
 

                                                                 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           O R D I N 

                                                         П Р И К А З 

 

                                                                                          mun. Chişinău 

                                                                                          мун. Кишинэу 

 

 

_____________                                                                                                            nr. ______ 
 

 

 
 

Privind aprobarea Instrucțiunii 

 cu privire la modul de luare la evidență fiscală  

și atribuire provizorie a codului fiscal  

concurenților electorali și grupurilor de inițiativă        

    

În temeiul prevederilor art.1323 alin.(10), art.133 alin.(2)  pct.1) și pct.37) și art.162 alin.(1)  lit.a) 

din Codul fiscal,  

       

 
                                                  O R D O N : 

 
1. Se aprobă Instrucțiunea cu privire la modul de luare la evidență fiscală și atribuire provizorie a 

codului fiscal concurenților electorali și grupurilor de inițiativă, conform anexei la prezentul 

Ordin. 

2. Se abrogă pct. 10 lit. h) din Instrucțiunea privind evidența contribuabililor aprobată prin Ordinul 

Serviciului Fiscal de Stat nr. 352/2017. 

3. Direcţia generală metodologie proceduri fiscale va publica prezentul ordin în Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova şi va asigura publicarea pe portalul intern al Serviciului Fiscal de Stat. 

4. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

 

 

                     Director                                               Ludmila BOTNARI 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Coordonat cu(funcţia/subdiviziunea) Prenumele, Numele Data Semnătura 

    

    

    

     

    

  

MINISTERUL FINANȚELOR 

AL REPUBLICII MOLDOVA 

 

SERVICIUL FISCAL DE STAT 
 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЛОГОВАЯ 

СЛУЖБА 
 

 

 



Anexă la Ordinul SFS Privind aprobarea Instrucțiunii cu privire la modul de luare la evidență fiscală  

și atribuire provizorie a codului fiscal concurenților electorali 

 și grupurilor de inițiativă nr. ____din ______2020 

 

                                          

 

INSTRUCȚIUNE 

cu privire la modul de luare la evidență fiscală și atribuire provizorie a codului 

fiscal concurenților electorali și grupurilor de inițiativă 

 

I Dispoziții generale 

 

1. Instrucțiunea cu privire la modul de luare la evidență fiscală și atribuire provizorie a 

codului fiscal concurenților electorali și grupurilor de inițiativă (în continuare Instrucțiune) 

stabilește modul de luare la evidență fiscală și atribuire provizorie a codului fiscal concurenților 

electorali și grupurilor de inițiativă avînd la bază realizarea atribuțiilor Serviciului Fiscal de Stat 

ce țin de gestionarea şi actualizarea Registrului conturilor de plăţi şi bancare ale persoanelor 

fizice şi juridice stabilit de art.133 alin.(2) pct.37) din Codul fiscal, prin prisma reglementărilor 

legale aferent necesității deschiderii conturilor bancare cu mențiunea ,,Fond electoral,, sau 

,,Destinat grupului/grupurilor de inițiativă”, conform cadrului normativ în vigoare și 

reglementărilor Comisiei Electorale Centrale, la fel și conform art.162 alin.(1) lit.a) din Codul 

fiscal, aferent atribuțiilor ce țin de atribuirea codului fiscal. 

 

2. În sensul prezentei Instrucțiuni sunt utilizate noțiunile de concurenţi electorali și grup de 

iniţiativă în conformitate cu reglementările Codului electoral. 

 

II. Luarea la evidență fiscală și atribuirea provizorie a codului fiscal 

 

3. Luarea la evidență fiscală și atribuirea provizorie a codului fiscal concurenților electorali și 

grupurilor de inițiativă reprezintă acțiunile Serviciului Fiscal de Stat de înregistrare provizorie 

în Registrul fiscal de stat a categoriilor de persoane pe perioada alegerilor. 

 

4.  Evidența concurenților electorali și grupurilor de inițiativă se efectuează prin atribuirea 

codului fiscal, care reprezintă un cod numeric, generat de către Sistemul Informațional al 

Serviciului Fiscal de Stat. 

 

5.  Concurenții electorali și grupurile de inițiativă urmează să fie trecuți în evidenţă fiscală la 

Direcția deservirea fiscală Centru din cadrul Direcției generală administrare fiscală mun. 

Chișinău sau la subdiviziune teritorială a Serviciului Fiscal de Stat, unde se desfășoară alegerile 

şi să-şi primească Confirmarea privind luarea la evidenţă fiscală. 

 

6.  Pentru luarea la evidență fiscală și atribuirea provizorie a codului fiscal concurenților 

electorali și grupurilor de inițiativă, urmează a fi depusă o cerere, după modul stabilit la Anexa 

nr.1 la prezenta Instrucțiune, cu prezentare actului de identitate al persoanei care prezintă 



documentele și anexarea copiei hotărîrii, legitimației, după caz, eliberate de autoritatea 

electorală competentă. 

 

7.  Copiile documentelor nominalizate se legalizează prin aplicarea semnăturii persoanei 

împuternicite de prezentare a documentelor. 

 

8. În termen de 3 zile lucrătoare de la data depunerii cererii corespunzătoare, subdiviziunea 

competentă a Serviciului Fiscal de Stat eliberează solicitantului Confirmarea privind luarea la 

evidenţă fiscală și atribuirea provizorie a codului fiscal, potrivit modelului stabilit în Anexa nr. 

