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Prezentul ghid este destinat contribuabililor persoane fizice care transmit în locațiune bunuri 

imobile prin intermediul platformelor online Booking și Airbnb și au obligația să depună la 

Serviciul Fiscal de Stat Declaraţia-Cerere privind înregistrarea contractului de transmitere în 

posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) a proprietății imobiliare. 

Pasul 1 – Descărcarea Declarației-Cerere 

Declarația-cerere privind înregistrarea contractului de transmitere în posesie şi/sau în folosinţă 

(locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) a proprietății imobiliare poate fi descărcată de pe portalul 

www.sfs.md, compartimentul Persoane fizice/ Formulare. 

Pasul 2 – Completarea Declarației-Cerere 

Declarația-cerere descărcată se completează manual sau la calculator. Dacă transmiterea în posesie 

şi/sau în folosinţă a proprietății imobiliare are loc fară încheierea unui contract în formă scrisă între 

părți, în Declaraţia-Cerere contribuabilul urmează să bifeze poziţia – “nu este întocmit contract în 

scris de transmitere în posesie şi/sau în folosinţă”, care se regăsește pe pagina nr. 2. 

Figura 1. Declaraţia-Cerere privind înregistrarea contractului de transmitere în posesie şi/sau în folosinţă 

(locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) a proprietății imobiliare 

Pasul 3 – Accesarea SIA „Cabinetul personal al contribuabilului” 

http://www.sfs.md/


 

În cazul în care contribuabilul deține semnătura electronică/mobilă, acesta va accesa Sistemul 

Informațional Automatizat „Cabinetul personal al contribuabilului” care este disponibil pe pagina 

oficială a Serviciului Fiscal de Stat www.sfs.md. În partea dreaptă a paginii web, se accesează 

compartimentul destinat sistemului (figura 2). 

Figura 2. Accesarea SIA „CPC” de pe pagina oficială a Serviciului Fiscal de Stat 

Pasul 4 – Autentificarea în cadrul SIA „Cabinetul personal al contribuabilului” 

La accesarea compartimentul destinat sistemului, butonul „Cabinetul personal” marcat în figura 1, 

se afișează pagina de autentificare (figura 3). 

Unica metodă de autentificare pentru utilizatorii cu rol „contribuabil” în cadrul Sistemul 

Informațional Automatizat „Cabinetul Personal al Contribuabilului”, este autentificarea prin 

intermediul Serviciului de autentificare și control al accesului - MPass. 

 

Figura 3. Autentificarea în cadrul SIA „Cabinetul personal al contribuabilului” 

Serviciul guvernamental de autentificare și control al accesului pune la dispoziția contribuabililor 

autentificarea prin diverse metode (figura 4) și anume: 

 Cu semnătura electronică eliberată pe dispozitiv securizat de creare a semnăturii în baza 

cartelei SIM, obținută de la I.M. „Orange Moldova” sau I.M. „Moldcell.” S.A; 

http://www.sfs.md/


 

 Cu semnătură electronică eliberată pe dispozitiv criptografic – Token, obținută de la I. P. 

„Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică” sau de la I.P. „Centrul de 

Tehnologii Informaționale în Finanțe”; 

 Cu buletin de identitate electronic emis de către I.P. „Agenția Servicii Publice”; 

 Prin metoda „Autentificarea în doi pași”, care nu necesită aplicarea semnăturii electronice 

pentru fiecare autentificare, ci doar la prima setare a codului de verificare în contul MPass. 

Figura 4. Metodele de autentificare prin MPass 

Pasul 5 – Accesarea serviciului „e-Cerere” 

În cadrul SIA „Cabinetul personal al contribuabilului” se va accesa compartimentul „Servicii” 

(figura 5). 

