
 

 

 

 

 

ORDIN 

Nr. ____  

din ____ februarie 2023    

Cu privire la modificarea Ordinului 

Serviciului Fiscal de Stat nr.370 din  

24 iulie 2020 cu privire la aprobarea  

formularului UNIF21 – Dare de  

seamă fiscală unificată/(Declarația)  

și a Modului de completare a acesteia 

 

 
În scopul executării prevederilor art.83 alin.(11) şi art. 133 alin. (1) pct.8) din Codul fiscal nr. 1163-

XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova din 8 februarie 2007, ediţie 

specială), precum şi a modificărilor operate prin Legea nr. 356 din 29 decembrie 2022 pentru modificarea 

unor acte normative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr. 456-459, art. 813), 
 

                                                          ORDON: 
 

1. Anexa nr.1 la Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr.370 din 24 iulie 2020 cu privire la aprobarea 

formularului UNIF21 – Dare de seamă fiscală unificată/(Declarația) și a Modului de completare a acesteia 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2020, nr.194-197, art.680), se modifică, conform anexei la 

prezentul ordin. 

2. Anexa nr.2 se modifică după cum urmează: 

1) Anexa nr.2 se completează cu un punct nou cu următorul cuprins:  

„21.Începând cu perioada fiscală de declarare 2023 Declaraţia unificată se prezintă doar în format 

electronic în termenul prevăzut în art.83 alin.(11) din Codul fiscal, ţinînd cont de prevederile alin.(9) al 

articolului citat. 

2) Pe tot parcursul textului sintagma „dare de seamă” se substituie cu sintagma „declarație”; 

3) Pe tot parcursul textului sintagma „agent economic” se substituie cu sintagma „contribuabil”; 

4) La pct.13 alineatul 8 se exclude; 

5) La pct.17 în Anexa 6 la tabelul nr.1:  

a) În rîndul cu codul 0206 textul „(CF. art.27 alin.(2))” se exclude; 

b) Rîndul cu codul 02010 se expune în redacția următoare: „Mijloacele băneşti obţinute din fondurile 

speciale şi/sau mijloacele financiare obţinute sub formă de grant prin intermediul programelor 

aprobate de Guvern, utilizate în conformitate cu destinaţia fondurilor, specificate în baza legislaţiei 

fiscale ca neimpozabile (art.20, lit.z2 din Codul fiscal)”; 

c) Alineatul 2 se expune în redacția următoare: „Rîndul 0202 începând cu perioada fiscală 2017 nu 

se mai completează.” 

d) La Alineatul 8 textul „.art.42 din Codul fiscal, persoana care face o donaţie se consideră că a vîndut 

bunul donat la un preţ ce reprezintă mărimea maximă din baza lui valorică ajustată (valoarea de bilanţ) 
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sau preţul lui de piaţă la momentul donării” se substituie cu textul „art. 21 alin.(5) din Codul fiscal, 

contribuabilii care face o donaţie sub formă de bunuri se consideră că a vândut bunul donat la un preţ 

ce reprezintă mărimea maximă dintre valoarea neamortizată în scopuri fiscale şi valoarea de piaţă la 

momentul donării”; 

e) Alineatul 9 se expune în următoarea redacție: „Dacă se donează mijloace fixe care au fost folosite 

anterior în activitatea de întreprinzător, în col.2 din anexa 6.1 la tabelul nr.1 se reflectă valoarea 

neamortizată în scopuri fiscale a acestor mijloace fixe. În cazul în care se donează alte active (mărfuri, 

producţie finită, materiale), în col.2 se va reflecta valoarea lor contabilă conform datelor din 

contabilitatea financiară. În col.3 din anexa 6.1 se reflectă valoarea de piaţă a activelor donate 

(determinată în baza art.5 pct.26) din Codul fiscal), iar în col.4 – mărimea maximă dintre indicatorul 

reflectat în col.2 şi col.3. Suma rîndului Active TOTAL col.4 din anexa 6.1 se reflectă în col.3, 

rînd.0207 din anexa 6 la tabelul 1 a Declaraţiei; 

f) În Anexa 6.1 la tabelul nr.1 în col. 2 textul „de bilanț (baza valorică)” se substituie cu 

„neamortizată”, în col. 3 cuvântul „prețul” se subtituie cu „valoarea”, în col.4 cuvântul „din” se 

substituie cu cuvântul „dintre”; 

g) Alineatul 12 „Mijloacele băneşti obţinute din fondurile speciale şi utilizate în conformitate cu 

destinaţia fondurilor, specificate în baza legislaţiei fiscale ca neimpozabile” se substituie cu  

„Mijloacele băneşti obţinute din fondurile speciale şi/sau mijloacele financiare obţinute sub formă de 

grant prin intermediul programelor aprobate de Guvern, utilizate în conformitate cu destinaţia 

fondurilor, specificate în baza legislaţiei fiscale ca neimpozabile (art.20, lit.z2 din Codul fiscal)”; 

6) La pct.18 în anexa 7 la tabelul nr.1 în rândul 03021 textul „(CF art.24, alin.(1))” se exclude; 

a) În rândul  03034 textul „de arendă (locațiune) (art.261 din CF)” se substituie cu „contractului de 

locaţiune, arendă, leasing operaţional, concesiune”; 

b) După alineatul 5 se completează cu un alineat nou „În rîndul 03043 coloana 3 se reflectă 

indicatorul stabilit conform pct.53 din Hotărîrea Guvernului nr.693/2018. În coloana 4 se reflectă 

suma cheltuielilor de reprezentanță în limitele normelor stabilite de Guvern, care se determină 

prin produsul dintre indicatorul indicat în coloana 2 și coeficientul indicat în coloana 3.”; 

c) Alineatul 6 se expune după cum urmează „Suma rînd.03044, col.4. din anexa 7.1 se reflectă suma 

efectivă a cheltuielilor de reprezentanță suportate de către entitate, constatate în contabilitatea 

financiară, se transferă în rînd.0304, col.2 din anexa 7 la tabelul nr.1, iar în rînd. 03045 se va 

reflecta indicatorul din rîndul 03044, dar nu mai mult decît indicatorul din rîndul 03043, suma 

din rînd.03045, col.4 anexa 7.1 se reflectă – în rînd.0304, col.3 din anexa 7 la tabelul nr.1.”; 

d) În Anexa 7.1 la tabelul nr.1 în rând 03043 în col.3 se indică 0,75%; 

e) La alineatul 28 textul „contractului de arendă (locațiune)” se substituie cu „contractului de 

locaţiune, arendă, leasing operaţional, concesiune”; 

7) La pct.19 textul „suplimentul privind” și textul ”forma FACILITĂȚI” se exclude; 

8) La pct.20 textul  „forma FACILITAȚI” se exclude. 
 

3. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, iar 

modificările aprobate se pun în aplicare începând cu perioada fiscală de raportare 2023. 

 

                        Directoare                                                       Rozalina ALBU 
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