
 

 

 

 

 

                                                                 ORDIN 

                                                                ПРИКАЗ 

                                                                                           mun. Chişinău 

                                                                                           мун. Кишинэу 

 „____” ___________ 20__ Nr. _______ 

Cu privire la modificarea și completarea  

Instrucțiunii privind evidența contribuabililor,  

aprobată prin Ordinul SFS nr.352 din 28 septembrie 2017 

 

În scopul asigurării executării conforme a prevederilor art.133 alin. (1) pct.8),                   

alin. (2) pct.1) și pct.4) din Codul fiscal,  

 

ORDON: 

1. Instrucțiunea privind evidența contribuabililor, aprobată prin Ordinul Serviciului 

Fiscal de Stat nr.352 din 28 septembrie 2017 (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2017, nr. 429-433 art. 2234), se modifică și se completează, după cum 

urmează: 

1) pct.95 va avea următorul conţinut: 

„În cazul în care contribuabilul (cu excepţia celor supuşi înregistrării de stat) îşi 

schimbă sediul (domiciliul) din raza de activitate a subdiviziunii SFS unde se află 

la evidenţă, acesta va informa subdiviziunea SFS în baza cererii de modificare a 

datelor (conform Anexei nr. 1, 1A și 2 la prezenta Instrucțiune), în termen de 10 

zile de la schimbarea sediului.”; 

2) se completează cu pct.951 care va avea următorul cuprins: 

„951. În cazul modificării sediului contribuabilului, după necesitate și în cazuri 

întemeiate, subdiviziunea SFS în raza de activitate în care s-a transferat 

contribuabilul, poate solicita o copie a dosarului fizic, sau a anumitor documente 

din dosar, de la subdiviziunea SFS în a cărei rază de activitate s-a aflat cu sediul 

anterior.”; 

3) pct.96 va avea următorul conţinut: 

„Subdiviziunea SFS va analiza dosarul fizic al contribuabilului și va asigura 

digitizarea documentelor care nu se regăsesc în dosarul electronic din cadrul 

Sistemului Informațional al SFS, în termen de 10 zile lucrătoare de la survenirea 

următoarelor situații: 

a) depunerea cererii de modificare a datelor de către contribuabilii care nu sunt 

supuşi înregistrării de stat; 

b) primirea informației de la organele abilitate cu dreptul de înregistrare de stat 

privind schimbarea sediului în cazul contribuabililor supuși înregistrării de 

stat; 

c) includerea contribuabilului în lista agenților economici contribuabili mari.”; 
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4) pct.97 va avea următorul conţinut: 

„În urma includerii contribuabilului în lista agenților economici contribuabili mari, 

Direcţia generală administrare contribuabili mari a SFS va fi responsabilă de 

executarea prevederilor din capitolele IV, V, VI, VII, VIII, IX, X şi XI ale 

prezentei Instrucţiuni.”; 

5) se completează cu pct.981 care va avea următorul cuprins: 

„981. La digitizarea dosarului, subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat va efectua 

înscrierea în Registrul fiscal de stat manual col.21 „Dosar digitizat la data 

________.”. 

6) se completează cu pct.982 care va avea următorul cuprins: 

„982. Urmare a digitizării dosarului contribuabilului, subdiviziunea Serviciului 

Fiscal de Stat, care a efectuat înscrierea descrisă la pct. 981, va asigura păstrarea 

dosarului fizic în conformitate cu cadrul legal în vigoare aferent arhivării 

documentelor.”. 

2. Prezentul Ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și intră în 

vigoare din data publicării.             

 

Director                                            Ludmila BOTNARI 
 

 

 

 

 

 


