
 

 

 

 

 

    

    ORDIN 

                                                                   ПРИКАЗ 
    mun. Chişinău 

      мун. Кишинэу 

 

“ ___  ” ianuarie 2020 Nr. ______ 
 

 

Cu privire la modificarea şi completarea 

unor ordine ale Serviciului Fiscal de Stat 

 

Întru executarea prevederilor art. 1324 alin. (10) din Codul fiscal nr. 1163-XIII 

din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, 

ediţie specială), a prevederilor titlurilor VI și VIII din Codul fiscal, conform 

modificărilor și completărilor operate prin Legea nr. 171 din 19 decembrie 2019 cu 

privire la modificarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2019, nr. 393–399, art. 319), precum și a Ordinului Ministerului finanțelor nr. 140 din 

28 octombrie 2019 privind modificarea și completarea Clasificației bugetare 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr. 326–327,  art. 1846), 

 

ORDON: 

 

1. Se modifică şi se completează: 

1) Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 108 din 19 mai 2017 cu privire la 

aprobarea formularului tipizat al Calculului impozitului pe bunurile imobiliare şi 

instrucţiunii privind modul de completare a acestuia (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2017, nr. 162-170, art. 991), după cum urmează: 

a) în anexele nr. 1 și nr. 2, sintagma ,,până la 25 iulie” se substituie cu sintagma 

,,până la 25 septembrie”; 

b) în tot textul anexei nr. 1 cifrele ,,113110”, ,,113130” și ,,113150” se substituie 

cu cifra ,,113161”, iar la codul ,,R4” cifra ,,113230” se substituie cu cifra ,,113210”. 

2) În anexa nr. 2 la Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 1721 din 

05 decembrie 2014 privind aprobarea Instrucţiunii privind modul de întocmire şi 

prezentare a Dării de seamă pe taxele pentru resursele naturale (Forma TRN 15) şi a 

Formularului TRN 15 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 366-371, 
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art. 1843), rândurile 1.1-1.4, în partea ce ţine de taxa pentru apă (cod ECO 114611), 

se modifică conform anexei nr. 1 la prezentul ordin. 

3) Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 456 din 08 septembrie 2018 privind 

aprobarea formularului UNIF18 – Dare de seamă fiscală unificată/(Declaraţie) şi a 

Modului de completare a acesteia, după cum urmează: 

a) în tot textul anexelor nr. 1 și nr. 2 cifrele ,,113110”, ,,13130” și ,,113150” se 

substituie cu cifra ,,113161”; 

b) în anexa nr. 1: 

- tabelul nr. 6 ,,III.TAXELE LOCALE ŞI IMPOZITELE PE PROPRIETATE” 

se modifică conform anexei nr. 2 la prezentul ordin; 

- în tabelul nr. 7 rândul 15 lit. b) sintagma ”valoarea de bilanț” se substituie cu 

sintagma ”valoarea contabilă”; 

c) în anexa nr. 2  punctul 23 sintagma ”lit. b) ”pentru bunurile imobiliare a căror 

impozitare se realizează reieșind din valoarea de bilanț” (113210)” se substituie cu 

sintagma ”lit. b) ”pentru bunurile imobiliare a căror impozitare se realizează reieșind 

din valoarea contabilă” (113210)”. 

2. Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor va asigura publicarea 

prezentului ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

3. Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2020. 

 

 

 Anexă: pe 2 file. 

 

 

Director        Ludmila BOTNARI 

 

 

 

 

 

 

 


