
 

 
 

 

 

 

ORDIN 

Nr._____  

din ____ ___________ 20__    
 

 

Cu privire la modificarea unor ordine 

 

În temeiul prevederilor art. 1323 alin. (10) din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 

(republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediție specială), 

 
ORDON: 

 

1. În Anexa nr. 1 la Ordinul IFPS nr. 1030 din 26 octombrie 2016 cu privire la aprobarea 

formularului tipizat al Cererii privind modificarea termenului de stingere a obligației fiscale prin 

eşalonare sau amînare şi procedura examinării acesteia (Monitorul Oficial, 2016, nr. 379-386             

art. 1886), abrevierea ,,L.Ș” se exclude.   

2. În Formularul ,,Hotărîre privind executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului”, 

aprobat prin Ordinul IFPS nr. 143 din 13 septembrie 2002 despre aprobarea formularelor de executare 

silită a obligației fiscale (Monitorul Oficial, 2005, nr. 176-181 art. 629), abrevierea ,,L.Ș” se exclude.  

3. În Anexele nr. 7.2, 7.3, 8, 9 și 13 la Instrucțiunea privind evidența obligațiilor față de buget, 

aprobată prin Ordinul IFPS nr. 400 din 14 martie 2014 (Monitorul Oficial, 2014, nr. 72-77 art. 399), 

abrevierea ,,L.Ș.” și abrevierea ,,L.Ș./М.П.”  se exclude.  

4. În Anexa nr. 1 la Instrucţiunea privind modul de expediere şi recepţionare a documentelor prin 
sistemul informaţional automatizat de creare şi circulaţie a documentelor electronice, aprobată prin  

Ordinul SFS nr. 582 din 24 noiembrie 2020 (Monitorul Oficial, 2020, nr. 332-342 art. 1356), 

abrevierea ,,L.Ș” se exclude. 

5. Instrucțiunea privind evidența contribuabililor, aprobată prin Ordinul SFS nr. 352 din 28 

septembrie 2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 429-433 art. 2234), se modifică 

după cum urmează: 

1) la pct. 43, sintagma ,,semnelor de control: semnătura şi ştampila” se substituie cu sintagma 

,,semnăturii;  

2) În Anexa nr. 2, sintagma ,,Ștampila persoanei solicitate” se exclude; 

3) În Anexele nr. 4, 41, 9, 15 și 16, abrevierea ,,L.Ș” se exclude; 

4) În Anexa nr. 15, sintagma ,,(specimenele ștampilei)” se exclude. 

6. În Anexele nr. 1 și nr. 1A la Regulamentul privind modul de stingere prin scădere și luare la 

evidență specială a obligației fiscale, aprobat prin Ordinul IFPS nr. 1108 din 07.12.2015 (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 340-346 art. 2636), abrevierea ,,L.Ș” se exclude. 

7. În anexa nr. 6 la Ordinul IFPS nr. 289 din 7 iunie 2007 privind aprobarea formularelor tipizate 

a dărilor de seamă fiscale pe taxele rutiere (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 98-102, 

art. 432), abrevierea ,,L.Ș./” și textul ,,autentificată opţional prin ştampilă a” se exclude. 

8. În anexa la Ordinul IFPS nr. 317 din 27 noiembrie 2009 cu privire la aprobarea formularului 

tipizat al Informaţiei privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele a căror masă 

totală, sarcină masică pe osie sau ale căror gabarite depăşesc limitele admise, calculată în conformitate 

cu art. 352 alin. (5) al CF (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 174-176, art. 809), 

abrevierea ,,L.Ș./ М.П.” și textul ,,autentificată opţional prin ştampilă a persoanei responsabile –” se 

exclude. 

9. În anexele la Ordinul IFPS nr. 1603 din 20 decembrie 2012 privind aprobarea formularelor 

tipizate ale Dării de seamă pe taxele locale (Forma TL 13) şi a instrucţiunii privind modul de întocmire 
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şi prezentare a acesteia (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 273-279, art. 1701), 

abrevierea ,,L.Ș” și textul ,,autentificate opţional prin ştampilă a” se exclude. 

10. În anexele la Ordinul IFPS nr. 274 din 7 martie 2013 privind aprobarea formularelor tipizate 

ale dărilor de seamă aferente unor taxe rutiere şi a instrucțiunilor privind modul de completare a 

acestora (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 56-59, art. 331), abrevierea ,,L.Ș./” și 

textul ,,autentificată opţional prin ștampilă a” se exclude. 

11. În anexele la Ordinul IFPS nr. 521 din 23 iunie 2015 privind aprobarea formularelor tipizate 

a Dării de seamă fiscale şi a Informaţiei pe taxele pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonelor 

de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2015, nr. 166-176, art. 1177), textul ,, autentificate opţional prin ştampilă ale” se exclude. 

12. În anexele la Ordinul SFS nr. 425 din 30 septembrie 2019 cu privire la aprobarea 

formularelor tipizate Forma IZDP 20, Forma IZDPAR 20 şi Forma ICM 20 (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2019, nr. 320-325, art. 1845), textul ,,autentificată opţional prin ştampilă a” se 

exclude. 

13. În anexele la Ordinul SFS nr. 376 din 27 iulie 2020 cu privire la aprobarea formularului 

tipizat al Dării de seamă pe taxele pentru resursele naturale şi a Instrucţiunii privind modul de 

completare şi de prezentare a acesteia (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2020, nr. 194-197, 

art. 681), abrevierea ,,L.Ș.”  și textul ,, , opţional se aplică ştampila” se exclude. 

14. În anexele la Ordinul SFS nr. 53 din 7 februarie 2022 cu privire la aprobarea formularului 

tipizat al Dării de seamă privind taxele în Fondul de susţinere a populaţiei şi a Instrucţiunii privind 

modul de completare şi de prezentare a acesteia (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr. 

40-44, art. 157), abrevierea ,,L.S.” și textul ,, ,autentificate opţional prin ştampilă, cu excepţia cazurilor 

în care, în condiţiile art. 187 alin.(21) din Codul fiscal, darea de seamă se prezintă, în mod obligatoriu, 

utilizînd metode automatizate de raportare electronică” se exclude. 

15. În anexele la Ordinul nr. 370 din 24 iulie 2020 cu privire la aprobarea formularului UNIF21 

– Dare de seamă fiscală unificată/(Declaraţia) şi a Modului de completare a acesteia (Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova, 2020, nr. 194-197, art. 680), abrevierea ,,L.Ș./” se exclude, iar propoziția 

,,Semnăturile pe darea de seamă se confirmă, opţional, prin aplicarea ştampilei contribuabilului 

respectiv.” se expune în următoarea redacție: ,,Darea de seamă fiscală unificată/(Declaraţia) se 

autentifică prin semnătura persoanelor responsabile – conducătorul și, după caz, contabilul –șef.”. 

16. În anexa nr.1 la Ordinul IFPS nr. 1164 din 25.10.2012 cu privire la aprobarea formularului 

Declaraţiei privind TVA şi a Modului de completare a Declaraţiei privind TVA (Monitorul Oficial 

2012, nr. 234-236 art. 1375) abrevierea ,,L.Ș” se exclude. 

17. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și se pune în aplicare 

din data publicării. 
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