2 la prezenta Instrucțiune, care urmează a fi completată în dependență de solicitant (concurent 

electoral sau grup de inițiativă). 

 

9.   Subdiviziunea competentă a Serviciului Fiscal de Stat va efectua înscrierile de rigoare în 

Registrul fiscal de stat, conform reglementărilor în vigoare. 

 

10.  Conturile bancare deschise în bănci grupurilor de inițiativă și concurenților electorali se 

raportează și se iau la evidență fiscală de către Serviciul Fiscal de Stat, conform reglementărilor 

stabilite de  cadrul normativ în vigoare. 

 

11. Urmare a deschiderii și digitizării dosarului de înregistrare a concurenților electorali și 

grupurilor de inițiativă, subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat, va asigura păstrarea dosarului 

fizic, conform cadrului normativ în vigoare aferent arhivării documentelor. 

 

12. În termen de 15 zile lucrătoare de la încheierea perioadei electorale, subdiviziunea 

Serviciului Fiscal de Stat care a luat la evidență fiscală și a atribuit provizoriu cod fiscal 

concurenților electorali și grupurilor de inițiativă, urmează să asigure consemnările de rigoare 

în Registrul fiscal de stat aferent anulării codului fiscal și să informeze băncile despre 

necesitatea închiderii conturilor bancare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                                                Anexa nr.1 la Instrucțiunea cu privire la modul de  luare la 

evidență fiscală și atribuire provizorie a codului fiscal concurenților electorali  

și grupurilor de inițiativă aprobată prin Ordinul Serviciului Fiscal de Stat  nr.______din __________2020 

                                                                                                          

 

 

Cerere cu privire la luarea la evidență fiscală și atribuire  a codului fiscal provizoriu  

concurenților electorali și grupurilor de inițiativă     

 nr.____               Data ________/________/________  

 

Capitolul I. Tipul concurenților electorali/ grupurilor de inițiativă aferent cererii  

 (se bifează): 

 

 Concurent electoral 

 

 grup de inițiativă 

 

 

    

  

Capitolul II. Date privind hotărîrea de înregistrare a concurenților electorali/ 

grupurilor de inițiativă: 

2.1. Denumirea entității electorale care a efectuat înregistrarea___________________________ 

2.2. Numărul  hotăririi eliberată de entitatea competentă __________________________ 

2.3. Data eliberării hotărîrii______________________ 

 

  

Capitolul III. Date de identificare a concurenților electorali /grupului de inițiativă: 

 

3.1. Denumirea concurentului electoral/grupului de inițiativă______________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

3.2. Locul desfăşurării activității în perioada electorală (municipiu, oraş, comună, sat)__________ 

______________________________________________________________________________ 

3.3. Tel.___________ 3.10. Fax__________ 3.11. Mobil__________ 3.12. E-mail ____________ 

   

Capitolul IV. Date aferent solicitantului sau persoanei împuternicite:  

4.1. Nume, prenume _______________________________________________________________________________  

4.2. Cod IDNP/Cod de identificare ____________________________________________________________________ 

4.3. Adresa de domiciliu (localitatea, strada) ____________________________________________________________ 

4.4. Telefon _________________ e-mail _______________________________________________________________ 

4.5. Alte date_____________________________________________________________________________________ 

Prin prezenta confirm că datele înscrise în acest formular sînt veridice şi complete  

Numele,Prenumele solicitantului sau a persoanei împuternicite de a depune cererea _____________________________  

 

 

 

    Solicit luarea la evidență fiscală și atribuirea provizorie a codului fiscal concurentului electoral/ 

grupului de inițiativă 

    Denumirea/Numele,Prenumele__________________________________________________________ 

  

   Semnătura___________________ 

 

                                                       

 

 

 



 

                                                                                                                                Anexa nr.2 la Instrucțiunea cu privire la modul de luare 

la evidență fiscală și atribuire provizorie a codului fiscal concurenților electorali  

și grupurilor de inițiativă aprobată prin Ordinul Serviciului Fiscal de Stat  nr.______din __________2020 

                                                                                                          

 

 

SERVICIUL FISCAL DE STAT 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 

  

CONFIRMARE 

____ ___________ 20__ SERIA CE      Nr. _______ 

   

Privind luarea la evidenţă fiscală  

 

___________________________________________________________________________________  
                                                                        (denumirea /Nume, prenume) 

 

 

 

și atribuirea provizorie a codului fiscal ____________________________________________________, 
                                                                               (se indică codul fiscal atribuit provizoriu de subdiviziunea SFS) 

  

  

Data __________________________ 

__________________________________ 
(Semnătura şef/ şef adjunct al subdiviziunii SFS) 

 

 se completează pentru concurenți electorali 

 

 

  
 

SERVICIUL FISCAL DE STAT 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 

  

CONFIRMARE 

____ ___________ 20_ SERIA GI          Nr. _______ 

   

Privind luarea la evidenţă fiscală  

___________________________________________________________________________________  
                                                                        (denumirea /Nume, prenume) 

 

 

 

și atribuirea provizorie a codului fiscal ___________________________________________________, 
                                                                               (se indică codul fiscal atribuit provizoriu de subdiviziunea SFS) 

  

  

Data __________________________ 

__________________________________ 
(Semnătura şef/ şef adjunct al subdiviziunii SFS) 
 

 se completează pentru grup de inițiativă 



 

 

 

 

 

 

 


