
 

 

 

 
 

 

 

 

ORDIN 

Nr._____  

din ____ ___________ 2022 

 

Cu privire la modificarea 

Ordinului SFS nr. 632/2020 

 

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

 

ORDON: 

 

1. Anexa la Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 632/2020 se modifică după cum 

urmează: 

1) La punctul 28 textul „în ECC” se substituie cu textul „în MCC/IF a denumirii 

contribuabilului sau”; 

2) La punctul 29: 

a) la subpunctul 1) după textul „reprogramarea în MCC/IF” se completează cu 

cuvintele „a denumirii noi sau”; 

b) la subpunctul 3) după cuvântul „modificarea” se completează cu cuvintele 

„denumirii contribuabilului sau”;  

3) la punctul 30 subpunctul 1) după cuvintele „în sistemul informatic” se completează 

cu cuvintele  „a denumirii noi”; 

4) la punctul 31: 

a) după textul „reprogramării în ECC” se completează cu textul „a denumirii noi 

sau”; 

b) la subpunctul 1) textul „notificarea privind modificarea în ECC a adresei 

sediului/unității structurale unde este amplasat ECC” se substitui cu textul „cererea privind 

modificarea unor date în ECC”; 

5) la punctul 32: 

a) cuvântul „notificării” se substituie cu cuvântul „cererii”, iar textul „notificării 

privind modificarea în ECC a adresei sediului/unității structurale unde este amplasat ECC” 

se substituie cu textul „cererii privind modificarea unor date în ECC”;  

b) la subpunctul 2) după cuvântul „modificarea” se completează cu cuvintele 

„denumirii contribuabilului sau”; 

6) la punctul 33: 
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a) la alineatul întâi textul „notificarea privind modificarea în ECC a adresei 

sediului/unității structurale de amplasare a ECC” se substituie cu textul „cererea privind 

modificarea unor date în ECC”, iar după textul „modificării în ECC” se completează cu 

cuvintele „a denumirii contribuabilului sau”; 

b) la alineatul doi după textul „modificarea în ECC” se completează cu cuvintele „a 

denumirii contribuabilului sau”; 

c) la alineatul trei după textul „modificării în ECC” se completează cu cuvintele „a 

denumirii contribuabilului sau”, iar cuvintele „o nouă notificare” se substituie cu cuvintele 

„o nouă cerere”;  

7) la punctul 39 cuvântul „notificarea” se substituie cu cuvântul „cererea”; 

8) la punctul 40: 

a) cuvântul „notificării” se substituie cu cuvântul „cererii” în ambele cazuri; 

b) la subpunctul 1) cuvântul „notificarea” se substituie cu cuvântul „cererea”; 

9) la punctul 41: 

a) la alineatul întâi cuvântul „notificarea” se substituie cu cuvântul „cererea”, iar 

cuvântul „notificare” se substituie cu cuvântul „cerere”; 

b) la alineatul trei cuvântul „notificare” se substituie cu cuvântul „cerere”; 

10) la punctul 42 cuvântul „Notificarea” se substituie cu cuvântul „Cererea”; 

11) Anexele nr.8-11, 13, 15 și 16 se expun în redacție nouă, conform anexelor nr. 1-7 

la prezentul ordin. 

2. Prezentul Ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova. 

 

 

 

Directoare                                                                    Rozalina ALBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


