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

ORDIN
Nr._____
din ____ ___________ 2022
Pentru modificarea Ordinului directorului SFS
nr. 481/2017 cu privire la aprobarea Regulamentului
privind autorizarea centrelor de asistenţă tehnică pentru
maşinile de casă şi de control /imprimantele fiscale

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

ORDON:
1. Ordinul directorului SFS nr. 481/2017 cu privire la aprobarea Regulamentului privind
autorizarea centrelor de asistenţă tehnică pentru maşinile de casă şi de control /imprimantele
fiscale se modifică, după cum urmează:
1) În Anexă:
a) după punctul 101 se completează cu pct. 102 cu următorul conținut ,,102. Certificatul
CAT MCC/IF şi duplicatul acestuia se eliberează, respectiv, eliberarea acestora se refuză, de
asemenea se prelungesc, se reperfectează, se suspendă şi se retrag de către autoritatea emitentă
în mod obligatoriu prin intermediul SIA GEAP, acestea conţinând elementele de identificare
automată generate de sistemul în cauză.”;
b) Anexa nr. 3 - Certificat de înregistrare în calitate de centru de asistență tehnică pentru
mașinile de casă și de control /imprimantele fiscale se expune în redacție nouă conform Anexei
nr. 1 la prezentul Ordin.
2. Prezentul Ordin se pune în aplicare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii
Moldova.

Directoare

Rozalina ALBU

Ex.: Doinița COLOSOV
Tel.: 82-34-46
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Anexa nr. 1
la Ordinul SFS nr. ______
din _______________2022
Anexa nr.3
la Regulamentul privind autorizarea
centrelor de asistenţă tehnică pentru maşinile
de casă şi de control /imprimantele fiscale

Antetul SFS
CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE
în calitate de centru de asistenţă tehnică pentru
maşinile de casă şi de control/ imprimantele fiscale

Nr.____________

Data “__” ________ 20__
Valabil până la “__” ________ 20__

Prin prezentul certificat, Serviciul Fiscal de Stat confirmă faptul că
întreprinderea
Codul fiscal: ___________________________________________________
Denumirea: ____________________________________________________
desfăşoară activităţi de instalare, reparare, deservire tehnică а maşinilor de casă
şi de control/ imprimantelor fiscale de modelele conform Anexei A, la unităţile
structurale conform Anexei B, părţi componente a prezentului certificat.
Șef al/Șefa Direcție generale metodologie
proceduri fiscale____________________________________________
(numele, prenumele,semnătura sau menţiunea “semnat electronic”)

elemente de identificare
automată a documentului

„Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate în cadrul Sistemului Informațional al Serviciului
Fiscal de Stat. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai cu respectarea legislației privind
protecția datelor cu caracter personal.”
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Anexa A
Anexă la CERTIFICATUL CAT MCC/IF Nr. ____
valabil de la “___” ________ 20__ până la “____” ________ 20___
DOMENIUL DE CERTIFICARE
(lista modelelor MCC/IF)
Codul fiscal: _______________________________________________
Denumirea: ________________________________________________
Nr.
crt.

1

Furnizorul/Producătorul
MCC/IF (distribuitorul
exclusiv)
Codul fiscal
Denumirea
2
3

Modelul
MCC/IF

Codul
conform
RUECC

Data
înregistrării

Data
încetării

4

5

6

7
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Anexa B
Anexă la CERTIFICATUL CAT MCC/IF nr.____
valabil de la “____” ________ 20___ până la “____” ________ 20___
LISTA ADRESELOR UNITĂŢILOR STRUCTURALE
Codul fiscal: ______________________________________________________
Denumirea: _______________________________________________________

Nr Adresa
Codul
Codul
.
unităţii localităţi subdiviziu
cr structurale
i
nii
t.
1
2
3
4

Codul subdiviziunii structurale a
SFS

Data
înregistrări
i

Data
încetării

5

6

7
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Anexa nr. 2
la Ordinul SFS nr. ______
din _______________2022
Anexa nr.4
la Regulamentul privind autorizarea
centrelor de asistenţă tehnică
pentru maşinile de casă şi de
control/ imprimantele fiscale
REGISTRUL CERTIFICATELOR CAT MCC/IF
la "___" ____________ 20___
Nr.
crt.