Figura 5. Metodele de autentificare prin MPass 



 

Din lista de servicii propusă se va selecta „e-Cerere” (figura 6) 

Figura 6. Lista serviciilor electronice din cadrul SIA „Cabinetul personal al contribuabilului” 

 

Pasul 6 – Accesarea modului „Cererea de înregistrare a contractelor de dare în locațiune a 

bunurilor imobiliare de către persoanele fizice” 

După accesarea serviciului „e-Cerere”, din meniul principal urmează a fi selectat compartimentul 

„Alte module”, apoi modulul „Cererea de înregistrare a contractelor de dare în locațiune a 

bunurilor imobiliare de către persoanele fizice” (figura 7). 

Figura 7. Lista serviciilor electronice din cadrul SIA „Cabinetul personal al contribuabilului” 

Pasul 7 – Transmiterea Declarației-cerere  



 

În pop-up-ul deschis urmează să fie completate câmpurile cu informația din Declarația-cerere 

(figura 1). La compartimentul „Documente informative” urmează să încărcați Declarația-cerere 

privind înregistrarea contractului de transmitere în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, 

uzufruct, superficie) a proprietății imobiliare. 

Figura 8. Modulul „Cererea de înregistrare a contractelor de dare în locațiune a bunurilor imobiliare de 

către persoanele fizice” 

După salvarea cererii, aceasta urmează să fie semnată și transmisă către Serviciul Fiscal de Stat, 

prin intermediul aceluiași serviciu. 

Pasul 7 – Recepționarea Declarației-cerere  

Urmare a expedierii declarației-cerere, aceasta fiind recepționată și examinată de către Serviciul 

Fiscal de Stat, contribuabilul obține Confirmarea privind înregistrarea contractului de 

locațiune/declarației-cerere și informația privind cuantumul lunar a impozitului pe venit care 

urmează a fi plătit, sau după caz Recipisa privind refuzul înregistrării Declarației-cerere. 

 

Figura 9. Modulul „Cererea de înregistrare a contractelor de dare în locațiune a bunurilor imobiliare de 

către persoanele fizice” 



 

 

Figura 10. Modulul „Cererea de înregistrare a contractelor de dare în locațiune a bunurilor imobiliare 

de către persoanele fizice” 

Pasul 8 –Achitarea impozitului din veniturile obținute de la transmiterea în locațiune a 

bunurilor imobile  

Achitarea obligațiilor fiscale se efectuează în monedă națională prin utilizarea instrumentelor de 

plată electronice fără numerar sau prin intermediul băncilor (sucursalelor sau filialelor acestora) 

cu plata în numerar. Achitarea impozitului în mărime de 7% din valoarea lunară a contractului, se 

va asigura lunar cel târziu pîna la data de 25 a lunii în curs (art.901 alin.(34) din Codul fiscal). 

Cât privește instrumentele de plată electronice саrе pot fi utilizate реntru stingerea obligațiilor 

fiscale aferente impozitului ре venit din transmitere în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, 

arendă, uzufruct, superficie) a proprietății imobiliare, соmuniсăm сă poate fi folosit serviciul 

„Impozit ре venit pentru predarea în posesie și/sau folosință a imobiluluiˮ fiind disponibil de 

accesat ре pagina oficială а Serviciului Guvernamental de Plăți Electronice МРау 

(https://mpay.gov.md).  

 

 

Figura 11. Serviciul guvernamental de plăți electronice 

 

https://mpay.gov.md/


 

În bara de căutare de pe portal tastați: „Impozitul pe venit pentru predarea in posesie si/sau 

folosinta a imobilului” și alegeți serviciul respectiv. 

 

Figura 12. Căutarea serviciului „Impozitul pe venit pentru predarea in posesie si/sau folosinta a 

imobilului” 

În fereastra nouă deschisă, completați câmpurile cu datele solicitate de sistem și apoi tastați Achită. 

 

Figura 13. Achitarea impozitul pe venit pentru predarea in posesie si/sau folosinta a imobilului 

La ultima etapă, trebuie să alegeți metoda de plată pe care doriți să o utilizați. 

 

Figura 14. Alegerea modalității de achitare 


