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CAPITOLUL 1. PREZENTARE GENERALĂ
Stimați colegi,
Asigurarea colectării la nivel a veniturilor la bugetul public național de către Serviciul Fiscal
de Stat, este o condiție importantă și indispensabilă pentru bunul mers al dezvoltării societății.
Întru asigurarea bunei administrări fiscale și a unei colectări mai bune, administrația fiscală
nu trebuie să se limiteze doar la încasarea dinamică a veniturilor la buget, dar și recuperarea pe
deplin și în termen restrîns a restanțelor la buget.
În acest sens, se necesită întreprinderea promptă, diversificată și rezonabilă a metodelor și
măsurilor de asigurare și executare silită, precum și a consecutivității acțiunilor în vederea
asigurării unei colectări eficiente a restanțelor cu riscuri și cheltuieli minime.
Obiectivul strategic prioritar rămîne a fi asigurarea recuperării restanțelor, precum și a
diminuării cuantumului acestora prin consecvența măsurilor întreprinse bazate pe cadrul legislativ
existent.
Astfel, întru asigurarea executării sarcinilor și obiectivelor propuse, este elaborat prezentul
Manual operațional în domeniul recuperării creanțelor, care va servi drept suport atît metodologic,
cît și practic, subdiviziunilor competente de recuperarea creanțelor din cadrul Serviciului Fiscal de
Stat, în vederea aplicării uniforme a măsurilor de asigurare și executare silită, potrivit
reglementărilor legale în vigoare, favorizînd în acest fel dezvoltarea capacităților profesionale a
funcționarilor fiscali abilitați cu atribuții de încasare forțată, precum și în scopul diminuării
cantitative a restanțelor la buget.
[Subcapitol actualizat prin Ordinul SFS nr. 382 din 02.07.2021]

CAPITOLUL 2. NOȚIUNI GENERALE
Funcţionar fiscal – funcţionar public, conform prevederilor Legii cu privire la funcţia publică şi
statutul funcţionarului public, care este persoană cu funcţie de răspundere remunerată în Serviciul
Fiscal de Stat. Noţiunea “funcţionar fiscal” este identică cu noţiunile “funcţionar public”, şi
“persoană cu funcţie de răspundere a Serviciului Fiscal de Stat”, prevăzute de Codul fiscal şi de
Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.
Reprezentant al contribuabilului (al persoanei) – persoană care acţionează în baza unei procuri,
eliberate în conformitate cu legislaţia; avocat învestit cu împuterniciri conform legislaţiei; părinte,
înfietor, tutore sau curator în cazul persoanei fizice lipsite de capacitate de exerciţiu sau cu
capacitate de exerciţiu restrînsă; alte persoane care,conform legislaţiei, pot avea calitatea de
reprezentant.
Obligație fiscală - obligaţie a contribuabilului de a plăti la buget o anumită sumă ca impozit, taxă,
prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi contribuţii de asigurări sociale de stat
obligatorii stabilite în cotă procentuală, majorare de întîrziere (penalitate) şi/sau amendă.
[Noțiune modificată prin Ordinul SFS nr. 307 din 22.06.2020]
Martor – persoană cu capacitatea de exerciţiu deplină, care nu este interesată de săvîrşirea actelor
de executare şi care nu se află cu participanţii la procedura de executare în legături de rudenie pînă
la al patrulea grad sau în relaţii de subordonare şi nu este supus controlului din partea lor.
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Perioadă fiscală – timp, stabilit conform legislaţiei fiscale, pentru care se execută obligaţia fiscală.
Termen de stingere a obligaţiei fiscale – perioadă, stabilită conform legislaţiei fiscale, în care
trebuie să fie executată obligaţia fiscală, incluzînd şi ultima sa zi în orele de program ale Serviciului
Fiscal de Stat. Dacă ultima zi a perioadei este una de odihnă, se va considera o ultimă zi prima zi
lucrătoare care urmează după ziua de odihnă. În cazul prezentării dărilor de seamă în format
electronic, ultima zi se consideră ziua deplină. În mod analogic se determină şi termenele de
executare a altor acţiuni prevăzute de legislaţia fiscală.
Control fiscal – verificare a corectitudinii cu care contribuabilul execută obligaţia fiscală şi alte
obligaţii prevăzute de legislaţia fiscală, inclusiv verificare a altor persoane sub aspectul legăturii
lor cu activitatea contribuabilului prin metode, forme şi operaţiuni prevăzute de Codul fiscal.
Vizită fiscală – instrument de administrare fiscală cu scop de asigurare a conformării voluntare
prin acordarea consultaţiilor, analiza activităţii, acumularea unor date despre activitatea
contribuabilului.
Încălcare fiscală – acţiune sau inacţiune, exprimată prin neîndeplinire sau îndeplinire neadecvată
a prevederilor legislaţiei fiscale, prin încălcare a drepturilor şi intereselor legitime ale
participanţilor la raporturile fiscale.
Restanţă – sumă pe care contribuabilul era obligat să o plătească la buget ca impozit, taxă sau altă
plată, dar pe care nu a plătit-o în termen, precum şi suma majorării de întîrziere (penalităţii) şi/sau
amenzii. Obligaţia fiscală care reprezintă obiectul concilierii al contractului încheiat conform
art.180 din Codul fiscal devine restanţă după expirarea termenului modificat în conformitate cu
contractul respectiv. Suma neachitată a obligaţiilor fiscale în cuantum de pînă la 100 de lei inclusiv
nu se consideră restanţă faţă de bugetul public naţional în scopul:
a) beneficierii de reducere cu 50% a amenzii pentru încălcarea fiscală;
b) neprezentării şi/sau anulării dispoziţiei de suspendare a operaţiunilor la contul bancar și/sau
contul de plăți al contribuabilului, emisă pentru asigurarea încasării restanţelor;
c) atestării lipsei restanţelor faţă de bugetul public naţional ale agenţilor economici;
d) asigurării executării art.13 pct.8) din Legea nr.845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la
antreprenoriat şi întreprinderi;
e) asigurării executării art.131 alin.(7) din Codul fiscal.
Obligaţiile fiscale luate la evidenţă fiscală specială conform art.206 din Codul fiscal, nu se
consideră restanţe pe perioada aflării la evidenţa fiscală specială, cu excepţia obligaţiilor fiscale
aferente contribuabililor aflaţi în procedură de insolvabilitate, procedura falimentului sau
procedura simplificată a falimentului.
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Executare silită a obligaţiei fiscale – acţiuni întreprinse de Serviciul Fiscal de Stat pentru
perceperea forţată a restanţei.
Bunuri – totalitate de valori materiale şi de active imateriale, inclusiv de bani şi de valori
mobiliare, care se află în proprietatea persoanei, indiferent de faptul în a cărei folosinţă efectivă
este, precum şi de alte drepturi patrimoniale.
Sechestrare a bunurilor – acţiuni întreprinse de Serviciul Fiscal de Stat pentru indisponibilizarea
bunurilor persoanei.
Cont bancar şi/sau cont de plăţi – cont deschis în una din băncile (sucursala acesteia) din
Republica Moldova sau din străinătate şi/sau în una din societăţile de plată autorizate de Banca
Naţională a Moldovei participante la Sistemul Automatizat de Plăţi Interbancare, precum şi contul
deschis în sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor.
Document de plată – ordin de plată, notă de transfer sau ordin incaso întocmit în conformitate cu
prevederile legislației în vigoare.
Cod IBAN – (International Banc Accont Number) șir de caractere care identifică în mod unic la
nivel internațional contul deschis la o bancă/trezorerie.
Cont curent al contribuabilului – raport structurat corespunzător codului fiscal al
contribuabilului, care reflectă nașterea, modificarea și stingerea obligației față de bugetul public
național, în Sistemul Informațional al Serviciului Fiscal de Stat.
Sumă plătită în plus – sumă plătită ca impozit, taxă, majorare de întîrziere (penalitate) şi/sau
amendă prin vărsare sau încasare, inclusiv prin executare silită, în cuantum mai mare decît cel
prevăzut în conformitate cu legislaţia fiscală.
Secret fiscal – orice informaţie de care dispun organele cu atribuţii de administrare fiscală, inclusiv
informaţia despre contribuabil ce constituie secret comercial, cu excepţia informaţiei despre
încălcarea legislaţiei fiscale.
Sigiliu – produs electronic sau obiect alcătuit dintr-o placă de cauciuc, metal, lemn, hîrtie sau alte
materiale, fixată pe un suport, avînd gravată o emblemă, o inscripţie sau un alt semn distinctiv
oficial, ca dovadă a autenticităţii.
Sigilare – aplicarea sigiliului pe uşile unor încăperi, mijloace de transport, pe recipiente, diferite
produse, colete, corespondenţă, pe bunurile debitorului, alte bunuri în scopul conservării,
identificării, indisponibilizării ori evitării desfacerii acestora de către persoane neautorizate.
Creditor – persoană fizică sau persoană juridică deţinător al unui drept de creanţă asupra
patrimoniului debitorului, care poate face dovada creanţei sale faţă de acest patrimoniu în
condiţiile Legii insolvabilității nr. 149/2012.
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Creditori chirografari – clasă de creditori ale căror creanţe faţă de debitor au apărut înainte de
intentarea procesului de insolvabilitate şi nu sînt asigurate prin garanţii.
Creditori garantaţi – clasă de creditori ale căror creanţe faţă de debitor au apărut înainte de
intentarea procesului de insolvabilitate şi sînt asigurate prin garanţii reale în conformitate cu legea.
Creditori ai masei – creditori ale căror creanţe faţă de debitor au apărut după intentarea procesului
de insolvabilitate şi se execută în prealabil, în mod curent, pe măsura apariţiei lor.
Debitor – orice persoană, indicată la art.1 alin.(2) din Legea insolvabilității, care are datorii la
plata creanţelor scadente, inclusiv a creanţelor fiscale, împotriva căreia a fost depusă în instanţă
de judecată o cerere de intentare a unui proces de insolvabilitate.
Incapacitate de plată – situaţie financiară a debitorului caracterizată prin incapacitatea lui de a
îşi executa obligaţiile pecuniare scadente, inclusiv obligaţiile fiscale. Incapacitatea de plată este,
de regulă, prezumată în cazul în care debitorul a încetat să efectueze plăţi.
Insolvabilitate – situaţie financiară a debitorului caracterizată prin incapacitatea de a îşi onora
obligaţiile de plată, constatată prin act judecătoresc de dispoziţie.
Întreprindere în dificultate financiară – întreprindere al cărei potenţial de viabilitate
managerială şi economică se află într-o dinamică descrescătoare, dar al cărei titular execută sau
este capabil să execute obligaţiile exigibile.
Masă credală – pasiv constituit din totalitatea obligaţiilor debitorului insolvabil faţă de creditori.
Masă debitoare – bunuri, inclusiv mijloace băneşti în numerar şi fără numerar, în monedă
naţională şi în valută străină, aflate în proprietatea debitorului la data intentării procesului de
insolvabilitate, dobîndite sau recuperate pe parcursul acestuia, cu excepţia bunurilor care, potrivit
legii, nu sînt pasibile de executare silită.
Moratoriu – amînare pe un anumit termen a îndeplinirii obligaţiilor pecuniare de către debitor.
Obligaţie fiscală – obligaţie de a plăti impozite, taxe şi de a efectua alte plăţi la bugetul public
naţional în modul şi în condiţiile stabilite de legislaţia fiscală (în sensul Legii insolvabilității).
Obligaţie pecuniară – obligaţie a debitorului de a plăti creditorului o anumită sumă de bani în
baza unui contract sau în baza unei obligaţii extracontractuale.
Obligaţii de plată curente – impozite, taxe şi alte obligaţii de plată, credite şi dobînzi aferente,
majorări de întîrziere (penalităţi), calculate din momentul intentării procesului de insolvabilitate.
Perioadă de observaţie – perioadă cuprinsă între data admiterii cererii introductive spre
examinare şi data intentării procedurii de insolvabilitate sau data confirmării planului procedurii
de restructurare, sau, după caz, data intrării în faliment.
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Poprire – procedură prin care administratorul insolvabilităţii/lichidatorul urmăreşte bunurile sau
sumele datorate debitorului de către o a treia persoană.
Procedură accelerată de restructurare – procedură prin care debitorul, după o perioadă de
observaţie, intră direct în procedură de restructurare.
Procedură a falimentului – procedură de insolvabilitate concursuală colectivă şi egalitară care se
aplică debitorului în vederea lichidării patrimoniului acestuia pentru acoperirea pasivului.
Procedură de insolvabilitate – procedură prin care debitorul intră, după o perioadă de observaţie,
în procedură de restructurare sau în procedură a falimentului.
Procedură de restructurare – una dintre procedurile procesului de insolvabilitate care se aplică
debitorului şi care presupune întocmirea, aprobarea, implementarea şi respectarea unui plan
complex de măsuri în vederea remedierii financiare şi economice a debitorului şi achitării
datoriilor acestuia conform programului de plată a creanţelor.
Procedură simplificată a falimentului – procedură prin care debitorul intră direct în procedura
falimentului după o perioadă de observaţie sau odată cu intentarea procedurii de insolvabilitate.
Program de plată a creanţelor – tabel de creanţe, inclus în planul procedurii de restructurare, ce
cuprinde cuantumul sumelor pe care debitorul se obligă să le plătească creditorilor prin raportare
la tabelul definitiv de creanţe, la fluxurile de mijloace băneşti aferente planului şi la termenele de
plată a acestor sume.
Restructurare – proces de realizare a unui set de măsuri financiare, organizatorice, operaţionale
şi juridice, orientate spre remedierea financiară şi economică a întreprinderii pe bază de
capitalizare, de reorganizare, de schimbare a structurii activelor şi de modificare a procesului
operaţional de producţie, precum şi de alte măsuri care nu contravin legislaţiei în vigoare.
Supraîndatorare – situaţie financiară a debitorului, a cărui răspundere este limitată prin lege la
valoarea patrimoniului său, în care valoarea bunurilor nu mai acoperă obligaţiile existente ale
acestuia.
Gajul – garanţie reală în al cărei temei creditorul gajist poate urmări bunul gajat avînd prioritate
faţă de alţi creditori, inclusiv faţă de stat, la satisfacerea creanţei garantate. Valabilitatea gajului
depinde de valabilitatea obligaţiei garantate prin gaj.
Ipotecă – drept real în al cărui temei creditorul este în drept să ceară satisfacerea creanţelor sale,
cu preferinţă faţă de ceilalţi creditori, inclusiv statul, din valoarea bunurilor imobile depuse în
ipotecă, în cazul în care debitorul omite să execute obligaţiile garantate cu ipotecă.
Conflict de interese – situația în care subiectul declarării are un interes personal ce influențează,
ar putea sau pare a influența executarea imparțială și obiectivă a obligațiilor și responsabilităților
ce îi revin potrivit legii.
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Interes personal – orice interes material sau nematerial al subiectului declarării ce rezultă din
activităţile sale în calitate de persoană privată, din relaţiile sale cu persoane apropiate sau cu
persoane juridice, indiferent de tipul de proprietate, din relaţiile sau afiliaţiile sale cu organizaţii
necomerciale, inclusiv cu partidele politice şi cu organizaţiile internaţionale, precum şi orice
interes care rezultă din preferinţele sau angajamentele persoanei.
Persoană apropiată – concubinul/concubina subiectului declarării, precum şi persoana înrudită
prin sînge sau prin adopţie pînă la gradul IV (părinte, frate/soră, bunic, nepot, unchi/mătuşă) şi
persoana înrudită prin afinitate pînă la gradul II (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră) cu
acesta.
Concubin/concubină – partenerul/partenera împreună cu care subiectul declarării a convieţuit şi
a deţinut, a folosit sau a dispus în comun de unul sau mai multe bunuri în anul fiscal precedent,
fără încheierea căsătoriei.
Subiectul declarării se poate afla în conflicte de interese ce pot fi împărţite în următoarele
categorii:
a) conflict de interese potenţial;
b) conflict de interese real;
c) conflict de interese consumat.
Conflictul de interese potenţial – reprezintă situaţia în care interesele personale ale subiectului
declarării ar putea conduce la apariţia unui conflict de interese real şi care se declară în condiţiile
art. 4–7 din Legea nr. 133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii și a intereselor personale.
Conflictul de interese real – apare în cazul în care subiectul declarării este chemat să rezolve o
cerere/un demers, să emită un act administrativ, să încheie direct sau prin intermediul unei
persoane terţe un act juridic, să ia o decizie sau să participe la luarea unei decizii în care are interese
personale sau care vizează persoane ce îi sînt apropiate, persoanele fizice şi juridice cu care are
relaţii cu caracter patrimonial şi care influenţează sau pot influenţa exercitarea imparţială şi
obiectivă a mandatului, a funcţiei publice sau de demnitate publică.
Conflictul de interese consumat – reprezintă fapta subiectului declarării de rezolvare a unei
cereri/unui demers, de emitere a unui act administrativ, de încheiere directă sau prin intermediul
unei persoane terţe a unui act juridic, de luare sau de participare la luarea unei decizii în exercitarea
mandatului, a funcţiei publice sau de demnitate publică cu încălcarea prevederilor art. 12 alin. (4)
din Legea nr. 133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii și a intereselor personale.

