MINISTERUL FINANȚELOR
AL REPUBLICII MOLDOVA

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

SERVICIUL FISCAL DE STAT

ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЛОГОВАЯ
СЛУЖБА

ORDIN
ПРИКАЗ
mun. Chişinău
мун. Кишинэу

„____” ___________ 2021

Nr. _______

Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura de
prelungire a termenului de prezentare a dărilor de seamă fiscale
și a termenului de stingere a obligațiilor fiscale
pentru achitarea impozitelor, taxelor și altor plăți obligatorii

În scopul asigurării unei administrări fiscale eficiente, în temeiul pct. 15 din Dispoziția nr. 2 din 08
aprilie 2021 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova și art. 133 alin. (1) pct. 8) din
Codul fiscal, aprobat prin Legea nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 2007, ediție specială),

ORDON:
1. Se aprobă Regulamentul privind procedura de prelungire a termenului de prezentare a dărilor de
seamă fiscale și a termenului de stingere a obligațiilor fiscale pentru achitarea impozitelor, taxelor și altor
plăți obligatorii, conform Anexei la prezentul Ordin.
2. Prezentul Ordin intră în vigoare din data semnării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii
Moldova.

Director al Serviciului Fiscal de Stat

Serghei PUȘCUȚA

Anexă la Ordinul SFS nr. ____ din ______________

Regulamentul privind procedura de prelungire a termenului de prezentare a dărilor
de seamă fiscale și a termenului de stingere a obligațiilor fiscale pentru achitarea
impozitelor, taxelor și altor plăți obligatorii
1. Regulamentul privind procedura de prelungire a termenului de prezentare a dărilor de seamă
fiscale și a termenului de stingere a obligațiilor fiscale pentru achitarea impozitelor, taxelor și altor plăți
obligatorii (în continuare Regulament) este elaborat pentru cazurile imposibilității calculării, raportării și
achitării impozitelor, taxelor și altor plăți obligatorii în contextul situației epidemiologice (COVID-19),
având ca bază pct. 15 din Dispoziția nr. 2 din 08 aprilie 2021 a Comisiei pentru Situații Excepționale a
Republicii Moldova.
2. Solicitarea de prelungire a termenului se efectuează prin depunerea unei cereri, conform
modelului stabilit în anexa la prezentul Regulament, cu anexarea copiei certificatului medical și confirmării
de la medicul de familie, potrivit căreia conducătorul întreprinderii (reprezentantul acestuia) și/sau o altă
persoană cu funcție de răspundere a acestuia a beneficiat de concediu medical în legătură cu tratamentul
virusului SARS-CoV-2.
3. Cererea cu semnătura olografă/electronică a contribuabilului și documentele aferente, va fi remisă
prin intermediul adresei electronice instituționale a Serviciului Fiscal de Stat mail@sfs.md. Cererile
respective vor fi înregistrate în corespondență conform procedurii generale stabilite și în termen de o zi vor
fi digitizate în conformitate cu Ordinul SFS nr. 617 din 09 noiembrie 2018, cu modificările ulterioare, în
SIA „Digitizarea documentelor aferente contribuabililor”, la Compartimentul Documente privind
înregistrarea/ activitatea contribuabilului, Categoria documentelor Cereri aferente activității
contribuabilului, Tipul documentului Alte tipuri de cereri aferente activității contribuabilului, iar ulterior
păstrate în conformitate cu cadrul legal în vigoare aferent arhivării documentelor. În aceiași zi, cererile și
documentele aferente, vor fi remise în adresa Direcțiilor generale administrare fiscală și Direcțiilor
deservire fiscală competente, conform razei de deservire a contribuabililor.
4. Direcțiile deservire fiscală, urmare a recepționării cererii și anexelor corespunzătoare, în termen
de cel mult 2 zile, vor verifica dacă la data limită de depunere a dărilor de seamă fiscale și/sau de achitare
a obligației fiscale către buget, pentru care se solicită prelungirea termenului, conducătorul întreprinderii
(reprezentantul acestuia) și/sau o altă persoană cu funcție de răspundere a acestuia se afla în concediu
medical în legătură cu tratamentul virusului SARS-CoV-2, în baza documentelor prezentate, precum și
corectitudinea datelor incluse în cerere, în special a termenului indicat în pct. 15.4. din Dispoziția nr. 2 din
08 aprilie 2021 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova.
5. În cazul în care, urmare a verificării, s-a constatat că contribuabilul întrunește condițiile prevăzute
la pct. 4 din prezentul Regulament, în termenul menționat, Direcția deservire fiscală va remite un mesaj
electronic contribuabilului, conform modelului de mai jos:
„Bună ziua,
Serviciul Fiscal de Stat informează că solicitarea Dumneavoastră întrunește condițiile prevăzute la
pct. 15 din Dispoziția nr. 2 din 08 aprilie 2021 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii
Moldova.
Menționăm că, în scopul executării cadrului de reglementare, Serviciul Fiscal de Stat va asigura
efectuarea ajustărilor de rigoare în Sistemul Informațional al Serviciului Fiscal de Stat, în corespundere
cu cadrul normativ.
Cu respect,
Direcția deservire fiscală_______
Tel. 0___ __ __”.

