
Anexa nr. 14 
 la Regulamentul cu privire la modul de evidență  
și sigilare a echipamentelor de casă și de control 

 

Antetul  
 

„______” ________ 20_____  Nr. _______ 

______________________________ 
(se indică denumirea completă și adresa contribuabilului) 

 

ÎNȘTIINȚARE 

privind inițierea radierii din evidență a echipamentelor de casă și de control (ECC) 
 

Stimate contribuabil,  
 

 În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (2) pct. 31) din Codul fiscal, Serviciul 

Fiscal de Stat, planifică radierea din evidență a ECC, care 

aparțin_______________________________________________________________________________  
                                               (denumirea completă a contribuabilului/ numele, prenumele persoanei fizice ce desfăşoară activităţi independente) 

cod fiscal/IDNP  _______________________ 

 

de model_________________________ nr. ______________________ nr. ____________________________ 

                                                                       (de fabricație a ECC)                  (nr. de înregistrare atribuit de SFS)  

de model_________________________ nr. ______________________ nr. ____________________________ 

                                                                       (de fabricație a ECC)                  (nr. de înregistrare atribuit de SFS)  

  

Ținînd cont de obligațiile contribuabilului prevăzute la pct. 6 subpct. 2), 6) - 8) din 

Regulamentul cu privire la exploatarea echipamentelor de casă şi de control pentru 

efectuarea decontărilor în numerar şi/sau prin alt instrument de plată (Anexa nr. 3 din 

Hotărîrea Guvernului nr. 141/2019) și prevederile pct. 23 (sau pct. 53) din Regulamentul 

cu privire la modul de evidenţă şi sigilare a echipamentelor de casă şi de control (aprobat 

prin Ordinul SFS nr. 131/2019), solicităm, în termen pînă la ______________, prezentarea 

pentru radierea din evidență a ECC următoarelor documente: 

1) Cerere; 

2) Cartela de înregistrare a echipamentului de casă şi de control; 

3) Cartea tehnică (paşaportul) MCC/IF; 

4) Registrul MCC/IF; 

5) Registrul de evidenţă a serviciilor de asistenţă tehnică pentru MCC/IF; 

6) MCC/IF care se radiază din evidenţă; 

Pentru informații solicităm respectuos să contactați dl/dna 
________________________________________________________________________________________,  
                                                                                                                        (numele, prenumele, funcția funcționarului fiscal) 

tel. _______________________. 

În cazul în care nu veți radia din evidența ECC, Serviciul Fiscal de Stat va iniția 

procedura de radiere din evidență a ECC menționate din oficiul.  

 

Cu respect,  

 

Persoana cu funcție de răspundere a SFS  ________________ _______________ 
                (funcția)                                                                                                  (semnătura)                                                                (numele, prenumele)            

 

Funcționar responsabil 

Tel:  

E-mail: 



 