CAPITOLUL 3. ANALIZA PRELIMINARĂ A RESTANȚEI ȘI A SITUAȚIEI
CONTRIBUABILULUI
3.1 ANALIZA RESTANȚEI, A SITUAȚIEI FISCALE A CONTRIBUABILULUI ȘI
MĂSURILOR CE POT FI ÎNTREPRINSE FAȚĂ DE RESTANȚIER
În scopul selectării listei contribuabililor restanțieri care înregistrează obligații fiscale față de care
nu se vor aplica acțiuni de executare silită, funcționarii fiscali din cadrul DDF, SDPF, SDPJ nr.2
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din cadrul DDF Botanica, Centru, Buiucani și Secției deservire persoane juridice (SDPJ) nr.3 din
cadrul DDF Rîșcani cu sediul în mun. Chișinău, lunar, imediat după închiderea perioadei,
selectează și prelucrează lista contribuabililor care înregistrează concomitent restanță și supraplată
și lista contribuabililor la care obligațiile fiscale au fost calculate în baza Deciziei asupra cazului
de încălcare fiscală și la care nu a parvenit termenul prevăzut la art. 252 din Codul fiscal, utilizând
în acest scop raportul „CC10 C” (sumele calculate, achitate și restante aferent contribuabililor) din
SIA „Contul curent al contribuabilului”.
Imediat după închiderea perioadei în SIA ,,Contul curent al contribuabilului”, Direcția evidență
și informații fiscale va remite la adresa electronică a Direcției organizare recuperare creanțe din
cadrul Direcției generale recuperare creanțe, comunicat informativ aferent datei (după caz a orei)
închiderii perioadei în SIA ,,Contul curent al contribuabilului”. Direcția organizare recuperare
creanțe din cadrul Direcției generale recuperare creanțe, imediat după recepționarea comunicatului
aferent închiderii perioadei în SIA ,,Contul curent al contribuabilului” va remite la adresele
electronice ale șefilor Direcțiilor deservire fiscală informația privind închiderea perioadei și
necesitatea inițierii activităților de selectare a obligațiilor fiscale față de care nu se vor aplica
acțiuni de executare silită.
În scopul identificării contribuabililor la care obligațiile fiscale au fost calculate în baza Deciziei
asupra cazului de încălcare fiscală și la care nu a parvenit termenul prevăzut la art. 252 din Codul
fiscal, prin utilizarea raportului „CC10 C” (sumele calculate, achitate și restante aferente
contribuabililor) din SIA „Contul curent al contribuabilului” se selectează contribuabilii la care au
fost calculate amenzi în perioada ultimelor 30 de zile.
Sumele identificate se vor verifica individual pentru fiecare contribuabil separat cu indicarea
sumei calculate și a datei emiterii Deciziei asupra cazului de încălcare a legislației fiscale cu
includerea acestora în tabelul obligațiilor fiscale față de care nu se vor aplica acțiuni de executare
silită (anexa nr. 4).
În scopul identificării contribuabililor care înregistrează concomitent sume plătite în plus și
restanță la BPN, prin utilizarea raportului „CC10 C” (sumele calculate, achitate și restante aferente
contribuabililor) din SIA „Contul curent al contribuabilului” se selectează contribuabilii care
întrunesc ambele condiții în cadrul unei clasificații ECO și subdiviziunii SFS și la care în perioada
fiscală curentă a parvenit termenul de prezentare a dărilor de seamă (în cazul impozitului pe
bunurile imobiliare, clasificațiile ECO 113210-113240, selectarea se va efectua în un singur raport
„CC10 C”).
La identificarea motivelor formării sumelor plătite în plus înregistrate de către contribuabili și
în scopul compensării/anulării acestora, în termen de 15 zile (în cazul DDF Botanica, DDF
Buiucani, DDF Centru, DDF Rîșcani cu sediul în mun. Chișinău și DDF Bălți termenul se extinde
până la 30 zile) se vor întreprinde următoarele acțiuni:
- verificarea prezentării de către contribuabil a tuturor dărilor de seamă pentru fiecare perioadă
fiscală;
- examinarea survenirii termenului de prescripție al sumelor plătite în plus înregistrate. Se
verifică dacă a expirat termenul de prescripție al sumelor plătite în plus înregistrate. În cazul
expirării termenului de prescripție a sumelor plătite în plus se va emite Decizia privind stingerea
obligației fiscale al cărei termen de prescripție a expirat în conformitate cu prevederile
Regulamentului privind modul de stingere a obligației fiscale și anulare a sumelor plătite în plus
prin prescripție, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 221 din 11.04.2017 și documentul intern
DFISC. Ca urmare, se va anula suma plătită în plus înregistrată;
- identificarea sumelor plătite în plus, inclusiv din contul efectuării achitărilor incorecte;
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- determinarea sumelor plătite în plus reale, achitate în contul obligației fiscale viitoare.
Atât în cazul în care contribuabilul înregistrează sume plătite în plus reale, cât și în cazul în
care suma plătită în plus este cauzată de achitările incorecte a obligației fiscale, funcționarul fiscal
din cadrul DDF, SDPF, SDPJ nr.2 din cadrul DDF Botanica, Centru, Buiucani și Secției deservire
persoane juridice (SDPJ) nr.3 din cadrul DDF Rîșcani cu sediul în mun. Chișinău, asigură stingerea
obligației fiscale prin compensare cu întocmirea documentului de plată și transmiterea acestuia
Trezoreriei de Stat spre executare, și/sau documentul fiscal intern F115 în scopul compensării
obligației fiscale (Hotărârea Guvernului nr. 235 din 19.04.2017, cu privire la aprobarea
Regulamentului privind stingerea obligației fiscale prin compensare și/sau restituirea mijloacelor
bănești și prevederile subcapitolului 2.2.2 ,,Documente fiscale interne” din Manualul privind
deservirea contribuabililor).
În termen de 5 zile lucrătoare de la data efectuării operațiunii de compensare, funcționarul
fiscal responsabil informează contribuabilul, printr-o scrisoare remisă la adresa (adresele)
electronică înregistrată în SISFS, despre efectuarea operațiunilor de compensare, cu anexarea unui
exemplar al Deciziei privind compensarea obligațiilor fiscale aprobat conform anexei nr. 2 din
Regulamentul privind stingerea obligației fiscale prin compensare și/sau restituirea mijloacelor
bănești aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 235 din 19.04.2017. În cazul lipsei adresei
(adreselor) electronice înregistrate în SISFS, se va remite scrisoarea prin intermediul ÎS „Poșta
Moldovei” fără aviz recomandat.
În scopul stingerii obligației fiscale a persoanelor juridice lichidate, funcționarul fiscal
responsabil din cadrul DDF, SDPF, SDPJ nr.2 din cadrul DDF Botanica, Centru, Buiucani și
Secției deservire persoane juridice (SDPJ) nr.3 din cadrul DDF Rîșcani cu sediul în mun. Chișinău,
lunar, imediat după închiderea perioadei fiscale, selectează contribuabilii lichidați conform
regimului informațional „Lista contribuabililor care au inițiat procedura de insolvabilitate sau
lichidare” din SIA „Rapoarte fiscale” și până în ultima zi a lunii de gestiune va întreprinde măsurile
prevăzute la cap. XVII din Instrucțiunea privind modalitatea radierii contribuabililor din Registrul
de stat, aprobată prin Ordinul SFS nr. 289 din 15.06.2020.
Lista obligațiilor fiscale pasibile stingerii prin compensare și/sau alte modalități va fi sumată
conform codului fiscal al contribuabilului cu excluderea ulterioară a rândurilor dublate și introdusă
în anexa nr. 4 la prezentul Ordin.
În cazul în care, în procesul examinării listei contribuabililor restanțieri în contextul aplicării
acțiunilor de conformare se identifică obligații fiscale restante înscrise eronat în SIA „Contul
curent al contribuabilului”, restanță a persoanelor fizice decedate, restanțe înregistrate în rezultatul
prezentării dărilor de seamă corectate și neanulării celor primare și/sau contribuabili la care a fost
admisă spre examinare cererea introductivă de intentare a procedurii de insolvabilitate (perioada
de observație), achitările efectuate în contul stingerii obligațiilor fiscale restante nereflectate în
SIA ,,Contul curent al contribuabilului” (informația acumulată conform pct. 2.5 din prezentul
Regulament), suma restanței se va include în anexa nr. 4 la prezentul Ordin (boxa „alte motive”)
pentru fiecare contribuabil separat cu descrierea detaliată a situației fiscale la compartimentul
„Mențiuni”.
Astfel, se obține lista obligațiilor fiscale față de care nu se vor aplica acțiuni de executare silită.
Lista contribuabililor care înregistrează obligații fiscale față de care nu se vor aplica acțiuni de
executare silită, mai mare de 50 lei (în cazul DDF Botanica, DDF Buiucani, DDF Centru și DDF
Rîșcani cu sediul în mun. Chișinău – mai mare de 100 lei) (anexa nr. 4), se transmite în termen de
2 zile lucrătoare de la data închiderii perioadei în adresa Direcției generale organizare deservire și
recuperare creanțe (adresa de e-mail a DOGA - dgrcdorc@sfs.md).
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Direcției organizare recuperare creanțe din cadrul Direcției generale recuperare creanțe lunar,
în termen de o zi lucrătoare după recepționarea listelor obligațiilor fiscale față de care nu se vor
aplica acțiuni de executare silită, generalizează informația recepționată, repartizeză lista
obligațiilor fiscale față de care nu se vor aplica acțiuni de executare silită pe eșantioane de coduri
fiscale conform anexei nr. 2 la Ordinul SFS nr. 302 din 19.06.2020 cu privire la aprobarea
eșantioanelor de coduri fiscale ale contribuabililor restanțieri, formând fișier excel separat pentru
fiecare eșantion și o prezintă conducerii Direcției generale recuperare creanțe.
În cazul în care funcționarul fiscal din cadrul subdiviziunii responsabile de recuperarea
creanțelor, în procesul analizei și verificării autenticității și veridicității restanței admise, identifică
sume plătite în plus de către contribuabilul restanțier, urmează să remită la poșta electronică a
DDF, în raza de deservire a căruia sunt înregistrate plățile în plus și în copie la poșta electronică
dgrcdorc@sfs.md, o notă privind examinarea posibilităților stingerii obligației fiscale prin
compensare.
Modelul notei privind examinarea posibilității stingerii obligației fiscale prin compensare este
prevăzută conform anexei nr. 6 la prezentul Regulament.
[Alineat actualizat prin Ordinul SFS nr. 644 din 24.12.2020]
[Alineat actualizat prin Ordinul SFS nr. 314 din 07.06.2021]
În scopul eficientizării procesului de administrare, asigurare a reducerii restanței, contribuabilii
restanțieri vor fi repartizați funcționarilor fiscali, după cum urmează:
I. Modalitatea de reapartizare a restanțierilor în scopul monitorizării și aplicării măsurilor
de asigurare și executare silită în DGRC:

a) se va selecta lista tuturor restanțierilor după coduri fiscale în mod consecutiv, în scop de
repartizare după funcționarii din cadrul DGRC.
b) lista selectată se va repartiza funcţionarilor fiscali din cadrul DGRC după eșantionul codurilor
fiscale, cu respectarea consecutivității acestora.
c) repartizarea contribuabilor restanţieri după eșantionul de coduri fiscale se va efectua în baza
actului administrativ intern aprobat de către şeful DGRC.
d) pînă la emiterea actului admninistrativ intern, şeful DGRC va analiza lista contribuabililor
restanţieri pe fiecare eșantion în parte (numărul contribuabililor cu sumele restanţelor mici, mari
şi mijlocii; numărul dosarelor deschise şi aflate în lucru, numărul dosarelor ce urmează a fi
deschise; coordonarea şi monitorizarea acţiunilor ce urmează a fi întreprinse de către funcţionarii
fiscali din cadrul DGRC pe fiecare contribuabil restanţier, etc.).
e) la repartizarea listei restanţierilor, şeful DGRC va ţine cont de principiul proporţionalităţii
care constă în repartizarea uniformă a codurilor fiscale pe diapazon între funcţionarii fiscali.
f) la momentul repartizării listei restanțierilor după eșantion, funcționarul responsabil preia și
dosarele contribuabililor restanțieri respectivi.
g) la apariția noilor restanțieri, repartizarea se va efectua corespunzător eșantionului existent.
h) în cazul eliberării din funcție a funcționarului fiscal, lista și dosarele restanțierilor cu
eșantionul respectiv se transmite integral pentru monitorizare, persoanei supleante sau persoanei
desemnate de șeful DGRC.
i) în cazul lipsei motivate de la locul de muncă pe o perioadă de timp îndelungată a
funcţionarului fiscal, se va revizui modul de repartizare a listelor contribuabililor restanţieri, în
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baza unui act administrativ intern emis de către şeful DGRC ţinîndu-se cont de prevederile expuse
în lit. b) – f).
j) lunar, la momentul primirii listelor contribuabililor restanțieri din DDF față de care nu
urmează a fi întreprinse acțiuni de executare silită, funcționarul fiscal responsabil, desemnat de
către șeful DGRC, selectează și repartizează lista contribuabililor restanțieri conform eșantionului
aprobat.
k) prevederile expuse la lit. a) – j), se vor aplica în cazul persoanelor fizice restanțieri (cetățeni),
care vor fi repartizați conform eșantioanelor stabilite.

