MINISTERUL FINANȚELOR
AL REPUBLICII MOLDOVA

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

SERVICIUL FISCAL DE STAT

ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЛОГОВАЯ
СЛУЖБА

ORDIN
ПРИКАЗ
mun. Chişinău
мун. Кишинэу

„____” ___________ 20__

Nr. _______

cu privire la modificarea Regulamentului
privind modul de stingere prin scădere şi luare
la evidenţă specială a obligaţiei fiscale, aprobat
prin Ordinul IFPS nr. 1108 din 07.12.2015

În baza prevederilor art. 174 alin. (5), art.133 alin. (1) pct.8) și alin. (2) pct.4) din
Codul fiscal, cît și în scopul eficientizării domeniului de stingere a obligaţiilor fiscale
prin scădere şi luarea acestora la evidenţă specială
ORDON:
1. Regulamentul privind modul de stingere prin scădere și luare la evidență specială a
obligației fiscale, aprobat prin Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 1108
din 7 decembrie 2015 (Monitorul Oficial, 2015, nr. 340-346, art. 2636), cu
modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1) la pct. 3, noțiunea de „Obligație fiscală” va avea următoarea definiție:
„obligaţie a contribuabilului de a plăti la buget o anumită sumă ca impozit, taxă,
prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi contribuţii de asigurări
sociale de stat obligatorii stabilite în cotă procentuală, majorare de întîrziere
(penalitate) şi/sau amendă”.
2) la pct. 3, noțiunea de „Executare silită a obligaţiei fiscale” va avea următoarea
definiție: „acţiuni întreprinse de Serviciul Fiscal de Stat pentru perceperea
forţată a restanţei”.
3) la pct. 15, după fraza „În temeiul documentelor enumerate la capitolul II al
prezentului Regulament,” se completează cu fraza „în termen de 3 zile
lucrătoare de la recepționarea acestora,”.
4) la pct. 16, după fraza „pentru a fi înregistrată în Registrul evidenţei deciziilor
privind luarea la evidenţă specială” se completează cu fraza „și pentru
efectuarea înscrierilor de rigoare în Sistemul informaţional al SFS”.
5) la pct. 18, liniuța a 2-a se expune în următoarea redacție:
„ în cazul aplicării art.206 alin. (1) lit.b) – suma restanţelor contribuabilului,
înregistrate în Sistemul de evidenţă al SFS la data emiterii hotărîrii instanţei de
judecată și obligațiile fiscale estimate pentru perioada de pînă la intentarea
procedurii de insolvabilitate.

6) pct. 19 se completează în final cu fraza „Sumele calculate după intentarea
procedurii de insolvabilitate, pentru perioada de pînă la intentarea procedurii
respective, vor fi luate la evidență specială în baza unei Decizii suplimentare
privind luarea la evidență specială, data scadenței fiind data emiterii deciziei pe
marginea controlului fiscal efectuat. Obligațiile fiscale ale contribuabililor aflați
în procedură de insolvabilitate, calculate conform dărilor de seamă pentru
perioadele de pînă la intentarea procedurii de insolvabilitate, pentru care, la data
intentării, nu a survenit termenul de raportare, urmează a fi calificate drept
obligații de plată curente, în conformitate cu prevederile art. 2 din Legea
insolvabilității nr. 149 din 29.06.2012.”.
7) pct. 22 lit. a) se completează în final cu fraza „În Decizia privind luarea la
evidență specială a obligațiilor fiscale se vor reflecta obligațiile fiscale aferente
BASS de comun cu obligațiile fiscale aferente celorlalte bugete.”.
8) pct. 30 lit. a) se completează în finala cu fraza „- obligaţiile fiscale se vor
restabili în suma integrală, cu care au fost luate în evidenţă specială;”.
9) pct. 30 lit. b) se completează în finala cu fraza „- obligaţiile fiscale se vor
restabili în cuantumul sumei stinse;”.
10) pct. 30 lit. c) se completează în finala cu fraza „- obligațiile fiscale se vor
restabili în suma integrală cu care au fost luate la evidența specială, urmare a
sesizării efectuate de subdiviziunea responsabilă de recuperarea creanțelor în
acest sens;”.
11) pct 31, 32 se abrogă
12) pct. 401 va avea următorul conținut:
„401. În cazul în care anterior a fost emisă decizie de luare la evidenţă specială
în baza actului instanţei de judecată/executorului judecătoresc potrivit căruia
perceperea restanţei este imposibilă, la data emiterii hotărîrii instanţei de
judecată privind intentarea procedurii de insolvabilitate, sumele se vor restabili
în scopul asigurării calculării majorărilor de întîrziere în Sistemul Informaţional
al Serviciului Fiscal de Stat pentru perioada dintre data actului instanţei de
judecată/executorului judecătoresc potrivit căruia perceperea restanţei este
imposibilă şi data emiterii hotărîrii instanţei de judecată privind intentarea
procedurii de insolvabilitate. Ulterior sumele vor fi luate la evidenţa specială în
baza art.206 alin.(1) lit. b) din Codul fiscal cu data hotărârii instanţei de
judecată.”.
2. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii
Moldova.
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