAA 

(unde P – este codul perioadei fiscale care obține valoarea L; N – numărul lunii; AAAA – anul. 

Spre exemplu, pentru luna iulie al anului 2020, perioada fiscală va avea structura – L/07/2020); 

8) suma de control – suma către plată, care urmează să corespundă cu suma indicată în col. 

5 a rîndului ”Total” din tabelul Dării de seamă propriu-zise; 

9) semnăturile persoanelor responsabile -  conducătorul și contabilul-șef, autentificate 

opțional prin ștampilă. 

 

II. Competarea tabelului Dării de seamă privind taxele în Fondul de susținere a 

populației (Forma TFSP 20) 

5. În tabelul Dării de seamă urmează să se indice: 

1) în col. 3 – baza impozabilă corespunzătoare (se indică în lei): 

a)  în cazul taxei de portabilitate – plata lunară de operare, administrare și întreținere a bazei 

de date centralizate pentru implementarea și realizarea portabilității numerelor; 

b) în cazul taxei aeroportuare – suma acumulată lunar din tariful pentru modernizarea 

aeroportului; 

c) în cazul taxei pentru prestarea serviciilor de telefonie mobilă – venitul obținut din 

vînzările aferente serviciilor de telefonie mobilă prestate; 

d) în cazul plății suplimentare obligatorii la casele de schimb valutar și la băncile licențiate 

care desfășoară activitate de schimb valutar în numerar cu persoane fizice, inclusiv prin 

intermediul aparatelor de schimb valutar – suma achitată de către persoanele fizice la 

cumpărarea valutei străine în numerar și a cecurilor de călătorie în valută străină contra mijloace 

bănești în numerar; 



2) în col. 4 – cota corespunzătoare taxei/plății, prevăzută în art. 4 alin. (1) al Legii nr. 

827/2000, cu modificările ulterioare (se indică în %); 

3) în col. 5 – suma către plată, obținută ca rezultat a înmulțirii indicelui din col. 3 cu indicele 

din col. 4 (se indică în lei); 

4) în rîndul ”Total” – suma valorilor specificate în col. 3 și col. 5 (se indică în lei). 

Remarcă. În tabelul Dării de seamă indicii se reflectă pentru perioada gestionară (fără 

cumulare anuală). 

 

 III. Competarea anexei la Darea de seamă privind taxele în Fondul de susținere a 

populației (Forma TFSP 20) 

6. În anexa la Darea de seamă urmează să se indice: 

1) codul fiscal al contribuabilului; 

2) denumirea contribuabilului; 

7. În tabelul anexei la Darea de seamă urmează să se indice: 

1) în col 3 – suma către plată, pe fiecare instituție bugetară la contul căreia urmează să fie 

transferată plata, în funcție de amplasarea subdiviziunilor contribuabilului (se indică în lei); 

2) în rîndul ”Total” – suma valorilor specificate în col. 3 (se indică în lei).  În cazul plății 

suplimentare obligatorii la casele de schimb valutar și la băncile licențiate care desfășoară 

activitate de schimb valutar în numerar cu persoane fizice, inclusiv prin intermediul aparatelor 

de schimb valutar, suma indicată în rîndul ”Total” al col. 3 urmează să corespundă cu suma 

indicată în rîndul ”Total” al col. 5 din tabelul  Dării de seamă.  

 Remarcă. În tabelul Anexei la Darea de seamă indicii se reflectă pentru perioada 

gestionară (fără cumulare anuală). 

 

  

 

 
 

 

 