II. Procesele de lucru privind emiterea și executarea Hotărîrii cu privire la executarea silită
a obligației fiscale a contribuabilului (întocmirea, imprimarea, semnarea, repartizarea
pentru executare, executarea propriu zisă, modificarea și completarea hotărîrii de executare
silită).
a) Hotărîrea cu privire la executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului (în continuare
HESOF) se perfectează și se completează de către funcționarul fiscal al subdiviziunii responsabile
de recuperarea creanțelor (fiind coordonată și contrasemnată de către șeful subdiviziunii
respective), în cazul constatării faptului că contribuabilul dispune de restanţe faţă de bugetul public
național și pot fi aplicate măsuri de executare silită. Astfel, funcționarul fiscal responsabil de
monitorizarea contribuabilului restanțier completează HESOF în format electronic word și o
transmite electronic funcționarului fiscal responsabil de poșta electronică a DGRC, cu anexarea
documentelor confirmative privind existența restanței.
Șeful DGRC numește un funcționar din cadrul DGRC (prin completarea fișei de post)
responsabilă de primirea HESOF în format word, imprimarea pe blachetă de strictă evidență,
semnarea și transmiterea funcționarului fiscal responsabil de procesul de executare silită.
b) HESOF se întocmește în 2 exemplare și se semnează de către conducerea Serviciului Fiscal
de Stat.
c) HESOF se păstrează în dosarul contribuabilului la compartimentul executare silită, iar copia
autentificată prin semnătura și ștampila subdiviziunii competente a Serviciului Fiscal de Stat se
remite contribuabilului, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la semnare (emitere), după cum
urmează:
- în cazul remiterii HESOF prin poşta electronică a contribuabilului, se ataşează în dosar
confirmare de transmitere şi recepţionare a documentului, cu remiterea obligatorie în adresa
contribuabilului a notificării privind executarea silită, aprobate conform Anexei nr. 46;
- în cazul în care HESOF urmează a fi remisă contribuabilului prin poștă recomandat, se va ataşa
la dosarul contribuabilului avizul de recepţie. Pe aviz, la expediere, se va indica în scris numărul
şi data HESOF, cu remiterea obligatorie în adresa contribuabilului a notificării privind executarea
silită, aprobate conform Anexei nr. 46;
- în cazul în care copia HESOF autentificată prin semnătura și ștampila subdiviziunii competente
a Serviciului Fiscal de Stat se recepționează de către contribuabil contra semnătură, exemplarul 1
al HESOF contrasemnat de către contribuabil se va ataşa în dosarul contribuabilului.
După caz, poate fi utilizată procedura reglementată de art. 1291 din Codul fiscal.
d) la completarea HESOF, în partea constatatoare se vor indica datele despre Conducerea
Serviciului Fiscal de Stat (numele, prenumele, funcţia), datele despre contribuabil, (codul fiscal,
denumirea (numele, prenumele, data nașterii)), precum şi suma totală a restanţei la zi, conform
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informaţiei înscrise în fişa contului curent al contribuabilului, reflectată în Sistemul Informațional
al SFS, detaliat fiind ulterior completat borderoul de pe versoul HESOF.
e) în partea dispozitivă a HESOF, la pct. 1, se vor indica informațiile cu referire la codul fiscal,
denumirea, (numele, prenumele), adresa contribuabilului, precum și suma restanței ce urmează a
fi executată silit.
f) în cazul în care, după aplicarea modalităților de executare silită, obligația fiscală restantă a
contribuabilului, nu a fost stinsă, dar s-a modificat spre majorare urmare a prezentării dărilor de
seamă fiscale, emiterii deciziei asupra cazului de încălcare a legislaţiei, etc., atunci se emite o nouă
HESOF, în care se indică în partea constatatoare suma totală a restanței conform fișei contului
curent al contribuabilului la zi, iar în partea dispozitivă, suma diferenței de sold. HESOF nou
emisă, nu o anulează pe cea (cele) precedentă (e), în procedurile de executare silită, participând
ambele sau multiplele HESOF.
g) în cazul în care, în procesul de executare a HESOF, obligaţia fiscală a contribuabilului
restanţier s-a modificat spre micșorare, nu se emite o altă HESOF, aceasta participând în executare
silită până la stingerea totală a restanței incluse în aceasta. Se consideră executată HESOF odată
cu survenirea circumstanțelor expuse la art. 178 alin. (6) din Codul fiscal.
h) completarea pct. 2 din HESOF urmează a fi efectuată în toate cazurile, cu indicarea denumirii
și sediului subdiviziunii structurale a Serviciului Fiscal de Stat.
i) în cazul în care, măsurile de executare silită urmează a fi aplicate de/și de către executorul
judecătoresc, se completează pct. 3 din partea dispozitivă cu numele și prenumele executorului
judecătoresc competent.
j) în cazul în care HESOF a fost emisă cu date neveridice/eronate, constatate ulterior punerii în
executare silită, se emite o nouă HESOF cu datele veridice și la zi, aceasta din urmă anulînd-o pe
cea precedentă emisă eronat. Urmare a anulării HESOF, de către subdiviziunile responsabile ale
Serviciului Fiscal de Stat, în registrul de evidență a HESOF, se vor efectua mențiunile de rigoare
despre anularea HESOF eronate și în mod obligatoriu, se va indica numărul și data HESOF noi
emise. Despre emiterea noii HESOF, precum și mențiunea despre anularea celei precedente, se vor
informa în termenul stabilit la pct. 3 din prezenta instrucțiune, persoanele cointeresate, după caz.
k) evidența HESOF se efectuează conform procedurilor stabilite de reglementările interne ale
Serviciul Fiscal de Stat.
l) În cazul în care documentul executoriu este transmis spre executare la executorul
judecătoresc, și obligația fiscală restantă este stinsă, se va informa executorul judecătoresc
competent (după modelul prevăzut la compartimentul Anexe). Aceeași acțiune se va întreprinde și
în cazul Capitolului 4 Subcapitolul 10.
[Secțiunea II modificată prin Ordinul SFS nr. 59 din 15.02.2019 ]
[Secțiunea II modificată prin Ordinul SFS nr. 653 din 06.12.2018 ]
După primirea listei restanțierilor conform eșantionului repartizat, funcționarul fiscal va analiza
și monitoriza restanța admisă de contribuabilii restanțieri.
În cadrul analizei restanței pe fiecare contribuabil, funcționarul fiscal va constata mărimea și
vechimea ei, tipul clasificației bugetare la care înregistrează restanță, motivul apariției restanței,
domeniul de activitate și va analiza și evalua eficiența măsurilor ce vor fi aplicate.
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Dacă obligația fiscală a apărut urmare a adoptării deciziei cu privire la încălcarea fiscală, pînă
la aplicarea măsurilor de asigurare a stingerii obligației fiscale se va verifica dacă decizia nu a fost
contestată sau nu au fost aplicate măsuri de asigurare de către alte subdiviziuni ale SFS, inclusiv
cele abilitate cu atribuții de control fiscal.
De asemenea, cu suportul subdiviziunilor de deservire fiscală (DDF) se va verifica dacă toate
sumele sunt înscrise în fișa contului curent, în urma efectuării unor operațiuni prin documente
interne și a documentelor de plată, inclusiv se va analiza periodicitatea prezentării dărilor de
seamă, obligațiile fiscale calculate și achitate.
Funcționarul fiscal va sesiza contribuabilul (reprezentantul legal al acestuia) telefonic (verbal),
despre situația fiscală, comunicându-i conținutul textului din anexa nr. 37 (după modelul prevăzut
la compartimentul Anexe). În cazul imposibilității sesizării telefonice a contribuabilului, se vor
remite notificări privind restanţa admisă la buget, la toate adresele de e-mail aferente
contribuabilului, înregistrate în SI al SFS, conform anexei nr. 38 (după modelul prevăzut la
compartimentul Anexe). Înregistrarea informaţiilor din anexele nr. 37-38 se va efectua în Registrul
de evidenţă a acţiunilor preliminare în scopul stingerii obligaţiilor fiscale restante ale
contribuabililor restanţieri conform Anexei nr. 31 (după modelul prevăzut la compartimentul
Anexe), care va fi ţinut de fiecare funcţionar fiscal responsabil de aplicarea acţiunilor de executare
silită. Ulterior, lunar, Registrul de evidenţă a acțiunilor preliminare în scopul stingerii obligațiilor
fiscale restante ale contribuabililor restanțieri, se va imprima și se va îndosaria conform
nomenclatorului dosarelor. Expedierea mesajelor în adresa contribuabililor restanței se va efectua
de la poșta electronică individuală a funcționarului fiscal.
[Secțiunea II modificată prin Ordinul SFS nr. 578 din 16.12.2019]
De menționat că acțiunile menționate, nu exonerează funcționarul fiscal de aplicarea măsurilor
de asigurare și executare silită reglementate de cadul legal în vigoare.
[Secțiunea II modificată prin Ordinul SFS nr. 578 din 16.12.2019]
Funcționarul fiscal va identifica acele măsuri de asigurare sau executare silită, care vor duce la
stingerea cît mai rapidă și totalmente a obligației fiscale restante, cu cheltuirea de resurse minime
pentru SFS.
Astfel, în dependențăt de tipul obligației fiscale restante, bunurile ce le deține contribuabilul,
genul de activitate ș.a, se vor identifica măsurile de executare silită ce vor fi întreprinse față de
contribuabilul restanțier.
Totodată, se va constata la care subdiviziune contribuabilul are înregistrată mașina de casă și
control (MCC) sau dacă este înregistrată subdiviziune din sfera alimentației publice (ex: bar,
cafenea, cofetărie, cantina ș.a).
De exemplu: În cazul în care contribuabilul restanțier nu deține la conturile bancare mijloace
bănești, însă dispune de unități comerciale, urmează a aplica măsura de executare silită prevăzută
la art.194 alin.(1) lit.b) din Codul fiscal ridicarea de la contribuabil a mijloacelor bănești în
numerar, inclusiv în valută străină, cu ieșirea nemijlocotă la fața locului.
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De asemenea, se va tine cont și de mărimea restanței înregistrate . Dacă mărimea obligației
fiscale neachitate în termen este considerabilă, funcționarul fiscal prin prisma art.196 alin.(5) din
Codul fiscal, este în drept să aplice concomitant mai multe acțiuni de executare silită.
În toate cazurile, urmează a fi reținut principiul general potrivit căruia, colectarea restanțelor
urmează a fi efectuată pentru cele mai mari sume și cele mai recent apărute.
Conform art. 1291 alin. (1) din Codul fiscal, actele Serviciului Fiscal de Stat se trimit
destinatarului prin poştă cu scrisoare recomandată şi cu aviz de primire sau prin orice alt mijloc
care să asigure confirmarea primirii lor (telegramă, fax, e-mail etc.) ori se înmînează personal
destinatarului sau altor persoane indicate la alin. (2) al aceluiași articol de către Serviciul Fiscal de
Stat.
Actele se trimit prin poștă la adresa de domiciliu/sediu a contribuabilului indicată în Sistemul
informațional al Serviciului Fiscal de Stat. În cazul în care actele remise prin poștă au fost returnate
de serviciul poștal, urmează a fi examinat motivul nerecepționării lor și, după caz, efectuate
cercetări pentru identificarea adresei veridice a contribuabilului.
În acest scop, pot fi întreprinse următoarele măsuri de investigare:
- cercetarea informației din contractele de dare în locațiune a bunurilor imobile de către persoanele
fizice, înregistrate la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat;
- consultarea Registrului zilierilor;
- în cazul aflării contribuabililor persoană fizică – cetățean în străinătate sau existenței indiciilor
în acest sens, solicitarea informației despre adresa persoanei fizice de la companiile ce prestează
servicii de angajare în străinătate, după caz;
- obținerea informației despre adresă în mod nemijlocit de la restanțier sau de la persoana cu funcție
de răspundere/fondatori a acestuia prin contactarea lui la numărul de telefon sau la poșta
electronică înregistrate în Sistemul Informațional al Serviciului Fiscal de Stat;
- în cazul imposibilității de a lua legătura cu restanțierul, solicitarea datelor de contact și/sau adresa
de domiciliu/reședință ale acestuia de la angajatorul contribuabilului persoană fizică – cetățean,
iar în cazul în care acesta nu figurează ca angajat – de la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței
de Muncă (ANOFM);
- în cazul persoanelor fizice nerezidente, obținerea datelor de contact sau a informației despre
adresa de reședință a acestora de la plătitorul de venituri achitate nerezidentului, Biroul de Migrație
și Azil din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, după caz;
- întocmirea solicitării de informații în modul și condițiile stabilite de Regulamentul privind
mecanismul de aplicare a prevederilor tratatelor internaționale ale Republicii Moldova în domeniul
asistenței administrative reciproce în materie fiscală, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.
1275/2018 și de Regulamentului privind punerea în aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului
nr. 1275 din 26.12.2018, aprobat prin Ordinul SFS nr. 164/2019, în cazurile în care persoana este
aflată peste hotarele țării;
- cercetarea informației disponibile în rețeaua internet, inclusiv în rețelele sociale și diverse baze
de date disponibile pe internet (spre exemplu motorul de căutare www.google.com sau baza de
date a entităților înregistrate într-o anumită țară www.yellowpages.com, căutare în funcție de țara
de origine/destinație a contribuabilului).
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Modalitățile enumerate mai sus pot fi aplicate și în vederea identificării reprezentanților
(persoanelor cu funcție de răspundere) contribuabilului.
În cazul identificării noii adrese a restanțierului, la adresa respectivă urmează a fi expediate toate
actele care nu au putut fi comunicate acestuia anterior.
[Alineat adăugat prin Ordinul SFS nr. 200 din 07.04.2021]
[Subcapitol actualizat prin Ordinul SFS nr. 382 din 02.07.2021]
3.2 ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARĂ A CONTRIBUABILULUI
Funcționarul fiscal pentru a efectua analiza economico-financiară a contribuabilului restanțier va
genera date din SIA Dosarul electronic al contribuabilului – Rapoarte - Raport financiar prezentat
la BNS (Situațiile financiare).
Se recomandă efectuarea analizei economico-financiare, în baza celor mai recente situații
financiare prezentate BNS și reflectate în SI.
În scopul formării unei imagini complete, clare și precise asupra activității economice a
contribuabilului restanțier, funcționarul fiscal va analiza Raportul Situațiile Financiare, care
cuprinde:
nota informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură;
bilanțul,
situația de profit și pierderi, ș.a;
Bilanțul contabil este sursa principală de informare, în baza căruia se apreciază valoarea și
structura patrimoniului întreprinderii, gradul de îndatorare, capacitatea de plată, coeficienții de
lichiditate, rezultatul financiar ș.a.
Informația din bilanțul contabil poate fi folosită pe larg de către Serviciul Fiscal de Stat și
calcula principalii indicatori.
Principalul indicator al întreprinderii reprezintă profitul net al perioadei de gestiune, care
reflectă rezultatul financiar obținut într-o perioadă și influențează direct asupra viabilității acesteia.
În raportul Situațiile financiare, putem observa dacă entitatea înregistrează profit sau pierdere,
atît în perioada curentă, cît și în perioada precedentă (r.160 din raport).
Un alt indicator ce caracterizează capacitatea de plată a întreprinderii este lichiditatea absolută
în perioada curentă.
Lichiditatea absolută reflectă în ce măsură entitatea este capabilă să-și onoreze obligațiile
curente.
Lichiditatea absolută=Numerar în casierie și la conturi curente (bilantul contabil r.250)/ datorii
curente (bilanțul contabil r.580).
Menționăm că, entitatea este capabilă să-și achite datoriile pe termen scurt în caz că suma
constituie 0,20-0,25, ceea ce înseamnă că la fiecare leu datorii curente entitatea trebuie să dispună
de 0,20-0,25 bani în numerar (valoare optimă).
Acest indicator reflectă dacă entitatea dispune sau nu dispune de suficiente lichidități pentru ași onora obligațiunile curente.
În cadrul analizei economice, se va calcula și solvabilitatea întreprinderii care indică
disponibilitățile de plată.
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Acest indicator se calculează ca raport între active circulante și datorii curente.
Solvabilitatea generală = Active circulante (r.310 din bilanț)/Datorii curente (r.580 din bilanț)
Valoarea minimă admisă poate varia între 1,2-1,8
Pe lîngă acest indicator se calculează și rata solvabilității, care reprezintă raportul dintre capitalul
propriu și totalul capitalului. Indicatorul dat se calculează în procente.
Rata solvabilității= capitalul propriu (r.390 din bilanț)/total capital (r.590 din bilanț)*100%.
Valoarea acestui indicator trebuie să fie de circa 50% .
Coeficientul
indicatorului

