MINISTERUL FINANȚELOR AL REPUBLICII MOLDOVA
SERVICIUL FISCAL DE STAT
MINISTRY OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA
STATE TAX SERVICE

ORDIN
Nr._____
din ____ ___________ 20__
Cu privire la modificarea și
completarea Ordinului Șefului
IFPS nr. 400 din 14 martie 2014

În temeiul prevederilor art.133 alin. (1) pct.8) și alin. (2) pct.4) din Codul fiscal,
ORDON:
1. Instrucţiunea privind evidenţa obligaţiilor faţă de buget, aprobată prin Ordinul
Șefului IFPS nr.400 din 14 martie 2014, se modifică și se completează după cum
urmează:
1) La pct. 2:
a) la începutul textului se completează cu fraza „Noţiunile utilizate corespund
noţiunilor definite prin actele normative în baza cărora a fost elaborată
prezenta Instrucțiune.”;
b) următoarele noțiuni se exclud: obligație, contribuabil, plăți de bază, restanță,
suma plătită în plus, darea de seamă fiscală, nume de utilizator și parolă;
2) pct. 4 se expune în următoarea redacție:
„4. Pentru accesarea online a datelor privind obligațiile față de bugetul public
național contribuabilii vor utiliza sistemul, prin intermediul serviciului
electronic „Contul curent al contribuabilului”, disponibil în cadrul sistemului
„Cabinetul personal al contribuabilului” de pe portalul www.sfs.md.”.
3) pct. 6 se expune în următoarea redacție:
„6. Accesul la serviciul electronic „Contul curent al contribuabilului” se oferă
în mod automatizat administratorului contribuabilului prin intermediul
„Cabinetul personal al contribuabilului” conform regulamentului de utilizare a
serviciilor fiscale electronice, cu posibilitatea gestionării accesului în cadrul
entității administrate, în mod individual.”.
4) pct. 5, 7, 8, 9 se exclud.
5) pct. 10 se expune în următoarea redacție:
„10. Serviciul electronic este accesibil 24 din 24 de ore, 7 zile pe săptămână,
365 de zile în an, exceptând cazurile de forță majoră, lucrările de deservire
tehnică planificate, precum și cazurile extreme și de remediere a defecțiunilor
tehnice prevăzute în Regulamentul privind modul de utilizare a serviciilor
fiscale electronice prin intermediul SIA „Cabinetul personal al
contribuabilului”.”.

6) la pct. 11, textul „instrucțiunile tehnice și ghidul de utilizare publicate pe
portalul www.servicii.sfs.md” se substituie cu textul „instrucțiunile tehnice,
regulamentele, ghidurile, termenii și condițiile de utilizare a serviciilor fiscale
electronice de pe portalul www.sfs.md”.
7) la pct. 12, textul „anexa nr.1 la prezenta Instrucţiune” se substituie cu textul
„modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul
trezorerial al Ministerului Finanţelor, elaborat şi aprobat de către Ministerul
Finanţelor”.
8) la pct. 13 lit. a), înainte de textul „dărilor de seamă fiscale” se completează cu
textul „documentelor de plată,”.
9) la pct. 14:
a) cuvîntul „documente” se substituie cu cuvîntul „surse”;
b) lit. c), se expune în următoarea redacție:
„c) informației aferentă impozitelor și taxelor locale calculate de către
serviciile de colectare a impozitelor şi taxelor locale în cadrul sistemelor
informaționale utilizate;
10) la pct. 331, textul „conform anexei nr.1 la Instrucţiune,” se exclude;
11) la pct. 332, „113161,” se exclude;
12) pct. 39 se expune în următoarea redacție:
„39. Cuantumul majorării de întîrziere se determină în conformitate cu
prevederile art. 228 alin.(3) din Codul fiscal”;
13) pct. 100 se expune în următoarea redacție:
„100. Operatorul este responsabil de asigurarea eficienței sistemului și de
respectarea cerințelor față de asigurarea securității datelor cu caracter personal
la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaționale de date cu caracter
personal, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 1123 din 14.12.2010
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010 nr. 254-256, art. 1282) și Legea
nr. 133 din 08.07.2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011 nr. 170175, art. 492).”.
14) la pct. 106, textul „printr-un mesaj electronic în cadrul portalului
www.servicii.sfs.md” se substituie cu textul „printr-un anunț sau mesaj
electronic pe portalul www.sfs.md și/sau în compartimentul „Mesagerie” din
sistemul „Cabinetul personal al contribuabilului””.
15) Anexa nr.1 se exclude.
16) La Anexa nr. 13, la pct. 3.3 de substituit textul „prin intermediul portalului
www.servicii.sfs.md” cu textul „prin intermediul portalului www.sfs.md”.
2. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii
Moldova.