6. În cazul în care, contribuabilul nu întrunește condițiile prevăzute de cadrul de reglementare, în
termenul stabilit la pct. 4 din Regulament, Direcția de deservire fiscală va remite un mesaj electronic
contribuabilului, conform modelului de mai jos:
„Bună ziua,
Serviciul Fiscal de Stat informează că solicitarea Dumneavoastră nu întrunește condițiile prevăzute
la pct. 15 din Dispoziția nr. 2 din 08 aprilie 2021 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii
Moldova și anume:_____________________________________________________________________.
Cu respect,
Direcția deservire fiscală_______
Tel. 0___ __ __”
Urmare a recepționării mesajului de mai sus, dacă contribuabilul întrunește condițiile legale, dar nu
a prezentat careva document, sau a admis careva carențe la completarea cererii, în cazul remedierii erorilor,
poate depune repetat cererea conform procedurii, în cazul în care, se încadrează în termenul legal stabilit
de Dispoziția nr. 2 din 08 aprilie 2021 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova.
7. În temeiul informației aferente cererilor și documentelor depuse, șeful Direcției deservire fiscală
va completa Registrul cererilor privind prelungirea termenului de prezentare a dărilor de seamă fiscale și a
termenului de stingere a obligațiilor fiscale pentru achitarea impozitelor, taxelor și altor plăți obligatorii,
prin intermediul SIA Synapsis, în termenul stabilit la pct. 4 din prezentul Regulament.
8. I.P. Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe va asigura ajustarea procedurii de calculare
și reflectare a obligațiilor fiscale în SIA Contul curent al contribuabilului, prin elaborarea mecanismului
automatizat de determinare a termenului de plată prelungit, pentru dările de seamă fiscale depuse de către
contribuabilii, care au beneficiat de prelungirea termenului, conform pct. 15 din Dispoziția nr. 2 din 08
aprilie 2021 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova.
9. Pentru dările de seamă aferente BASS, în aceiași zi sau în ziua imediat următoare de la
completarea Registrului cererilor privind prelungirea termenului de prezentare a dărilor de seamă fiscale și
a termenului de stingere a obligațiilor fiscale pentru achitarea impozitelor, taxelor și altor plăți obligatorii,
Direcția evidență și informații fiscale din cadrul Serviciului Fiscal de Stat va remite cererea cu statutul
acceptat, prin scrisoare de însoțire către Casa Națională de Asigurări Sociale, pentru asigurarea înscrierilor
de rigoare în sistemul informațional al Casei Naționale de Asigurări Sociale.
10. În conformitate cu prevederile pct. 15.5 din Dispoziția nr. 2 din 08 aprilie 2021 a Comisiei pentru
Situații Excepționale a Republicii Moldova, prevederile prezentului Regulament sunt aplicabile perioadelor
fiscale al căror termen de prezentare a dărilor de seamă fiscale și achitare a obligației fiscale survine în
perioada 01 ianuarie – 31 mai 2021.

Anexă la Regulament

Forma/Форма PTDA-2021

CERERE/Заявление
privind prelungirea termenului de prezentare a dărilor de seamă fiscale și a termenului de
stingere a obligațiilor fiscale
о продлении срока представления налоговой отчетности и
срокa погашения налогового обязательства
Contribuabilul ______________________________________________________________
( Наименование/ Фамилия, Имя)
Налогоплательщик
(Denumirea/ Numele/Prenumele persoanei fizice)

Codul fiscal
Фискальный код
Date de contact pentru recepționarea confirmării:
Telefon de contact ______________ e-mail ________________________________________
Контактный телефон
эл. адрес
Nr. d/o

Tipul dării de seamă (Forma)

Perioada fiscală

În temeiul prevederilor pct. 15 din Dispoziția nr. 2 din 08 aprilie 2021 a Comisiei pentru Situații Excepționale a
Republicii Moldova, solicit prelungirea termenului de prezentare a dărilor de seamă fiscale până la:
В соответствии с положениями пкт. 15 из Распоряжения № 2 от 08 апреля 2021 года Комисии по чрезвычаиным
ситуациям Республики Молдова, прошу продлить срок представления налоговой отчетности до:
Ziua ______
Luna __________
Anul____________
День
Месяц
Год
și a termenului de stingere a obligațiilor fiscale pentru achitarea impozitelor, taxelor și altor plăți obligatorii
până la:
и срока оплаты налогового обязательства по налогам, зборам и других обязателиных платежеи ________ до:
Ziua ______
День

Luna __________
Месяц

Anul____________
Год

La cerere se anexează:
o Certificatul medical;
o Confirmarea de la medicul de familie.
,,______” _________________20 ___

Semnătura ____________
подпись

Declar că informația din cerere este veridică și port răspundere conform legislației în vigoare în cazul includerii
informației false sau care creează incertitudini.
Заявляю, что информация, указанная в заявлении, является достоверной и несу ответственность,
предусмотренную действующим законодательством в случае предоставления ложной или вводящей в
заблуждение информации.