Indicatori

Perioada precedentă

Norma coeficientului
indicatorului
Perioada curenta

Profitul (pierderi ) net al
perioadei

+/-

Lichiditatea absolută

0,20-0,25

Solvabilitatea

1,2-1,8

Rata solvabilității

Circa 50%

De asemenea, conform bilanțului putem constata dacă entitatea dispune de mijloace fixe (r.040
din bilanț).
În urma analizei economico-financiare putem stabili situația entității și posibilitatea de a stinge
obligațiile fiscale.
Acest exercițiu (analiza economico-financiară) urmează a fi efectuat ori de cîte ori este necesar
de a stabili situația și capacitatea de plată a entității, în cazul în care, suma restanței la buget este
considerabilă și pot apărea dificultăți în recuperarea restanțelor prin aplicarea măsurilor legale de
recuperare (după modelul prevăzut la compartimentul Anexe).
3.3 PRIORITATEA ACȚIUNILOR ÎNTREPRINSE
În scopul eficientizării acțiunilor ce urmează a fi întreprinse de funcționarul fiscal, acestea urmează
a fi efectuate după următoarea prioritare:
- analiza și monitorizarea zilnică a restanței conform sectorului de lucru încredințat;
(Urmează ca recuperarea restanței să fie efectuată după mărimea și termenul restanței. În toate
cazurile, urmează a ține cont de prevederile art.179 din Codul fiscal și metodologia la acest
subiect.);
- analiza și verificarea autenticității și veridicității restanțelor la buget;
- asigurarea aplicării de către funcționarii fiscali responsabili a sechestrului ca măsură de
asigurare în faza controlului fiscal și aplicarea sechestrului ca măsură de asigurare și/sau a gajului
în procesul ca decizia să devină executorie din punct de vedere al executării silite;
- sesizarea contribuabilului (apeluri telefonice, notificări/scrisori/somații, poșta electronică,
etc.) referitor la restanța admisă la buget:
· în cazul depistării restanței ireale, urmează a aplica procedurile interne privind lichidarea
acesteia, inclusiv în cazul survenirii termenului de prescripție. În acest sens, subdiviziunea
responsabilă de recuperarea creanțelor/DGACM vor sesiza subdiviziunile responsabile în vederea
aplicării măsurilor de rigoare;
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· în cazul existenței restanței reale la anumite clasificații economice și existenței supraplăților
la altele, urmează a aplica procedurile privind stingerea obligației fiscale prin compensare. La
depistarea în listele recepționate a astfel de situații, subdiviziunea responsabilă de recuperarea
creanțelor/DGACM vor sesiza subdiviziunile responsabile (DDF) în vederea aplicării măsurilor
de rigoare;
[Sintagme modificate prin Ordinul SFS nr. 307 din 22.06.2020]
· în cazul existenței restanței reale, a solicita de la contribuabil (apel telefonic, poștă
electronică, etc.), explicații referitoare la motivul admiterii restanței, precum și a termenului în
care acesta urmează să-și onoreze obligațiile la buget. Acesta urmează a fi un termen proxim de 37 zile, în cazul contribuabililor ce nu reprezintă riscuri de administrare;
- a lua în considerație prevederile art. 180 din Codul fiscal în parte ce ține de modificarea
termenului de stingere a obligației fiscale, în cazul în care contribuabilul invocă temeiuri și probe
legale ce-l îndreptățesc să beneficieze de modificarea termenului de stingere a obligației fiscale.
- în cazul neidentificării contribuabilului, eschivării acestuia sau relei credințe, funcționarul
fiscal este în drept să inițieze suspendarea operațiunilor la conturile bancare și/sau de plăți ale
contribuabilului restanțier, cu informarea acestuia conform prevederilor legislației în vigoare (art.
229 alin. (4) din Codul fiscal). La fel, ca oportunitate poate fi înaintarea ordinului incaso privind
perceperea incontestabilă a mijloacelor bănești;
- derularea procedurii propriu zise de executare silită prin emiterea hotărîrii privind executarea
silită a obligației fiscale a contribuabilului;
- vizita de documentare la contribuabil și aplicarea procedurii privind ridicarea mijloacelor
bănești în numerar;
- identificarea debitorilor pasibili urmăririi și aplicarea față de aceștia a pîrghiilor legale în
vederea încasării debitelor în contul stingerii restanței contribuabilului la buget (urmărirea datoriei
debitoare);
- identificarea, prin resursele disponibile, inclusiv cu adresarea către organele de resort, a
bunurilor pasibile urmăririi și aplicarea sechestrului, avînd ca bază rigorile legale în vigoare;
- intentarea, după caz, a procedurilor de judecată în vederea încasării restanțelor la buget;
- în cazul apariției restanței drept urmare a calculelor pe decizii și/sau a sancțiunilor
fiscale/contravenționale, iar acestea nu pot fi încasate prin forțele și instrumentariul propriu,
remiterea materialelor cauzei în temeiul art.11 din Codul de executare, către executorul
judecătoresc competent;
- notificarea contribuabilului referitor la temeiurile inițierii procedurii de insolvabilitate și
aplicarea sancțiunii contravenționale, după caz;
- sesizarea organelor de resort (poliție, procuratură, etc.) în vederea expunerii vizavi de
activitatea contribuabilului conform competenței;
- perfectarea dosarului contribuabilului, care urmează să se încheie cu întocmirea actului de
carență și sesizarea subdiviziunii specializate a SFS, aferent depunerii cererii introductive privind
inițierea procedurii de insolvabilitate.
[Subcapitol actualizat prin Ordinul SFS nr. 382 din 02.07.2021]
3.4 IDENTIFICAREA, VIZUALIZAREA CONTURILOR BANCARE (DE PLĂȚI)
LUCRATIVE, PENTRU APLICAREA ORDINELOR INCASO
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Pentru a identifica conturile bancare/de plată lucrative/active ale contribuabilului, funcționarul
fiscal va vizualiza informația relevantă din SIA Dosarul Electronic al Contribuabilului,
identificînd
conturile bancare/de plată ce le deține contribuabilul, inclusiv în baza
compartimentului Rapoarte, informația aferent plăților efectuate și anume de pe care conturi.
Informația relevantă conturilor bancare/de plată ale contribuabilului, poate fi vizualizată și în
SIA Sistemul Rapoarte Fiscale, compartimentul Rapoarte, Date generale despre contribuabil.
Totodată, se va analiza și programa TREZOR și se va identifica conturile bancare/de plată cu
care operează cel mai des entitatea, acestea avînd prioritate la înaintarea ordinelor incaso, în
vederea încasării restanțelor la buget.
La fel, identificarea conturilor cu prioritate de a fi aplicate ordinele incaso, poate fi efectuată și
prin intermediul portalului www.plăți.fisc.md.
De asemenea, întru identificarea conturilor cu care cel mai des operează contribuabilul, în
programa SIA CCDE, meniul Rapoarte, se va selecta din submeniul tipul raportului, Informația
privind rulajul mijloacelor bănești, soldul pe conturile bancare/de plată, tranzacțiile și operațunile
efectuate, iar dacă aceasta nu există, poate fi solicitată conform procedurii, prin intermediul SIA
CCDE.
Astfel, întru stingerea pe deplin și operativ a restanței, funcționarul fiscal va ține cont de
prevederile menționate mai sus, la înaintarea ordinelor incaso la conturile bancare/de plată, cu care
cel mai des operează contribuabilul restanțier.
[Subcapitol actualizat prin Ordinul SFS nr. 102 din 26.02.2021]
3.5 IDENTIFICAREA BUNURILOR PASIBILE SECHESTRĂRII
Întru identificarea bunurilor pasibile sechestrării, în calitate de surse și mecanisme de
informare, funcționarul fiscal va verifica și utiliza datele din sistemul informational al Serviciului
Fiscal de Stat (SIA Dosarul Electronic al Contribuabilului, SIA Sistemul Rapoarte Fiscale, SIA
Cadastrul fiscal, SIA Contul curent al contribuabilului, alte aplicații informaționale cu relevanță),
va examina și analiza informația din registrele contabile corespunzătoare (care sunt anexate la
dosarul cu privire la executarea silită sau care se vor solicita ulterior de la contribuabil), se vor
sesiza organele de resort privind identificarea bunurilor (după modelul prevăzut la compartimentul
Anexe).
[Subcapitolul 3.5 modificat prin Ordinul SFS nr. 59 din 15.02.2019 ]
Totodată, pentru a identifica bunurile imobile ce le deține contribuabilul restanțier și dacă
acestea nu sunt sechestrate de alte organe sau grevate cu careva obligații, se va vizualiza Registrul
bunurilor imobile
(https://www.cadastru.md/ecadastru/webinfo/f?p=100:1:3457519761053489).
În scopul stabilirii și asigurării confirmării privind bunurile disponibile ce aparțin cu drept de
proprietate agentului economic restanțier,
funcționarul fiscal va solicita informațiile
corespunzătoare de la organele de resort, cum ar fi: autoritățile administrative-teritoriale (primării),
instituțiile și/sau întreprinderile/organizațiile ce administrează și țin registrele respective cu privire
la deținerea bunurilor imobile, mobile, valori mobiliare, drepturi de proprietate intelectuală,
tehnică agricolă, etc. și anume de la Agenția Servicii Publice, inclusiv ÎS Intehagro, Centrul de
Informații Juridice (Registrul garanțiilor reale mobiliare, poate fi accesat electronic, în baza parolei
de acces obținute prin intermediul DDI), Biroul Național de Statistică (informația cu privire la
Situațiile Financiare, poate fi vizualizată în SIA Dosarul Electronic al Contribuabilului), Agenția
de Stat pentru Proprietate Intelectuală (aferent obiectelor de proprietate industrială, drepturilor de
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autor și drepturilor conexe), Serviciul Vamal, Societățile de registru, Camerele teritoriale Nord,
Sud, Centru ale executorilor judecătorești, Organele de drept (Ministerul Afacerilor Interne
Serviciul Tehnologii Informaționale (Registrul Infracțiunilor), organul de urmărire penală, după
caz.)), altele.

3.6 CITAREA CONTRIBUABILULUI LA SUBDIVIZIUNEA SFS
În scopul exercitării atribuțiilor, Serviciul Fiscal de Stat și funcționarul fiscal, conform
prevederilor art. 134 alin. (1) p. 14) din Codul fiscal, au dreptul să citeze la Serviciul Fiscal de
Stat contribuabilul, persoana presupusă a fi subiectul impozitării, persoana cu funcţie de
răspundere a contribuabilului, inclusiv responsabilul de evidența documentelor referitoare la
persoana presupusă a fi subiectul impozitării, pentru a depune mărturii, a prezenta documente şi
informaţii în problema de interes pentru Serviciul Fiscal de Stat, cu excepţia documentelor şi
informaţiilor care, conform legislaţiei, constituie secret de stat. Neprezentarea persoanei citate la
data şi ora stabilite în citaţie nu împiedică efectuarea de către Serviciul Fiscal de Stat a actelor
procedurale fiscale.
Potrivit art.226 alin.(1) din Codul fiscal, citația este un înscris în care persoana este invitată la
Serviciul Fiscal de Stat ca să depună documente sau să prezinte alt gen de informație, relevante
pentru administrarea fiscală, precum și pentru realizarea tratatelor internaționale la care Republica
Moldova este parte. Serviciul Fiscal de Stat este în drept să citeze orice persoană pentru a depune
mărturii sau a prezenta documente.
Modelul citației este stabilit de Serviciul Fiscal de Stat. În ea se indică scopul citării, data, ora
și locul unde trebuie să se prezinte persoana citată, obligațiile și responsabilitatea ei.
Prin Ordinul IFPS nr.1289 din 06.12.2016 au fost aprobate următoarele formularele de citații:
Citație privind examinarea cazului de încălcare a legislației;
Citație la Serviciul Fiscal de Stat;
Citația bancară.
De asemenea prin Ordinul SFS nr.21 din 07.04.2017 a fost aprobat formularul citației la
examinarea contestației de către Serviciul Fiscal de Stat.
Citațiile se întocmesc în 2 exemplare, unul dintre care se înmînează/expediază recomandat
persoanei citate, iar altul se anexează la materialele aferente.
Conform art.226 alin.(3) din Codul fiscal, în cazul citării contribuabilului, trebuie
respectate următoarele reguli:
a) citaţia să fie semnată de conducerea Serviciului Fiscal de Stat;
b) citaţia să se înmîneze cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de data la care persoana citată
trebuie să se prezinte dacă legislaţia nu prevede altfel;
c) în citaţie să fie specificate documentele de evidenţă sau un alt gen de informaţii dacă
urmează să fie prezentate;
d) la cererea persoanei citate, Serviciul Fiscal de Stat poate schimba data, ora sau locul de
prezentare;
e) persoana citată are dreptul să depună mărturii în prezenţa reprezentantului său;
f) Serviciul Fiscal de Stat este în drept să ceară persoanei citate să prezinte documentele
existente, nu este însă în drept să ceară întocmirea şi/sau semnarea de documente, cu excepţia
procesului-verbal.
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La prezentarea contribuabilului, conform citației, funcționarul fiscal este obligat să respecte
art. 226 alin. (4) din Codul fiscal, care prevede că, înainte de audiere, se identifică persoana citată,
i se expun drepturile, obligaţiile, precum şi răspunderea pe care o implică depunerea deliberată a
unor mărturii false. Toate acestea se trec într-un proces-verbal, semnat, pentru conformitate, de
persoana citată. La audiere, i se solicită să declare tot ceea ce cunoaşte despre cazul pentru care a
fost citată. După ce persoana depune mărturii, funcţionarul fiscal îi poate adresa întrebări.
Mărturiile se consemnează în procesul-verbal, semnat de cel care le-a depus.
Procesul-verbal de audiere se anexează la dosarul contribuabilului. Modelul procesului-verbal
de audiere a contribuabilului este aprobat în Indicația SFS nr. 56 din 07 august 2015 ”Cu privire
la întocmirea proceselor-verbale în cazul audierii persoanelor citate”.
De asemenea, se va ține cont și de prevederile imperative ale art. 1291 din Codul fiscal și de
Ordinul SFS nr. 325 din 11 septembrie 2017 cu privire la publicarea în Monitorul Oficial al
Republicii Moldova.
Menționăm că, potrivit art.253 alin.(5) din Codul fiscal, pentru neexecutarea cerințelor din
citația Serviciului Fiscal de Stat, persoanele fizice se sancționează cu o amendă în mărime de 500
lei, persoanele juridice – în mărime de 5000 de lei, iar neexecutarea cerințelor din citația bancară
se sancționează cu amendă de 5000 de lei.

