MINISTERUL FINANŢELOR
AL REPUBLICII MOLDOVA

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЛОГОВАЯ
СЛУЖБА

SERVICIUL FISCAL DE STAT

ORDIN
ПРИКАЗ
mun. Chişinău
мун. Кишинэу

_____ ___________ 2022

nr. _____

Cu privire la modificarea
Ordinului SFS nr. 632/2020

În temeiul prevederilor art.1323 alin.(10) din Codul fiscal,
ORDON:

1. Pct. 3 din Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 632/2020 privind aprobarea
Regulamentului cu privire la modul de evidență și sigilare a echipamentelor de
casă şi de control (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2020, nr. 372-382,
art.1458) se abrogă.
2. Anexa la Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 632/2020 se modifică după
cum urmează:
1) Lapct.21 sbp. 6) se exclude.
2) La pct. 26 sbp. 1) se expune în următoare redacție:
„1) fiscalizează MCC/IF:
a) atribuie adresa de IP statică;
b) configurează capacitățile funcționale și de transmitere a documentelor
emise/generate de MCC/IF (bon de casă emis la fiscalizare, bon de casă/document
fiscal, bon de serviciu, Raport de închidere zilnică (Raport Z), Raport de verificare
(Raport X)) în SIA „MEV” imediat după formarea acestora;
c) introduce în memoria fiscală a MCC/IF numărul de înregistrare atribuit de
SFS, cu transmiterea în SIA „MEV” a bonului de casă emis de MCC/IF la
fiscalizarea acesteia;
d) aplică sigiliul de protecție pe carcasa MCC/IF.”;
3) la pct. 27 sbp. 1) se expune în următoare redacție:
„1) fiscalizează sistemul informatic:

a) atribuie adresa de IP statică;
b) configurează capacitățile funcționale și de transmitere a documentelor
emise/generate de sistemul informatic (bon de casă emis la fiscalizare, bon de
casă/document fiscal, bon de serviciu, Raport de închidere zilnică (Raport Z),
Raport de verificare (Raport X)) în SIA „MEV” imediat după formarea acestora;
c) introduce în sistemul informatic şi/sau dispozitivul electronic numărul de
înregistrare atribuit de SFS, cu transmiterea în SIA „MEV” a bonului de casă emis
de sistemul informatic la fiscalizarea acestuia;”;
4) Pct. 37 sbp. 3) se completează cu sbp. 31) cu următorul cuprins:
„31) anularea adresei de IP statice.”;
5) Pct. 49 după textul „deconectarea rețelei electrice” se completează cu textul
„ , deconectarea rețelei internet, deteriorarea mecanică a Smart-card /SIM card,
lipsa de conexiune cu operatorul de telefonie mobilă”;
6) Pct. 53 sbp. 2) se completează cu textul „ , inclusiv va înlocui Smartcard/SIM card, cu atribuirea adresei de IP statice, pentru conexiune la SIA MEV”.
3. Prezentul Ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al
Republicii Moldova.
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