
 

 
 

                                                                 ORDIN 
                                                                ПРИКАЗ 

                                                                                            mun. Chişinău 
                                                                                            мун. Кишинэу 

 “___” _________ 2022 Nr. _____ 

Cu privire la aprobarea formularului tipizat al dării de seamă 
privind taxele în Fondul de susținere a populației și a instrucțiunii 
privind modul de completare și de prezentare a acesteia 

În temeiul modificărilor operate în Legea Fondului de susținere a populației nr. 827 din 
18.02.2000 prin Legea nr. 204 din 24.12.2021, în vigoare din 01.01.2022 (Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova nr. 325-333 art. 494 din 31.12.2021), precum și a prevederilor art. 133 alin. (1) pct. 8) din Codul 
fiscal, 

O R D O N : 

1. Se aprobă formularul tipizat al Dării de seamă privind taxele în Fondul de susținere a populației 
(Forma TFSP 20), conform anexei nr. 1 și Instrucțiunea privind modul de completare și de prezentare a 
Dării de seamă privind taxele în Fondul de susținere a populației (Forma TFSP 20), conform anexei nr. 2. 

2. Darea de seamă privind taxele în Fondul de susținere a populației (Forma TFSP 20), aprobată prin 
prezentul Ordin, se prezintă de către contribuabili pentru perioadele fiscale începînd cu 01.01.2022. 

3. Darea de seamă privind taxele în Fondul de susținere a populației (Forma TFSP 20) se prezintă 
lunar, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare lunii de gestiune. 

4. Se abrogă Ordinul Directorului Serviciului Fiscal de Stat nr. 238 din 19.05.2020 cu privire la 
aprobarea formularului tipizat al dării de seamă privind taxele în Fondul de susținere a populației și a 
instrucțiunii privind modul de completare și de prezentare a acesteia. 

5. Ultima perioadă fiscală de declarare, conform formularului tipizat al dării de seamă privind taxele 
în Fondul de susținere a populației (Forma TFSP 20), aprobat prin Ordinul Directorului Serviciului Fiscal 
de Stat nr. 238 din 19.05.2020, este luna decembrie a anului 2021. 

6. Prevederile prezentului Ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova. 

Directoare                                      Rozalina ALBU 
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