CAPITOLUL 4. MĂSURILE DE RECUPERARE A RESTANȚELOR
4.1 ÎNCASAREA DE MIJLOACE BĂNEȘTI DE PE CONTURILE BANCARE/DE
PLĂȚI ALE CONTRIBUABILULUI
Începînd cu ziua următoare celei în care a apărut restanţa sau în care s-a aflat despre apariţia
ei, inclusiv a obligației fiscale a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicala, veniturilor
din vînzarea și privatizarea patrimoniului public, împrumuturilor interne și externe cu destinație
special acordate agenților economici prin intermediul Ministerului Finanțelor, mijloacelor
dezafectate de le buget pentru stingerea împrumuturilor acordate agenților economici cu garanție
de stat sau cu garanția autorităților administrației publice locale, Serviciul Fiscal de Stat este în
drept să înainteze ordine incaso, care au valoare de documente executorii, la conturile bancare
și/sau de plăți (cu excepţia contului de împrumut, a conturilor bancare și/sau de plăți deschise
conform prevederilor acordurilor de împrumut încheiate între Republica Moldova şi donatorii
externi a contului provizoriu (de acumulare a mijloacelor financiare pentru formarea sau majorarea
capitalului social), precum şi a conturilor persoanelor fizice care nu sînt subiecţi ai activităţii de
întreprinzător (în cazul executorilor judecătoreşti – numai conturile speciale), conturile de
acumulare deschise conform legislaţiei insolvabilităţii) ale contribuabilului dacă acesta dispune de
ele şi dacă Serviciul Fiscal de Stat le cunoaşte. Pentru toate categoriile de conturi bancare și/sau
de plăți înscrise în Registrul fiscal de stat, ordinele incaso se emit în monedă naţională. La
executarea ordinului incaso emis în moneda naţională înaintat la contul în valută străină al
contribuabilului, banca (sucursala) și/sau societatea de plată (sucursala), societatea emitentă de
monedă electronică (sucursala), furnizorul de servicii poștale care activează în calitate de prestator
de servicii de plată sau emitent de monedă electronică (sucursala) efectuează operaţiunea de
cumpărare a valutei străine contra monedei naţionale aplicînd cursul valutar stabilit de aceasta, cu
transferarea leilor moldoveneşti la bugetul public naţional în aceeaşi zi.
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Pînă la aplicarea ordinului incaso la contul bancar și/sau de plăți al contribuabilului restanțier,
funcționarul fiscal responsabil de recuperarea creanțelor urmează să notifice contribuabilul
conform prevederilor Indicației SFS nr. 113 din 09.07.2019, cu privire la eficientizarea activității
de diminuare a restanțelor. În cazul notificării contribuabilului la adresele de email înregistrate în
SISFS, funcționarul fiscal urmează să includă textul (după modelul prevăzut la compartimentul
Anexe) direct în scrisoare fără atașarea fișierelor (word, PDF, etc). Dacă notificarea
contribuabilului este imposibilă din motivul lipsei/neveridicității telefoanelor înregistrate și a lipsei
adreselor de email în SISFS, funcționarul responsabil de recuperarea creanțelor efectuează
înscrierea respectivă în registrul (după modelul prevăzut la compartimentul Anexe) și înaintează
ordinul incaso la conturile bancare și/sau de plăți ale contribuabilului restanțier.
[Alineat adăugat prin Ordinul SFS nr. 307 din 22.06.2020]
Funcţionarul fiscal din cadrul Subdiviziunii responsabile de recuperarea creanțelor întocmeşte
ordinul incaso la conturile bancare și/sau de plăți ale contribuabilului, care este semnat de
conducătorul subdiviziunii competente conform competențelor atribuite şi ulterior este transmis
spre executare băncii (sucursalei) și/sau societății de plată (sucursalei), societății emitente de
monedă electronică (sucursalei), furnizorului de servicii poștale care activează în calitate de
prestator de servicii de plată sau emitent de monedă electronică (sucursalei). La transmiterea
ordinelor incaso se vor respecta prevederile Ordinului Serviciului Fiscal de Stat nr. 582 din
24.11.2020 cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind modul de expediere şi recepţionare a
documentelor prin sistemul informaţional automatizat de creare şi circulaţie a documentelor
electronice.
Încasarea de mijloace băneşti de pe conturile bancare și/sau de plăți deţinute de către notari,
avocaţi, administratori autorizaţi şi mediatori se efectuează conform prevederilor articolului 197
din Codul fiscal. În cazul în care contribuabilul deţine la contul său bancar și/sau de plăți mijloace
băneşti, banca (sucursala) și/sau societatea de plată (sucursala), societatea emitentă de monedă
electronică (sucursala), furnizorul de servicii poștale care activează în calitate de prestator de
servicii de plată sau emitent de monedă electronică (sucursala) este obligată să execute, în limita
acestor mijloace, ordinul incaso a Serviciului Fiscal de Stat în decursul a 24 de ore din momentul
în care a fost primit.
În cazul în care în ziua sau anterior recepţionării ordinului incaso privind încasarea mijloacelor
băneşti de pe conturile bancare și/sau de plăți ale contribuabilului au fost înaintate alte documente
executorii şi/sau în aceeaşi zi au fost înaintate alte ordine incaso pentru acelaşi cont/conturi bancare
și/sau de plăți, emise de organele legal abilitate, şi mijloacele băneşti disponibile în aceste conturi
nu sînt suficiente pentru executarea integrală a ordinelor incaso şi a documentelor executorii
indicate, acestea (ordinul incaso şi documentul executoriu) se remit de către bancă (sucursală)
și/sau societatea de plată (sucursala), societatea emitentă de monedă electronică (sucursala),
furnizorul de servicii poștale care activează în calitate de prestator de servicii de plată sau emitent
de monedă electronică (sucursala) în aceeaşi zi primului executor judecătoresc emitent, pentru
încasarea şi distribuirea mijloacelor băneşti în ordinea satisfacerii creanţelor şi conform procedurii
stabilite de Codul de executare. În aceeaşi zi, banca (sucursala) și/sau societatea de plată
(sucursala), societatea emitentă de monedă electronică (sucursala), furnizorul de servicii poștale
care activează în calitate de prestator de servicii de plată sau emitent de monedă electronică
(sucursala) va informa în scris şi/sau prin alte metode legale Serviciul Fiscal de Stat despre
existenţa altor ordine incaso şi/sau documente executorii şi despre remiterea acestora executorului
judecătoresc corespunzător.
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În cazul în care contribuabilul nu deţine la contul său bancar și/sau de plăți mijloace băneşti
pentru a stinge, total sau parţial, obligaţia fiscală, banca (sucursala) și/sau societatea de plată
(sucursala), societatea emitentă de monedă electronică (sucursala), furnizorul de servicii poștale
care activează în calitate de prestator de servicii de plată sau emitent de monedă electronică
(sucursala) remite Serviciului Fiscal de Stat, în termen de 3 ore după termenul reglementat (24
ore), informaţia privind executarea ordinului incaso. În cazul suspendării operaţiunilor la contul
bancar și/sau de plăți pentru nestingerea obligaţiei fiscale, banca (sucursala) și/sau societatea de
plată (sucursala), societatea emitentă de monedă electronică (sucursala), furnizorul de servicii
poștale care activează în calitate de prestator de servicii de plată sau emitent de monedă electronică
(sucursala) informează imediat Serviciul Fiscal de Stat despre înscrierea în contul contribuabilului
a mijloacelor băneşti.
Procedura încasării incontestabile a mijloacelor de la conturile bancare și/sau de plăți se
stabileşte de Banca Naţională a Moldovei în comun cu Ministerul Finanţelor.
În urma alăturării realizate conform procedurii stabilite şi după expirarea termenului de
alăturare stabilit la art.92 din Codul de executare, executorul judecătoresc va comunica, în termen
de 3 zile, Serviciului Fiscal de Stat despre toate acţiunile şi actele care trebuie sau au fost realizate
cu această ocazie, în special cele care vizează gradul de prioritate a creanţelor care concurează
pentru mijloacele băneşti aflate pe conturile debitorului ce sînt implicate în procedura de executare
respectivă şi va solicita avizul Serviciului Fiscal de Stat în acest sens.
Repartizarea sumelor încasate de pe conturile debitorului (în speţele care vizează şi creanţele
statului) se va realiza conform prevederilor legale în vigoare şi doar în baza avizului pozitiv al
Serviciului Fiscal de Stat. În cazul primirii refuzului privind ordinea de repartizare a sumelor,
actele ulterioare în acest sens ale executorului judecătoresc sînt lovite de nulitate, executorul
judecătoresc fiind obligat să se conformeze prescripţiilor privind modul de repartizare a sumelor
indicate de către Serviciul Fiscal de Stat, ţinînd cont de prevederile legislaţiei în vigoare.
Prevederile articolului 197 din Codul fiscal, nu se aplică în cazul în care în contul bancar și/sau
de plăți al contribuabilului sînt înscrise mijloace băneşti încasate de la comercializarea bunurilor
gajate, în limita sumelor direcţionate spre plata cheltuielilor aferente vînzării bunului gajat şi în
limita creanţelor care se plătesc din produsul vînzării bunului gajat. Pentru a vizualiza
corectitudinea respectării acestei norme, poate fi vizualizată informația relevantă rulajului pe
conturi, obținută prin intermediul SIA CCDE.
De asemenea, ține de menționat că în cazul suspendării operațiunilor la conturile bancare și/sau
de plăți ale contribuabilului, banca (sucursala) și/sau societatea de plată (sucursala), societatea
emitentă de monedă electronică (sucursala), furnizorul de servicii poștale care activează în calitate
de prestator de servicii de plată sau emitent de monedă electronică (sucursala) informează SFS
aferent înscrierii mijloacelor bănești în conturile contribuabilului. Prin urmare, în cazurile cînd
conturile bancare și/sau de plăți ale contribuabilului sunt suspendate, iar banca (sucursala) și/sau
societatea de plată (sucursala), societatea emitentă de monedă electronică (sucursala), furnizorul
de servicii poștale care activează în calitate de prestator de servicii de plată sau emitent de monedă
electronică (sucursala) a informat inițial că soldul contului (rilor) este zero și nu a parvenit nici o
altă informație, atunci funcționarii fiscali nu urmează să emită ordine incaso întrucît se presupune
că la contul (urile), pentru care este emisă dispoziția de suspendare a operațiunilor la conturile
bancare și/sau de plăți, soldul nu s-a modificat, iar imediat ce în conturi se vor înregistra modificări
ale soldului, banca (sucursala) și/sau societatea de plată (sucursala), societatea emitentă de monedă
electronică (sucursala), furnizorul de servicii poștale care activează în calitate de prestator de
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servicii de plată sau emitent de monedă electronică (sucursala) va informa SFS sub sancțiunea
prevederilor art. 259 alin. (5) din Codul fiscal.
Astfel, înainte de a emite ordinele incaso aferent contribuabilului restanțier, funcționarul fiscal
urmează să verifice anterior situația contribuabilului în SIA CCDE și în cazurile menționate mai
sus, să procedeze după cum este indicat.
Suplimentar, în partea ce ține de buna administrare fiscală, precum și de fluidizarea circulației
documentelor electronice între SFS și bănci (sucursale) și/sau societățile de plată (sucursale),
societățile emitente de monedă electronică (sucursale), furnizorii de servicii poștale care activează
în calitate de prestator de servicii de plată sau emitent de monedă electronică (sucursale), urmează
ca ordinele incaso, precum și alte documente, să fie remise băncilor (sucursalelor) și/sau
societăților de plată (sucursalelor), societăților emitente de monedă electronică (sucursalelor),
furnizorilor de servicii poștale care activează în calitate de prestator de servicii de plată sau emitent
de monedă electronică (sucursalelor) spre executare pe parcursul zile lucrătoare, evitînd remiterea
masivă a acestora la finele zilei de lucru.
De asemenea, anterior emiterii ordinelor incaso, precum și a dispozițiilor de suspendare a
operațiunilor la conturile bancare și/sau de plăți, funcționarul fiscal urmează să verifice informația
relevantă din SI al SFS, aferent dacă contribuabilul nu se află în procedură de insolvabilitate și să
procedeze în strictă conformitate cu procedura stabilită la compartimentul Inițierea procedurii de
insolvabilitate.
Totodată, în cazul în care, în SI SFS nu se înregistrează informația relevantă închideii contului
bancar și/sau de plăți al contribuabilului și au fost emise ordine incaso și dispoziții de suspendare
aferent acestuia, respinse ulterior de către bancă (sucursală) și/sau societatea de plată (sucursala),
societatea emitentă de monedă electronică (sucursala), furnizorul de servicii poștale care activează
în calitate de prestator de servicii de plată sau emitent de monedă electronică (sucursala) din
motivul că contul a fost închis, Subdiviziunea responsabilă de recuperarea creanțelor urmează să
informeze DDF imediat, dar nu mai tîrziu decît în termen de 2 zile lucrătoare de la recepționarea
informației de la bancă (sucursală) și/sau societatea de plată (sucursala), societatea emitentă de
monedă electronică (sucursala), furnizorul de servicii poștale care activează în calitate de prestator
de servicii de plată sau emitent de monedă electronică (sucursala), aferent întreprinderii măsurilor
de ajustare a informației relevante în SI al SFS.
[Subcapitol actualizat prin Ordinul SFS nr. 307 din 22.06.2020]
[Subcapitol actualizat prin Ordinul SFS nr. 102 din 26.02.2021]
[Subcapitol actualizat prin Ordinul SFS nr. 382 din 02.07.2021]
4.2 SECHESTRAREA BUNURILOR
4.2.1 SECHESTRUL CA MĂSURĂ DE ASIGURARE
În conformitate cu prevederile stauate de art. 227 din Codul fiscal, stingerea obligațiilor fiscale se
asigură prin aplicarea de către Serviciul Fiscal de Stat sau alt organ abilitat majorării de întîrziere
(penalității) la impozite și taxe, prin suspendarea operațiunilor la conturile bancare și/sau de plăți,
cu excepția celor de la conturile de credit și provizorii (de acumulare a mijloacelor financiare
pentru formarea sau majorarea capitalului social), prin sechestrarea bunurilor și prin alte măsuri
prevăzute de Codul fiscal și de actele normative adoptate în conformitate cu acesta.
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Potrivit art. 230 din Codul fiscal, sechestrarea bunurilor ca măsură de asigurare a plății