1

Nr.
Data Datacertifi- certifi- imită
catului catului de
CAT
valab
ilitate

2

3

4

Cod
ul
fisca
l FR
MC
C/IF
/
CAT
MC
C/IF

Denu
mirea
FR
MCC/
IF/
CAT
MCC/
IF

Cod
FR
MC
C/IF
/
CAT
MC
C/IF

Adres
a
unităţ
ii
struct
urale

5

6

7

8

Mod Codul Persoana IDNP,
Data
Nr. și
elul MCC/ responsa numele, primirii data
MC
IF
bilă
prenum certific deciziei
C/IF confo (IDNP,
ele,
atului privind
rm
nume, semnătu
retrager
RUE prenume
ra
ea
CC
)
persoan
Certific
/nr.legiti ei care a
atului
maţiei/ primit
CAT
data- certifica
limită de
tul*
valabilita
te
9
10
11
12
13
14

* Notă: Coloanele 12 şi 13 se completează în cazul când Certificatul CAT MCC/IF
se eliberează pe suport de hârtie.
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Anexa nr. 3
la Ordinul SFS nr. ______
din _______________2022
Anexa nr.5
la Regulamentul privind autorizarea
centrelor de asistenţă tehnică pentru maşinile
de casă şi de control /imprimantele fiscale
Antetul SFS

Nr. ______________
____ ___________ 20__

______________________

Serviciul Fiscal de Stat comunică că cererea nr. ____________ din ____________ pentru
eliberarea Certificatului de înregistrare în calitate de centru de asistență tehnică pentru mașinile
de casă și de control /imprimantele fiscale depusă de ______________________ a fost respinsă.
(denumirea solicitantului, cod fiscal)

Motivul refuzului:
Temei legal:
Recomandări pentru îmbunătățire:

Șef al/Șefa Direcției generale metodologie
proceduri fiscale
_____________________________________
( numele, prenumele, semnătura sau mențiunea ,,semnat electronic”)

Executor: __________________
Telefon.: ____________

„Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate în cadrul Sistemului Informațional al Serviciului Fiscal
de Stat. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai cu respectarea legislației privind protecția datelor cu
caracter personal.”
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Anexa nr. 4
la Ordinul SFS nr. ______
din _______________2022
Anexa nr.6
la Regulamentul privind autorizarea
centrelor de asistenţă tehnică pentru maşinile
de casă şi de control /imprimantele fiscale
CERERE PRIVIND RETRAGEREA ACTULUI PERMISIV

Nr. de înregistrare _____________

Data înregistrării _____________

Prin prezenta cerere titularul actului permisiv solicită Retragerea Certificatului de înregistrare în
calitate de centru de asistență tehnică pentru mașinile de casă și de control /imprimantele fiscale
(certificat CAT MCC/IF) cu numărul ________cu termenul de valabilitate _____________ _____________ cu motivul _________________________.

Denumirea solicitantului: „____________________________”
IDNO: __________________________
Adresa: __________________________________________________________________
prin reprezentantul său
Numele: _____________________
IDNP: _______________________
Telefonul Reprezentantului: ________________, email: ________________________
Adresa: __________________________________________________________________
La cerere sunt anexate următoarele documente:
Tipul documentelor însoțitoare:

__________________________________

Nr. de file:

Data: __________________

(numele, prenumele,semnătura sau menţiunea “semnat
electronic”)
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Anexa nr. 5
la Ordinul SFS nr. ______
din _______________2022
Anexa nr.7
la Regulamentul privind autorizarea
centrelor de asistenţă tehnică pentru maşinile
de casă şi de control /imprimantele fiscal

Antetul SFS
DECIZIE
Nr. _______
din ________________

Privind retragerea Certificatului de
înregistrare în calitate de centru de
asistență tehnică pentru mașinile de
casă și de control /imprimantele fiscale
În temeiul art. 1441 alin. (18) din Codul fiscal, cât și în rezultatul examinării
__________________________ nr. ______________ din __________________.
(actului de control/ cererii)

DECID:
1. Se retrage Certificatul de înregistrare în calitate de centru de asistență tehnică pentru mașinile
de casă și de control /imprimantele fiscale:
numărul - ______________________;
din - ___________________________;
valabil până la - _________________;
titular - ___________________________________________________________________.
(denumirea firmei, cod fiscal)

Motivul retragerii: _________________________________________________________.
2. Prezenta Decizie intră în vigoare din data emiterii.
3. În conformitate cu prevederile art. 268 și 269 din Codul fiscal, decizia poate fi contestată în
termen de 30 zile de la data comunicării la Serviciul Fiscal de Stat mun. Chișinău, str. Constantin
Tănase nr. 9.

Șef /Șefa Direcției generale
metodologie proceduri fiscale______________________________________________
(numele, prenumele,semnătura sau menţiunea “semnat electronic”)

„Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate în cadrul Sistemului Informațional al Serviciului
Fiscal de Stat. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai cu respectarea legislației privind
protecția datelor cu caracter personal.”
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Anexa nr. 6
la Ordinul SFS nr. ______
din _______________2022

Anexa nr.8
la Regulamentul privind autorizarea
centrelor de asistenţă tehnică pentru maşinile
de casă şi de control /imprimantele fiscal

REGISTRUL DECIZIILOR PRIVIND RETRAGEREA CERTIFICATULUI CAT
MCC/IF
la "___" ____________ 20___

Nr.
crt.

Nr.
Deciziei

Data
deciziei

1

2

3

Nr.
certificatului
CAT ret
ras
4

Data
certificatului
CAT

Datalimită de
valabilitate

Denumirea
titularului

5

6

7

Codul fiscal Motivul
al titularului retrageri
i

8

9
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