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

ORDIN
Nr._____
din ____ ___________ 2022
Cu privire la modificarea
Ordinului directorului IFPS nr. 982/2012

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

ORDON:
1. Anexa nr.3 la Ordinul IFPS nr.982/2012 cu privire la aprobarea formularelor utilizate în
SIA CCDE (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.212-215, art.1218), cu modificările
ulterioare, să modifică și să expune în redacția din anexa la prezentul Ordin.
2. Prezentul Ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii
Moldova.

Directoare

Executor: Irina Reahovscaia
Telefon: 82-34-46

Rozalina ALBU

VERSO: în cazul emiterii unui ordin de completare, modificare sau abrogare se completează tabelul
privind istoricul (ordinele anterioare)
Nr.
crt.

1

Numărul și data ordinului
(completat/modificat/abrogat)

Ordinul SFS nr. 632/2020

Denumirea ordinului
(completat/modificat/abrogat)

privind
aprobarea
Regulamentului cu privire la
modul de evidență și sigilare a
echipamentelor de casă și de
control
*se va completa în cazul necesității indicării unei informații suplimentare

Notă*

Anexa
la Ordinul directoarei SFS
nr. _____ /2022
Anexa nr. 3
la Ordinului IFPS nr. 982/2012

Informaţia privind rulajul mijloacelor băneşti,
soldul pe conturile bancare și sau pe conturile de plată, tranzacțiile și operațiunile efectuate
La solicitarea
____________________________________________________________________________________________
codul subdiviziunii SFS__________________________________________________________________ denumirea subdiviziunii SFS

____________________________________________________________________________________________
codul prestatorului de servicii de plată

denumirea prestatorului de servicii de plată

____________________________________________________________________________________________
codul fiscal / IDNP _______________________________________

denumirea contribuabilului / numele, prenumele persoanei fizice cetăţean

conform citaţiei bancare nr. ____________________________________ din ______________________________
Perioada rulajului de la _______________________________________ pînă la ___________________________
Extras de cont /cod IBAN nr. ___________________________________valuta ___________________________
Deschis la ___________________________________________________________________________________
codul prestatorului de servicii de plată

Codul fiscal al
beneficiarului/
plătitorului

Denumirea
beneficiarului/
plătitorului

Destinația

7

8

9

10

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Data Contul
Nr.
Debit Credit Valuta
Contul
coresp. documentului
beneficiar/
plătitor
1

2

3

4

Sold iniţial

x

x

Rulaje

x

Sold final

x

x

5

6

Raport creat la data de ____ ___________ ____ ora __ __
Ultima operațiune în cont efectuată la data de ____ ___________ ____
___________________________________________
(numele, prenumele, codul fiscal, denumirea prestatorului de servicii de plată, funcția)