impozitelor, taxelor și/sau amenzilor se exercită în modul și în condițiile prevăzute la capitiolul 9
din Codul fiscal.
Conform prevederilor imperative statuate de pct. 2 din Ordinul SFS nr. 379/2017, Serviciul
Fiscal de Stat este în drept să aplice măsuri de asigurare a stingerii obligației fiscale, în cazurile:
- emiterii deciziei asupra cazului de încălcare fiscală și neexpirării termenului de 30 zile din data
pronunțării acesteia, conform art. 252 din Codul fiscal;
- contestării deciziilor și acțiunilor privind executarea silită a obligației fiscale conform art. 273
din Codul fiscal;
- efectuării controlului fiscal la contribuabil și existenței suspiciunii că bunurile contribuabilului
sau debitorului (ilor) acestuia pot fi înstrăinate pînă la emiterea deciziei asupra cazului;
- monitorizării contribuabilului în perioada de funcționare a postului fiscal și existenței
suspiciunii că acesta va înregistra obligații fiscale față de buget, pe care nu va fi în stare să le
achite;
- asigurarea executării prevederilor Hotărîrii Guvernului nr.1275 din 26.12.2018 pentru
aprobarea Regulamentului privind mecanismul de aplicare a prevederilor tratatelor internaţionale
ale Republicii Moldova în domeniul asistenţei administrative reciproce în materie fiscală.
În situația emiterii deciziei asupra cazului de încălcare fiscală și neexpirării termenului de 30 de
zile din data pronunțării, sechestrul ca măsură de asigurare poate fi aplicat dacă contribuabilul
supus controlului înregistrează restanțe la buget sau, în perioada ultimelor 12 luni, contribuabilul
a înregistrat restanțe considerabile la buget și/sau fie a achitat obligațiile fiscale cu întîrziere, fie
acestea au fost stinse prin măsuri de executare silită.
În acest context este de menționat că, în raport cu obligațiile fiscale restante ale contribuabilului
înregistrate până la data emiterii deciziei asupra cazului de încălcare fiscală, vor fi întreprinse
măsuri de executare silită, inclusiv sub forma sechestrului ca măsură de executare silită, de către
subdiviziunea responsabilă de recuperarea creanțelor în conformitate cu prevederile Capitolului 9
din Titlul V al Codului fiscal și cu prezentul Manual.
Aplicarea sechestrului ca măsură de asigurare în cazul efectuării controlului fiscal la
contribuabil și existenței suspiciunii că bunurile contribuabilului sau debitorului(ilor) acestuia pot
fi înstrăinate până la emiterea deciziei se va efectua numai în cazul bănuielii că aceste bunuri pot
fi înstrăinate prin diferite pîrghii legale sau cu abateri de la cadrul de reglementare în vigoare, până
la emiterea deciziei asupra cazului. Aceste suspiciuni se pot întemeia pe:
1. comportamentul îndoielnic al persoanei cu funcție de răspundere a contribuabilului ce vizează
încheierea/tentativa de încheiere a unor acte/tranzacții de înstrăinare a bunurilor ce pot duce la
imposibilitatea ulterioară de onorare a obligațiilor fiscale, acestea devenind restanțe la buget;
2. istoria activității agentului economic (sumele obligațiilor fiscale calculate/achitate pentru
perioadele de până la efectuarea controlului depășesc 5% din valoarea cifrei de afaceri, agentul
economic nu a admis restanțe mai mari de 5% din obligațiile calculate, pentru perioade de timp
mai mari de 3 luni);
3. istoria activității persoanelor cu funcții de răspundere (au deținut/dețin funcții în întreprinderi
care înregistrează restanțe la buget, întreprinderi în procedura de insolvabilitate, întreprinderi pe
numele cărora au fost/sunt intentate dosare penale);
4. lipsa activelor necesare desfășurării activității de întreprinzător;
5. din constatările actului de control pot fi presupuși indici ai infracțiunilor;
6. în cazul în care, în ultimele 12 luni, contribuabilul înregistrează pierderi sau profitabilitate
scăzută.
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Totodată, conform prevederilor pct. 228 din Regulamentul cu privire la efectuarea controlului
de către Serviciul Fiscal de Stat, aprobat prin Ordinul SFS nr. 320 din 31.07.2019 (în continuare
Regulament), după întocmirea actului de control urmează a fi întreprinse, după caz, măsurile de
asigurare a stingerii obligației fiscale în conformitate cu prevederile Ordinului SFS nr. 379 din
15.03.2017, în cazul în care în cadrul controlului există suspiciunea că bunurile contribuabilului
sau debitorului(ilor) acestuia pot fi înstrăinate până la emiterea deciziei asupra cazului de încălcare
a legislației, cu excepția controalelor efectuate la entitățile aflate în procedură de insolvabilitate.
Potrivit pct. 2281 din Regulament, măsuri de asigurare a stingerii obligației fiscale pot fi aplicate
în următoarele cazuri:
- contribuabilul nu acceptă să conlucreze cu funcționarii fiscali în cadrul controlului fiscal;
- în contabilitatea contribuabilului sunt înregistrate bunuri, iar de facto acestea nu sunt;
- contribuabilul are deschis cont bancar și/sau de plăți la băncile (sucursalele) și/sau societățile
de plată (sucursalele), societățile emitente de monedă electronică (sucursalele), furnizorii de
servicii poștale care activează în calitate de prestator de servicii de plată sau emitent de monedă
electronică (sucursala) din Republica Moldova, dar acesta își desfășoară activitatea pe teritoriul
din stânga Nistrului;
- în cadrul controlului a fost înregistrată tentativă de înstrăinare a activelor de către contribuabil;
- alte situații în care există suspiciunea că bunurile contribuabilului sau debitorului(ilor) acestuia
pot fi înstrăinate.
[Alineat adăguat prin Ordinul SFS nr. 537 din 20.10.2020]
Aplicarea sechestrului ca măsură de asigurare pe bunurile debitorului(ilor) conform pct.2
subpct. 4) şi subpct. 1) din Ordin, se va efectua de către organul fiscal numai în cazul în care
datoriile debitoare au devenit scadente, fapt confirmat în baza constatărilor efectuate de Serviciul
Fiscal de Stat.
Concomitent, sechestrul poate fi aplicat și în cazurile cînd contribuabilul dispune de bunuri cu
drept de proprietate, dar care nu sunt în posesia acestuia la momentul controlului.
[Alineat adăguat prin Ordinul SFS nr. 537 din 20.10.2020]
Sechestrarea bunurilor ca măsură de asigurare, inclusiv a mijloacelor băneşti aflate în conturile
bancare și/sau de plăți, care prin prisma art.459 alin.(5) din Codul civil sunt considerate bunuri
mobile, precum și a mijloacelor bănești care se vor afla (viitoare), se va exercita în modul şi
condiţiile prevăzute de Codul fiscal, cu excepţia prevederilor ce ţin de comercializarea bunurilor
sechestrate.
În scopul de a nu crea impedimente în activitatea agentului economic, sechestrul ca măsură de
asigurare se va aplica inițial pe bunurile disponibile ale agentului economic și doar în lipsa acestora
se va examina temeiul și necesitatea aplicării sechestrului ca măsură de asigurare pe mijloacele
bănești ale contribuabilului.
[Alineat adăguat prin Ordinul SFS nr. 537 din 20.10.2020]
În cazul în care a fost aplicat sechestru ca măsură de asigurare a stingerii obligației fiscale pe
mijloacele bănești aflate în conturile bancare și/sau de plăți, la solicitarea contribuabilului și cu
acordul scris al Serviciului Fiscal de Stat, banca (sucursala) și/sau societatea de plată (sucursala),
societatea emitentă de monedă electronică (sucursala), furnizorul de servicii poștale care activează
în calitate de prestator de servicii de plată sau emitent de monedă electronică (sucursala) va
transfera mijloacele bănești pe care este aplicat sechestru în contul stingerii obligației fiscale.
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În scopul comercializării bunurilor sechestrate ca măsură de asigurare a stingerii obligaţiilor
fiscale, se va aplica sechestrul ca modalitate de executare silită a obligaţiei fiscale, în conformitate
cu reglementările în vigoare ale Codului fiscal.
Evidenţa hotărîrilor cu privire la asigurarea stingerii obligaţiei fiscale, a actelor de sechestru ca
măsură de asigurare a stingerii obligaţiei fiscale, precum şi a altor documente aferente se duce
similar ca şi pentru actele respective aferent executării silite a obligaţiei fiscale.
În cazul aplicării sechestrului ca măsură de asigurare potrivit pct.2 subpct. 4) din ordin, odată
cu emiterea deciziei (ziua emiterii deciziei) asupra cazului de încălcare a legislaţiei, potrivit căreia
au fost calculate obligaţii fiscale la buget, sechestrul ca măsură de asigurare va fi ridicat, la
necesitate, în cazurile în care sumele obligaţiilor fiscale calculate conform deciziei nu corespund
cu sumele reflectate în Actul de control fiscal şi concomitent va fi aplicat conform pct.2 subpct.1)
din ordin, iar în cazul existenţei circumstanţelor care exclud procedura de examinare a cazului de
încălcare fiscală conform art. 240 din Codul fiscal, sechestrul ca măsură de asigurare aplicat
potrivit pct.2 subpct. 4) din ordin va fi ridicat imediat de către Serviciul Fiscal de Stat.
Este prevăzut că, în cazul sechestrului ca măsură de asigurare în baza pct.2 subpct.1) şi 4) din
ordin, aplicarea acestuia ţine de subdiviziunile responsabile de control fiscal, în cazul sechestrului
potrivit pct.2 subpct. 2) și 6) din ordin, aplicarea ţine de subdiviziunile în atribuţiile cărora intră
recuperarea creanțelor, iar în cazul sechestrului ca măsură de asigurare în baza pct.2 subpct. 5) din
ordin, sechestrul se va aplica de către subdiviziunile responsabile de monitorizarea postului fiscal.
De menționat că, cazurile și acțiunile de sechestru sus-enunțate, reprezintă măsuri de asigurare
și nu de executare silită și urmează a nu fi confundate cu sechestrul aplicat pe bunurile
contribuabilului, potrivit reglementarilor art. 200 din Codul fiscal, cu toate că conform pct. 4 din
Ordinul SFS nr. 379/2017, procedura de aplicare a sechestrului ca măsură de asigurare, este
identică celei prevăzute de Codul fiscal, cu excepția prevederilor ce țin de comercializarea
bunurilor sechestrate. Cu alte cuvinte, bunurile sechestrate ca măsură de asigurare a stingerii
obligației fiscale nu vor fi evaluate și comercializate, pentru asta urmînd ca acestea să fie ulterior
sechestrate potrivit procedurii stabilite de titlul V din Codul fiscal.
Totodată, avînd în vedere că prin prisma pct. 8 din Ordinul SFS nr. 379/2017, în aplicarea
sechestrului ca măsură de asigurare pot fi implicate mai multe subdiviziuni ale Serviciului Fiscal
de Stat (responsabile de control fiscal, monitorizarea postului fiscal și recuperarea creanțelor),
precum și în urma atestării neconcordanțelor în acțiuni, se stabilește ca în cazul în care, sechestrul
ca măsură de asigurare este aplicat de către alte subdiviziuni ale Serviciului Fiscal de Stat decît în
competența cărora intră recuperarea creanțelor, imediat aplicării sechestrului sau în ziua lucrătoare
imediat următoare aplicării sechestrului, acestea vor informa Subdiviziunea responsabilă de
recuperarea creanțelor și Direcția generală administrarea contribuabililor mari, inclusiv la adresa
electronică a șefului subdiviziunilor menționate. La fel, conform aceleiași proceduri, se va informa
și despre modificarea și/sau ridicarea sechestrului de pe bunurile contribuabilului.
În cazul aplicării sechestrului ca măsură de asigurare în baza pct. 2. alin. 1) din Ordinul SFS
nr. 379/2017 și ținînd cont de pct. 7 din Ordinul respectiv, dacă contribuabilul nu și-a onorat
obligația fiscală sau nu a fost instituită o altă măsură de asigurare și/sau de executare silită și se
necesită la recurgerea aplicării sechestrului ca măsură de executare silită, (la expirarea a 30 zile de
la emiterea deciziei asupra cazului de încălcare fiscală), la data aplicării sechestrului ca măsură de
executare silită pe bunurile contribuabilului (pe bunurile care au fost sechestrate ca măsură de
asigurare anterior și/sau pe alte bunuri ale contribuabilului), Subdiviziunea responsabilă de
recuperarea creanțelor va informa subdiviziunea (inclusiv la adresa electronică a conducătorului)
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care a aplicat sechestrul ca măsură de asigurare, pentru ridicarea acestuia, prezentînd o copie a
hotărîrii privind executarea silită și a actului de sechestru însoțit de lista bunurilor sechestrate.
În cazul în care, la momentul aplicării sechestrului ca măsură de executare silită, de către
reprezentanţii Subdiviziunii responsabile de recuperarea creanțelor se vor stabili devieri ale
bunurilor anterior sechestrate ca măsură de asigurare, urmare a sesizării conducerii subdiviziunii
responsabile de recuperarea creanțelor și a subdiviziunii care a aplicat sechestrul ca măsură de
asigurare, de comun cu reprezentantul (ii) subdiviziunii respective, vor întreprinde măsurile ce se
cuvin, aferent constatării înstrăinării/dispariției bunurilor sechestrate, conform procedurilor
stabilite de prezentul manual.
De asemenea, urmează a atenționa și despre diferența dintre suspendarea oprerațiunilor la
conturile bancare și/sau de plăți drept măsură de asigurare (Ordinul SFS nr. 159/2021 privind
executarea art. 227 alin. (1) și art. 229 din Codul fiscal, Anexa nr. 3, codul încălcării ,,11,,) și
aplicarea sechestrului ca măsură de asigurare pe bunurile (mijloacele bănești) ale contribuabilului.
De asemenea, urmează a atenționa subdiviziunile competente ale Serviciului Fiscal de Stat
despre calitatea perfectării sechestrelor în baza Ordinul SFS nr. 379/2017, precum și despre
necesitatea examinării bunurilor ce fac obiectul sechestrului, înainte de a fi incluse în lista
bunurilor sechestrate ca măsură de asigurare a stingerii obligației fiscale și perfectat actul de
sechestru ca măsură de asigurare a stingerii obligației fiscale propriu zis.
Suplimentar, este de remarcat că în dependență de circumstanțele cazului, similar măsurii de
asigurare reglementate de pct. 2 alin. 1) din Ordinul SFS nr. 379/2017, în cazul emiterii deciziei
asupra cazului de încălcare fiscală, în corespundere cu prevederile art. 252 alin. (3) din Codul fiscal
, avînd în vedere situația și premizele aferent onorării de către contribuabil a obligațiilor calculate,
precum și ținînd cont de eventualele contestații, în vederea asigurării drepturilor Serviciului Fiscal
de Stat, este oportun aplicarea măsurii de asigurare sub formă de gaj legal.
În acest sens, gajul legal va fi întocmit și înregistrat de către subdiviziunea abilitată cu atribuții