Directoare

Rozalina ALBU

Nr.
crt.

Numărul și data ordinului
(completat/modificat/abrogat)

Denumirea ordinului
(completat/modificat/abrogat)

Notă*

1

Ordinul Șefului IFPS nr. 694
din 12.05.2014

Se
completează

2

Ordinul Șefului IFPS nr. 866
din 06.06.2014

Cu privire la operarea unor completări la
Instrucțiunea privind evidența obligațiilor
față de buget
Cu privire la operarea unor completări şi
modificări în Instrucţiunea privind
evidenţa obligaţiilor faţă de buget
Privind modificarea şi completarea
Ordinului IFPS nr.400 din 14 martie 2014
"Cu privire la aprobarea Instrucţiunii
privind evidenţa obligaţiilor faţă de buget"
Cu privire la completarea Instrucţiunii
privind evidenţa obligaţiilor faţă de buget,
aprobată prin Ordinul IFPS nr.400 din 14
martie 2014
Cu privire la modificarea anexei nr.1 la
Instrucţiunea privind evidenţa obligaţiilor
faţă de buget
Cu privire la completarea Instrucţiunii
privind evidenţa obligaţiilor faţă de buget,
aprobată prin Ordinul IFPS nr.400 din 14
martie 2014
Cu privire la completarea Anexei nr.1 la
Instrucţiunea privind evidenţa obligaţiilor
faţă de buget, aprobată prin Ordinul IFPS
nr.400 din 14 martie 2014
Cu privire la completarea Instrucţiunii
privind evidenţa obligaţiilor faţă de buget,
aprobată prin Ordinul IFPS nr.400 din 14
martie 2014
Privind modificarea şi completarea
Ordinului IFPS nr. 400 din 14 martie
2014
cu privire
la
aprobarea
Instrucţiunii privind evidenţa obligaţiilor
faţă de buget
Cu privire la modificarea şi completarea
Ordinului IFPS nr.400 din 14 martie 2014
cu privire la aprobarea Instrucţiunii
privind evidenţa obligaţiilor faţă de buget
Cu privire la modificarea Ordinului IFPS
nr.400 din 14 martie 2014
Cu privire la modificarea unor ordine
Cu privire la completarea Ordinului IFPS
nr. 400 din 14 martie 2014
Cu privire la modificarea Ordinului IFPS
nr. 400 din 14 martie 2014
Cu privire la modificarea Ordinului IFPS
nr. 400 din 14 martie 2014
Cu privire la modificarea și completarea
Ordinului IFPS nr. 400 din 14 martie 2014

Se modifică

3

4

5

6

7

8

Ordinul Șefului IFPS nr. 530
din 31.12.2015
Ordinul Șefului IFPS nr. 854
din 15.10.2015
Ordinul Șefului IFPS nr.
1223 din 31.12.2015
Ordinul Șefului IFPS nr. 658
din 25.07.2016
Ordinul Șefului IFPS nr. 791
din 24.08.2016
Ordinul Șefului IFPS nr. 870
din 09.09.2016

Ordinul Directorului SFS nr.
73 din 28.04.2017
9

10

11
12
13
14
15
16

Ordinul Directorului SFS nr.
429 din 22.08.2018

Ordinul Directorului SFS nr.
408 din 24.09.2019
Ordinul Directorului SFS nr.
514 din 18.11.2019
Ordinul Directorului SFS nr.
514 din 18.11.2019
Ordinul Directorului SFS nr.
8 din 11.01.2021
Ordinul Directorului SFS nr.
80 din 16.02.2021
Ordinul Directorului SFS nr.
271 din 20.05.2021

Se
completează
Se modifică

Se
completează
Se modifică

Se
completează

Se
completează

Se
completează
Se modifică

Se modifică

Se modifică
Se modifică

Se modifică
Se modifică
Se modifică

