
 

 
 

 

 

                                                                 ORDIN 

                                                                ПРИКАЗ 

                                                                                           mun. Chişinău 

                                                                                           мун. Кишинэу 

 

“____” ______________ 2021 Nr. _______ 

Privind modificarea Ordinului Serviciului Fiscal de Stat  nr. 427 

din 21 august 2018 „Cu privire la stabilirea modului, structurii  

și termenilor de prezentare a informației de către subiecții  

nominalizați în art. 92 și art.22611 din Codul fiscal”   

 

 

În scopul executării prevederilor art. 92 și 22611 din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 

1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 8 februarie 2007), cu 

modificările ulterioare, și în temeiul art. 133 alin. (1) lit. c) din Codul Fiscal, 
 
 

ORDON: 

 

1. Ordinul Serviciului Fiscal de Stat  nr. 427 din 21 august 2018 „Cu privire la stabilirea modului, 

structurii și termenilor de prezentare a informației de către subiecții nominalizați în art. 92 și art.22611 

din Codul fiscal” se modifică după cum urmează: 

a) Anexa nr. 6, pct. 3, aliniatul 12 se modifică și va avea următorul cuprins: „în col.12 

"Valoarea tranzacţiei" se va indica suma tranzacţiei în moneda naţională. În cazul contractelor, unde 

valoarea tranzacției este specificată în valută străină, se va indica suma tranzacției în valută străină cu 

indicarea codului valutei.” 

b) Anexa nr. 10, pct. 1, se completează cu textul „Informația se va prezenta aferent 

cheltuielilor efectuate la procurarea mijloacelor de transport, inclusiv dobânda de leasing, comisioane, 

asigurarea și alte cheltuieli suportate de persoanele fizice cetățeni, plătitorii de facto, conform actelor 

translative de proprietate, indiferent dacă acesta figurează sau nu în calitate de cumpărător nominal”. 

c) Anexa nr. 11, pct. 3, aliniatul 9, rândul 1 din colonița 1 al tabelului se modifică și va avea 

următorul cuprins: „Sold inițial și sold final”. 

2. Prezentul Ordin intră în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

3. Direcția generală conformare va asigura publicarea prezentului Ordin în Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova. 
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