de control, cu suportul subdiviziunii abilitate cu atribuțiile de recuperare a creanțelor și/sau cu
atribuții de asistență juridică.
În cazul aplicării de către Subdiviziunea responsabilă de control fiscal a sechestrului ca măsură
de asiurare pe mijloacele bănești viitoare, în caz dacă contribuabilul nu și-a onorat obligația fiscală,
sechestrul va fi ridicat după suspendarea operațiunilor la conturile bancare și/sau de plăți ale
contribuabilului de către Subdiviziunea responsabilă de recuperarea creanțelor pe motivul
nestingerii, în termenul stabilit, a obligației fiscale.
Copia electronică a dispoziției privind suspendarea operațiunilor la conturile bancare și/sau de
plăți a contribuabilului va fi emisă de către Subdiviziunea responsabilă de recuperarea creanțelor
în următoarea zi lucrătoare după ziua în care a expirat 30 zile de la data aducerii la cunoștință a
deciziei asupra cazului de încălcare fiscală.
Copia electronică a dispoziției privind suspendarea operațiunilor la conturile bancare și/sau de
plăți ale contribuabilului va fi remisă în aceeași zi de către Subdiviziunea responsabilă de
recuperarea creanțelor, prin intermediul poștei electronice instituționale, către Subdiviziunea
responsabilă de control fiscal.
Pentru cazul când deja sunt suspendate operațiunile la conturile bancare și/sau de plăți pentru
neachitarea în termen a obligațiilor fiscale, Subdiviziunea responsabilă de recuperarea creanțelor
va informa despre acest fapt Subdiviziunea responsabilă de control fiscal respectând aceeași
termeni și procedură.
[Subcapitol modificat prin Ordinul SFS nr. 304 din 05.06.2018]
[Subcapitol modificat prin Ordinul SFS nr. 493 din 21.09.2018]
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[Subcapitol modificat prin Ordinul SFS nr. 59 din 15.02.2019]
[Subcapitol actualizat prin Ordinul SFS nr. 307 din 22.06.2020]
[Subcapitol actualizat prin Ordinul SFS nr. 102 din 26.02.2021]
[Subcapitol actualizat prin Ordinul SFS nr. 382 din 02.07.2021]
4.2.2 SECHESTRUL CA MĂSURĂ DE EXECUTARE SILITĂ
Sechestru ca măsură de executare silită, poate fi aplicat în temeiul hotărîrii Serviciului Fiscal
de Stat privind executarea silită a obligației fiscale.
Modelul hotărîrii și a actelor procedurale aferent sechestrului sunt reglementate de prevederile
Ordinului IFPS nr. 143 din 13 septembrie 2002 despre aprobarea formularelor de executare silită
a obligațiilor fiscale.
Sechestrarea bunurilor contribuabilului se efectuează, dacă legislaţia nu prevede altfel, în
prezenţa contribuabilului (a reprezentantului acestuia), a persoanei lui cu funcţie de răspundere,
iar în cazul în care contribuabilul este persoană fizică neînregistrată ca subiect al activităţii de
întreprinzător – a unui membru major al familiei lui.
Dacă contribuabilul (reprezentantul acestuia), persoana lui cu funcţie de răspundere se
eschivează de a fi prezenţi la sechestrarea bunurilor, aceasta se efectuează fără consimţămîntul sau
în absenţa lor. Deschiderea fără consimţămîntul contribuabilului (reprezentantului acestuia), al
persoanei lui cu funcţie de răspundere ori în lipsa acestora a încăperilor şi a altor locuri în care se
află bunurile, precum şi sechestrarea lor, se efectuează în prezenţa a doi martori asistenţi.
În cazul cînd bunurile contribuabilului se află la domiciliul sau la reşedinţa lui sau a unor alte
persoane, sechestrarea bunurilor se va face numai cu consimţămîntul contribuabilului sau al
persoanei căreia îi aparţine domiciliul sau reşedinţa.
Dacă persoana fizică nu permite accesul în domiciliul sau în reşedinţa sa pentru a i se sechestra
bunurile, funcţionarul fiscal consemnează faptul într-un act. În astfel de cazuri, Serviciul Fiscal de
Stat va intenta o acţiune în justiţie. După ce instanţa judecătorească emite o hotărîre de executare
silită a obligaţiei fiscale, aceasta este îndeplinită în conformitate cu legislaţia de procedură civilă.
Sunt pasibile de sechestrare toate bunurile care sunt proprietate a contribuabilului, indiferent
de locul aflării lor, cu excepția celor care nu pot fi sechestrate, și anume:
a) produsele agricole perisabile, după cum urmează:
Fructe şi pomuşoare
- Fructe de culturi seminţoase (mere, pere, gutui) în stare proaspătă.
- Fructe de culturi sîmburoase (prune, corcoduşe, piersici, caise, cireşe, vişine, zarzăre,
coarne) în stare proaspătă.
- Fructe de culturi bacifere (coacăză, căpşune, fragi, zmeură, agrişe, catină albă, agude) în
stare proaspătă.
- Struguri în stare proaspătă.
Cartofi şi legume
- Cartofi timpurii în stare proaspătă.
- Varză proaspătă.
- Rizocarpi (ridiche de lună, pătrunjel, ţelină, morcov, sfeclă de masă, napi, ridiche) în stare
proaspătă.
- Castraveţi în stare proaspătă.
- Roşii în stare proaspătă.
- Vinete în stare proaspătă.
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- Patisoni în stare proaspătă.
- Dovlecei în stare proaspătă.
- Ardei graşi în stare proaspătă.
- Ştiuleţi de porumb copţi în lapte şi în ţintă în stare proaspătă.
- Legume verzi în stare proaspătă.
- Păstăi de fasole, mazăre şi bob în stare proaspătă.
- Mazăre verde (boabe) în stare proaspătă.
Culturi bostănoase
- Pepeni verzi (harbuji) în stare proaspătă.
- Pepeni galbeni (zămoşi) în stare proaspătă.
Produse fitotehnice
- Culturi eterooleaginoase (trandafir, levănţică, mentă, salvie).
- Frunze de tutun (verzi).
- Plante vii şi material săditor.
- Seminţe de categoriile biologice:
* amelioratorului
* prebaza
* bază
* certificate
- Flori.
- Ciuperci în stare proaspătă.
Produse alimentare
- Lapte şi produse lactate.
- Carne şi produse din carne, proaspete.
- Ouă şi produse din ouă.
- Peşte şi produse din peşte, proaspete.
Producţie prelucrată
- Castraveţi muraţi şi varză murată (murate timpuriu - pînă la 1 septembrie).
Alte bunuri
- Albine vii.
b) bunurile gajate pînă la momentul sechestrării;
c) bunurile personale ale persoanei fizice care, conform Codului de executare, nu sînt
urmăribile, și anume:
1. bunurile strict necesare uzului personal sau casnic al debitorului persoană fizică şi al
membrilor lui de familie:
- îmbrăcămintea, pentru fiecare persoană: un palton de iarnă şi unul de toamnă, un costum de
iarnă şi unul de vară (pentru bărbaţi), două rochii sau două costume de vară şi două de iarnă (pentru
femei), o pălărie şi o căciulă de iarnă, două broboade de vară şi două de iarnă (pentru femei), altă
îmbrăcăminte întrebuinţată timp îndelungat şi care nu are valoare;
- încălţămintea, lenjeria de corp şi de pat, cu excepţia obiectelor confecţionate din materiale
preţioase, precum şi a obiectelor care au valoare artistică;
- toate bunurile copiilor;
- mobila: cîte un pat şi un scaun pentru fiecare persoană, o masă, un dulap pentru familie;
- icoanele şi portretele de familie, verighetele;
- ordinele, medaliile, alte semne distinctive cu care a fost decorat debitorul sau membrii lui
de familie;
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- obiectele (inclusiv manualele şi cărţile) necesare debitorului pentru a-şi continua exercitarea
profesiei;
- mijloacele de transport speciale pentru persoanele cu dizabilităţi, obiectele necesare
persoanelelor cu dizabilităţi şi bolnavilor, destinate îngrijirii lor;
- produsele alimentare în cantităţi necesare pentru hrana debitorului şi a membrilor lui de
familie pe 3 luni;
- combustibilul necesar în prepararea bucatelor şi încălzirea locuinţei familiei în perioada rece
a anului;
2. seminţele de culturi agricole pentru însămînţare şi sădire, în limitele necesare uzului personal
al debitorului şi familiei sale, cînd acestea aparţin unui debitor persoană fizică, a cărui activitate
nu ţine de producerea sau comercializarea acestora;
3. nutreţul pentru vitele care nu au fost urmărite, necesar pînă la strînsul nutreţurilor noi sau pînă
la scoaterea vitelor la păşunat, după caz;
d) bunurile sechestrate de alte autorităţi publice;
e) alte bunuri care, conform legislaţiei, sînt neurmăribile.
Sechestrarea bunurilor în temeiul hotărîrii Serviciului Fiscal de Stat este efectuată de
funcționarul fiscal.
Astfel înainte de a se proceda la sechestrare, contribuabilului (reprezentantului acestuia),
persoanei cu funție de răspundere li se remite o copie de pe hotărîrea privind executarea silită a
obligației fiscale și li se aduce la cunoștință, în scris sau oral, ce drepturi și obligații au în timpul
sechestrării și ce răspundere prevede legea pentru neîndeplinirea obligațiilor.
Contribuabilul (reprezentantul acestuia), persoana lui cu funcţie de răspundere sînt obligaţi să
prezinte spre sechestrare toate bunurile, inclusiv cele date unor alte persoane la păstrare sau în
folosinţă, precum şi documentele confirmative ale dreptului de proprietate asupra bunurilor, şi să
comunice în scris:
a) informaţii despre bunurile care nu aparţin contribuabilului şi despre proprietarii acestora;
b) informaţii despre bunurile care aparţin contribuabilului şi care au fost date unor alte persoane
la păstrare sau în folosinţă;
c) informaţii despre bunurile gajate;
d) informaţii despre bunurile sechestrate de alte autorităţi publice.
Pentru depistarea bunurilor contribuabilului, funcţionarul fiscal este în drept să cerceteze
locurile în care se presupune că se află acestea, iar în cazul domiciliului şi reşedinţei – cu acordul
persoanei căreia îi aparţine sau în baza hotărîrii instanţei judecătoreşti.
Vor fi sechestrate bunuri numai în valoarea necesară şi suficientă pentru stingerea obligaţiei
fiscale, pentru achitarea impozitelor şi taxelor aferente comercializării bunurilor sechestrate, al
căror termen de plată este stabilit pînă la sau la data comercializării, şi pentru recuperarea
cheltuielilor de executare silită.
În cazul sechestrării construcțiilor, se recomandă sechestrarea și a terenului aferent și/sau a
construcțiilor accesorii, ținînd cont de prevederile imperative ale art. 200 alin. (7) din Codul fiscal,
întru favorizarea ulterioară a cererii pe piață a bunurilor, în sensul comercializării și stingerii pe
deplin și în termen restrîns a restanțelor la buget a contribuabilului.
Pentru determinarea cantităţii suficiente de bunuri ce urmează a fi sechestrate, în momentul
sechestrării se stabileşte preţul de sechestru al bunurilor după valoarea lor contabilă, în
conformitate cu datele contabilităţii contribuabilului. În cazul cînd persoanele care, conform
legislaţiei, nu ţin contabilitatea şi cînd contribuabilul (reprezentantul acestuia), persoana lui cu
funcţie de răspundere se eschivează de a fi prezenţi la sechestru sau lipsesc, preţul de sechestru al
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bunurilor îl stabileşte funcţionarul fiscal, luînd în considerare starea lor tehnică şi alte caracteristici.
Pentru constatarea stării tehnice pot fi invitaţi, după caz, specialişti în domeniu.
La acest capitol urmează a ține cont și de prevederile imperative ale art. 17 alin. (4) și art. 21
din Legea contabilității nr. 113/2007, la fel și de pct. 18 din SNC ,,Imobilizări necorporale și
corporale”, aprobat prin Ordinul MF nr. 118/2013 și pct. 30-31 din Standardul Internațional de
contabilitate 16 ,,Imobilizări corporale”.
Pentru stabilirea valorii produselor cerealiere destinate consumului uman (grîu alimentar),
contribuabilul urmează să dispună verificarea calității produselor cerealiere la un laborator de
încercări acreditat, care se efectuează în corespundere cu prevederile Legii nr. 78-XV din 18 martie
2004 privind produsele alimentare și alte acte normative în vigoare. Conformitatea produselor cu
cerințele prescrise în Regulamenul tehnic „Grîul, orzul, ovăzul, secara, porumbul și sorgul de uz
alimentar”, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 202 din 11.03.2009, este asigurat de către
producător.
Astfel, funcționarii fiscali, la aplicarea sechestrului asupra produselor cerealiere destinate
consumului uman și expunerea ulterioară spre comercializare, vor solicita de la contribuabil și
actele în formă scrisă, care confirmă, originea, calitatea și siguranța alimentară a cerealelor. În lista
bunurilor sechestrate se vor înscrie obligatoriu toate caracteristicile individuale cu anexarea
copiilor actelor menționate.
Aceste documente vor individualiza cantitatea bunurilor sechestrate și nu va permite
contribuabililor substituirea bunurilor respective cu altele.
În cazul lipsei documentației tehnice și a rezultatelor verificării calității cerealelor la
contribuabil, produsele cerealiere sechestrate se vor califica drept produse cerealiere furajere.
De asemenea, Serviciul Fiscal de Stat este în drept să aplice sechestru pe valori mobiliare
(acțiuni, obligațiuni) și pe cote-părți (participațiuni, părți sociale) deținute în capitalul social al
altor societăți (societate în nume colectiv, societate cu răspundere limitată, cooperativa).
Pentru identificarea cotelor-părți deținute de contribuabilul restanțier în capitalul social al altor
societăți, funcționarul fiscal urmează să consulte SIA „Dosarul electronic al contribuabilului”,
compartimentul „Relații”, subcompartimentul „Înregistrată ca fondator”.
În cazul identificării cotei-părți, funcționarul fiscal va verifica informația obținută prin
contrapunerea ei cu datele despre societatea la care contribuabilul deține cota-parte generate în
SIA „Dosarul electronic al contribuabilului”, compartimentul „Fișa generală”, subcompartimentul
„Fondatori”, precum și în SIA „Reports”, raportul „Informație de înregistrare a contribuabilului”.
Pentru a stabili dacă contribuabilul restanțier deține valori mobiliare sub formă de acțiuni sau
obligațiuni la alte socitetăți, urmează să fie expediate interpelări către societățile de registru și
Depozitarul central unic al valorilor mobiliare.
În contabilitatea contribuabilului restanțier valorile mobiliare și cotele-părți deținute în
capitalul social al altor societăți se reflectă la clasa 1 „Active imobilizate”, grupa 14 „Investiții
financiare pe termen lung” și la clasa 2 „Active circulante”, grupa 25 „Investiții financiare
curente”.
În contabilitatea societății la care contribuabilul deține acțiuni sau părți sociale/participațiuni
informația despre structura capitalului social se reflectă la clasa 3 „Capital propriu” conform SNC
„Capital propriu și datorii”.
Informația despre valorile mobiliare sub formă de obligațiuni emise de societate se regăsește în
evidența sa contabilă la clasa 4 „Datorii pe termen lung”, grupa 41 „Împrumuturi pe termen lung”
și clasa 5 „Datorii curente”, grupa 51 „Împrumuturi pe termen scurt”.

32

Potrivit prevederilor art. 4 alin. (3) din Legea nr. 171/2012 privind piața de capital, sunt
considerate valori mobiliare acţiunile şi alte valori mobiliare echivalente acţiunilor, obligaţiunile
şi alte tipuri de valori mobiliare de creanţă, precum și orice alte instrumente financiare care pot fi
convertite sau care oferă dreptul de a cumpăra sau de a vinde valorile mobiliare specificate.
Evidența deținătorilor de valori mobiliare sub formă de acțiuni sau obligațiuni este ținută de
societățile de registru și de Depozitarul central unic al valorilor mobiliare care își desfășoară
activitatea în baza Legii nr. 234/2016.
În acest context sunt relevante prevederile art. 7 din Legea nr. 234/2016 cu privire la
Depozitarul central unic al valorilor mobiliare, conform cărora aplicarea sechestrului asupra
valorilor mobiliare deținute de participanți în conturile deschise de către Depozitarul central poate
fi efectuată doar de către Depozitarul central, instanța de judecată, executorul judecătoresc și
autoritățile publice care dețin acest drept în conformitate cu legea, în măsura în care aplicarea
sechestrului nu contravine Legii nr.183 din 22 iulie 2016 cu privire la caracterul definitiv al
decontării în sistemele de plăți și de decontare a instrumentelor financiare.
La rândul său, art. 4 din Legea nr. 183/2016 cu privire la caracterul definitiv al decontării în
sistemele de plăți și decontare a instrumentelor financiare stipulează că conturile participanților
deschise în sistemele care intră sub incidența legii nominalizate nu cad sub incidența niciunui act
juridic, administrativ sau a altui act ori a unui proces de blocare, restricționare sau sechestrare a
acestor conturi în scopul de a aplica o penalitate ori de a îndeplini o hotărâre judecătorească, o altă
decizie judiciară, arbitrală, administrativă sau oricare altă decizie ori în scopul de a asigura
disponibilitatea acestor conturi pentru aplicarea sau îndeplinirea oricărei hotărâri sau decizii
viitoare.
În cazul identificării valorilor mobiliare deținute de contribuabilul restanțier, informația
despre numărul și valoarea nominală a acestora se va solicita de la societățile de registru sau, după
caz, de la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare, care ține evidența valorilor mobiliare
deținute de contribuabilul restanțier. În scopul stabilirii entității în cauză, se va consulta pe pagina
web www.cnpf.md lista emitenților de valori mobiliare care au încheiate contracte de ținere a
registrului cu societățile de registru sau lista emitenților a căror valori mobiliare este ținută de
Depozitarul central unic al valorilor mobiliare.
În conformitate cu prevederile art. 200 alin. (8) din Codul fiscal, valorile mobiliare vor fi
sechestrate la prețul lor nominal.
Înainte de a proceda la sechestrarea părților sociale deținute în capitalul social al altor entități,
funcționarul fiscal va verifica dacă pot fi urmărite alte bunuri ale contribuabilului restanțier pentru
stingerea integrală a obligațiilor fiscale. Sechestrarea părților sociale se va realiza numai în situația
în care bunurile disponibile ale contribuabilului restanțier nu sunt suficiente pentru stingerea
obligațiilor fiscale restante (art. 268 alin. (1) și art. 288 alin. (7) din Codul civil, art. 29 alin. (1)
din Legea nr. 135/2007 privind societățile cu răspundere limitată).
Cota-parte într-o societate se determină conform documentelor ei de constituire.
Dacă contribuabilul restanțier deține cotă-parte în capitalul social al unei societăți în nume
colectiv, în conformitate cu prevederile art. 268 alin. (1) din Codul civil, în adresa acesteia se va
remite o notificare (după modelul prevăzut la compartimentul Anexe) prin care se va solicita
separarea unei părți din patrimoniul ei proporțional participațiunii (cotei-părți) deținute de
contribuabilul restanțier în vederea stingerii obligațiilor fiscale restante ale acestuia. Partea din
patrimoniul societății susceptibilă separării sau valoarea ei se determină conform unui bilanț
întocmit la momentul remiterii notificării cu privire la separare. Sechestrul urmează să fie aplicat
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asupra bunurilor ce revin contribuabilului după separarea patrimoniului societății în modul
corespunzător naturii bunului.
În cazul în care contribuabilul restanțier deține cotă-parte în capitalul social al unei
cooperative, având în vedere dispozițiile art. 285 alin. (1) și art. 288 alin. (7) din Codul civil,
sechestrul se va aplica conform regulilor generale asupra bunurilor ce constituie aport al
contribuabilului în capitalul social al societății. Informația despre aporturile contribuabilului
restanțier va fi solicitată de la organul înregistrării de stat (Agenția Servicii Publice).
În situația în care contribuabilul restanțier deține cotă-parte în capitalul social al unei societăți
cu răspundere limitată, funcționarul fiscal va aplica sechestru asupra părților sociale ce aparțin
contribuabilului conform informației din Registrul de stat al persoanelor juridice ținut de Agenția
Servicii Publice ce urmează a fi obținută prin consultarea SIA „Acces Web”. Bunurile societății
nu vor fi sechestrate întrucât, potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 135/2007 privind
societățile cu răspundere limitată, partea socială reprezintă o fracțiune din capitalul social al
societății al cărei cuantum se stabilește în funcție de cuantumul aportului și include toate drepturile
și obligațiile asociatului. Prin urmare, ținând cont și de dispozițiile art. 23 alin. (4) din legea
nominalizată, conform cărora bunurile ce fac obiectul aportului în natură devin proprietate a
societății, dacă actul de constituire nu prevede altfel, cota-parte într-o societate cu răspundere
limitată nu conferă asociatului drepturi asupra bunurilor ce fac obiectul aportului la capitalul
social.
Prețul de sechestru al cotei-părți deținute de restanțier în capitalul social al societății cu
răspundere limitată se stabilește, ținând cont de prevederile art. 200 alin. (8) din Codul fiscal, după
valoarea contabilă, în conformitate cu datele contabilității contribuabilului. La stabilirea valorii
cotei-părți se va ține cont de prevederile pct. 75 din SNC „Creanțe și investiții financiare”, aprobat
prin Ordinul MF nr. 118/2003, precum și de pct. 10 din Standardul Internațional de Contabilitate
28 „Investițiile în entitățile asociate și în asocierile în participație”.
Dacă valoarea cotelor-părți sau valorilor mobiliare deținute de contribuabilul restanțier
depășește cuantumul obligațiilor sale fiscale restante, sechestrul urmează a fi aplicat doar asupra
valorilor mobiliare sau cotelor-părți a căror valoare este necesară și suficientă pentru stingerea
obligaţiei fiscale, pentru achitarea impozitelor şi taxelor aferente comercializării bunurilor
sechestrate, al căror termen de plată este stabilit pînă la sau la data comercializării, şi pentru
recuperarea cheltuielilor de executare silită.
[Subcapitol modificat prin Ordinul SFS nr. 537 din 20.10.2020]
În cazul sechestrării bunurilor, funcţionarul fiscal întocmeşte, în două exemplare, după un model
aprobat de Serviciul Fiscal de Stat, lista bunurilor sechestrate (Ordinului IFPS nr. 143 din 13
septembrie 2002 despre aprobarea formularelor de executare silită a obligațiilor fiscale ). Fiecare
foaie este semnată de participanții la sechestru.
În lista bunurilor sechestrate se indică denumirea, cantitatea, semnele individuale şi valoarea
bunurilor. La valorile mobiliare se indică numărul, emitentul, preţul nominal şi alte date cunoscute
la momentul sechestrării, iar la părțile sociale deținute în capitalul social al societății cu răspundere
limitată se indică cota-parte, entitatea și valoarea cotei-părți conform documentelor contabile,
precum și alte date cunoscute la momentul sechestrării.
[Alineat modificat prin Ordinul SFS nr. 537 din 20.10.2020]
După trecerea în listă a bunurilor sechestrate, se întocmeşte, în două exemplare, actul de
sechestru (Ordinului IFPS nr. 143 din 13 septembrie 2002 despre aprobarea formularelor de
executare silită a obligațiilor fiscale) după un model aprobat de Serviciul Fiscal de Stat şi se
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semnează de participanţii la sechestru. Exemplarul al doilea se remite contribuabilului
(reprezentantului acestuia), persoanei lui cu funcţie de răspundere contra semnătură.
Bunurile sechestrate se lasă spre păstrare în locul aflării lor la momentul sechestrării: la
contribuabil sau la o altă persoană. În cel de al doilea caz, se admite remiterea bunurilor spre
păstrare nemijlocit contribuabilului, care este obligat să le primească. La decizia funcţionarului
fiscal, bunurile pot fi remise spre păstrare unor alte persoane în bază de contract. Bijuteriile şi alte
obiecte de aur, argint, platină şi de metale din grupa platinei, pietrele preţioase şi perlele, precum
şi reziduurile din astfel de materiale, sînt depuse spre păstrare la instituţia financiară (sucursala sau
filiala acesteia) de către funcţionarul fiscal. Responsabili de păstrarea bunurilor sechestrate sînt
contribuabilul (reprezentantul acestuia), persoana lui cu funcţie de răspundere sau persoana care o
suplineşte, cărora li s-a adus la cunoştinţă faptul sechestrării, sau persoana căreia i-au fost
încredinţate sub semnătură bunurile sechestrate.
Actul de sechestru conţine somaţia că dacă, în termen de 30 zile lucrătoare din data aplicării
sechestrului, contribuabilul nu va plăti restanţele, bunurile sechestrate se vor comercializa.
Dacă contribuabilul (reprezentantul acestuia), persoana lui cu funcţie de răspundere refuză să
semneze actul de sechestru, funcţionarul fiscal notează în dreptul numelui acestuia: "A refuzat să
semneze". Nota refuzului se confirmă de regulă prin semnătura martorilor asistenţi. În cazul
absenţei acestora, actul de sechestru este semnat de funcționarul fiscal, exemplarul al doilea fiind
expediat recomandat contribuabilului.
Dacă contribuabilul (reprezentantul acestuia), persoana lui cu funcţie de răspundere nu sînt
prezenţi la sechestru, faptul se va consemna în actul de sechestru în prezenţa a 2 martori asistenţi,
exemplarul al doilea fiind expediat recomandat contribuabilului în 24 de ore.
În cazul sechestrării valorilor mobiliare, Serviciul Fiscal de Stat va remite copia de pe actul de
sechestru entității care ține evidența deținătorilor de valori mobiliare, iar în cazul sechestrării
părților sociale deținute în capitalul social al societății cu răspundere limitată, copia actului de
sechestru va fi remisă organului înregistrării de stat (Agenția Servicii Publice). Aceasta va
consemna în registrul respectiv, imediat după primirea copiei, sechestrarea valorilor mobiliare sau
a părților sociale deținute în capitalul social al societății cu răspundere limitată. Din acest moment,
nu se va mai face, fără acordul Serviciului Fiscal de Stat, nici o operaţiune cu valorile mobiliare
sau cu părțile sociale sechestrate.
[Alineat modificat prin Ordinul SFS nr. 537 din 20.10.2020]
În cazul sechestrării bunurilor imobiliare, Serviciul Fiscal de Stat va remite, în aceeaşi zi sau
în ziua următoare, copia de pe actul de sechestru şi hotărîrea de executare silită a obligaţiei fiscale
organelor cadastrale teritoriale pentru notarea aplicării sechestrului.
Aceeași situație este valabilă și pentru cazurile cînd sunt sechestrate și/sau gajate mijloace de
transport. Modelul scrisorii aferent înregistrării sechestrului la organele de resort este prevăzut la
Compartimentul Anexe.
[Subcapitolul 4.2.2 modificat prin Ordinul SFS nr. 59 din 15.02.2019]
Dacă contribuabilul nu dispune de bunuri care, conform legislaţiei, sînt sechestrabile,
funcţionarul fiscal întocmeşte un act de carenţă. Modelul actului de carență și instrucțiunea de
completare, pot fi vizualizate în compartimentul Anexe.
Sechestrarea bunurilor contribuabilului care se află la alte persoane
Bunurile contribuabilului care se află la alte persoane în baza unor contracte de împrumut, de
arendă, de închiriere, de păstrare etc. se includ în lista bunurilor sechestrate în baza documentelor
de care dispune contribuabilul referitor la aceste bunuri. După semnarea actului de sechestru,
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persoanei la care se află bunurile i se remite o somaţie despre sechestrarea bunurilor
contribuabilului, conform modelului prevăzut la Compartimentul Anexe, despre obligaţia ei de a
asigura integritatea lor şi despre interdicţia de a le transmite contribuabilului sau unor terţi fără
acordul Serviciului Fiscal de Stat. Bunurile sînt examinate, după caz, la locul aflării lor.
[Secțiunea modificată prin Ordinul SFS nr. 59 din 15.02.2019]
Dacă, în cadrul unor controale, se descoperă că bunurile contribuabilului sînt deţinute de o altă
persoană şi că ele nu au fost sechestrate anterior, acesteia i se remite o somaţie despre sechestrarea
bunurilor contribuabilului, despre obligaţia ce-i revine de a asigura integritatea lor şi despre
interdicţia de a le transmite contribuabilului sau unor terţi fără acordul Serviciului Fiscal de Stat.
Concomitent, se va întocmi o listă a acelor bunuri, fiecare pagină fiind semnată de funcţionarul
fiscal şi de deţinătorul bunurilor (reprezentantul lui).
După semnarea listei bunurilor deţinute de o altă persoană, funcţionarul fiscal o va verifica după
documentele de contabilitate ale contribuabilului. După identificarea bunurilor, se va întocmi un
act de sechestru.
Sechestrarea producției agricole nerecolate (viitoare)
Serviciul Fiscal de Stat este în drept să sechestreze producţia agricolă nerecoltată, cu excepţia
producției agricole perisabile menționată la art. 200 alin. (6) lit. a) din Codul fiscal.
Aplicarea sechestrului pe producţia agricolă nerecoltată se efectuează pe principiile generale
statuate de prevederile imperative ale Codului fiscal.
Aplicarea sechestrului pe producţia agricolă nerecoltată, nu absolvă contribuabilul restanţier de
cultivarea, recoltarea şi/sau păstrarea producţiei respective.
Perioada de conformare benevolă a contribuabilului, la achitarea restanţelor la buget, se va
extinde pînă la apariţia în natură a producției sechestrate. În cazul neonorării obligaţiilor fiscale de
către contribuabil în termenul prescris, acesta va iniția procedura de evaluare și comercializare
conform subcapitolului 4.2.4.
Alăturat, în procesul sechestrării producţiei agricole nerecoltate, Serviciul Fiscal de Stat va
solicita de la contribuabilul restanţier şi va anexa la materialele aferente sechestrului, documentele
confirmative din evidenţa contabilă privind suprafața, cantitatea și prețul eventual de
comercializare a producţiei agricole viitoare. Menţiunile respective vor fi înscrise în Lista
bunurilor sechestrate (anexă la Actul de sechestru).
La fel, la aplicarea sechestrului pe producţia agricolă viitoare şi în scopul determinării cantităţii
producţiei ce poate fi sechestrată şi a valorii acesteia, Serviciul Fiscal de Stat va solicita de la
contribuabilul restanţier şi va anexa la materialele sechestrului Raportul statistic nr. 4-AGR
(Totalurile semănatului pentru recolta în anul 20____), Raportul statistic nr. 8-AGR (Recolta
roadei, semănatul culturilor de toamnă şi aratul de zăble în anul 20___), Raportul statistic nr. 29AGR (Producţia obţinută la culturile recoltate pe toată suprafaţa însămînţată în anul 20___),
Rapoartul statistic nr.21-VÎNZ (Vînzarea producţiei agricole în anul 20__) şi Formularele
specializate pe activitatea întreprinderilor agricole pe anul 20____) aprobate prin Ordinul Biroului
Naţional de Statistică nr. 98 din 29 noiembrie 2016. La fel se va ţine cont şi de Raportul statistic
nr. 3-AGR (Informaţia privind deţinătorii de terenuri agricole, conform stării la 1 mai ____), care
se va solicita de la primăria satelor (comunelor), oraşelor (după locul de amplsare a terenurilor).
În cazul neprezentării sau eschivării de la prezentarea documentelor menţionate de către
contribuabilul restanţier, primărie, Serviciul Fiscal de Stat va solicita prezentarea în regim prioritar
a documentelor respective de la subdiviziunile teritoriale ale Biroului Naţional de Statistică.
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Suplimentar, Serviciul Fiscal de Stat va verifica și o altă serie de documente necesare pentru
aplicarea corectă a sechestrului pe producția agricolă nerecoltată (viitoare), după cum urmează:
1. Contractele încheiate între contribabil şi investitori din țară și străinătate, privind acordarea
de credite tehnice contribuabilului;
2. Contractele încheiate între contribuabil cu instituţiile financiare privind acordarea creditelor
pentru suplinirea fondurile circulante și procurarea fondurilor fixe pe termen scurt și pe termen
lung;
3. Contractele de arendă cu proprietarii terenurilor agricole.
La finalizarea perfectării Listei bunurilor sechestrate, Serviciul Fiscal de Stat va asigura
înscrierea bunului sechestrat (producţia agricolă nerecoltată (viitoare) în listă, asigurînd corelaţia
dintre bunul sechestrat ca bun accesoriu şi terenul (indicînd codul cadastral) ca bun principal.
În cazul sechestrării producţiei agricole nerecoltate (viitoare), Serviciul Fiscal de Stat va remite în
aceiaşi zi sau în ziua următoare aplicării sechestrului, copia Actului de sechestru şi Hotărîrii de
executare silită administraţiei publice locale de nivelul doi (consiliile raionale) pentru notarea
aplicării sechestrului în Registrul producţiei agricole sechestrate. Din acest moment
contribuabilului îi este interzis să efectueze fără acordul Serviciului Fiscal de Stat tranzacţii de
înstrăinare a producţiei agricole nerecoltate (viitoare) sechestrate.
Pe parcursul existenţei sechestrului aplicat pe producţia agricolă nerecoltată (viitoare) la
contribuabilul restanţier, Serviciul Fiscal de Stat va monitoriza permanent activitatea
contribuabilului respectiv, aplicînd după caz, alte măsuri de asigurare şi executare silită a obligaţiei
fiscale în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, întru stingerea mai rapidă a restanţei
faţă de buget.
Totodată, în cazul în care, pînă la recoltare contribuabilul restanţier îşi va onora obligaţiile
fiscale faţă de buget, Serviciul Fiscal de Stat va ridica sechestrul aplicat pe producţia agricolă
nerecoltată (viitoare) în cel mai scurt timp posibil, eliberînd bunurile date de sub sechestru.
La fel, în cazul în care pînă la recoltarea producţiei agricole, contribuabilul restanţier nu îşi va
onora obligaţiile fiscale faţă de buget, imediat ulterior după recoltarea producţiei agicole, Serviciul
Fiscal de Stat va întocmi un act de constatare la faţa locului prin care va determina cantitatea de
facto a recoltei colectate, monitorizînd ca în cadrul procedurei de evaluare și comercializare a
bunurilor, acestea să nu fie înstrăinate în alte scopuri, decît stingerea restanțelor.
În cazul forţei majore (situaţii excepţionale), calamităţilor naturale sau altor circumstanţe,
Serviciul Fiscal de Stat va solicita contribuabilului restanţier prezentarea documentelor
confirmative, anexîndu-le ulterior la materialele aferente sechestrului.
Dacă, potrivit actului de constatare, producţia agricolă recoltată va depăşi cuantumul celei
indicate în actul de sechestru, Serviciul Fiscal de Stat va ridica sechestrul şi va aplica imediat
sechestru pe producţia agricolă recoltată în mărime şi valoare suficientă pentru stingerea restanţei
faţă de buget şi recuperării cheltuielilor de executare silită.
Alăturat, procedura sechestrării producţiei agricole nerecoltate poate fi aplicată contribuabililor
restanţieri sub forma organizatorico-juridică de persoane juridice, fizice ce practică activitate de
întreprinzător (întreprinderi individuale, gospodării ţărăneşti (de fermier)), cît şi persoanelor
fizice-cetăţeni.
Se stabilește că, aferent procesului de sechestru al bunurilor, funcționarul fiscal responsabil de
monitorizarea contribuabilului restanțier, conform eșantionului repartizat, va întocmi o notă de
serviciu pe numele şefului Subdiviziunii responsabile de recuperarea creanțelor, unde va indica:
• restanța la data întocmirii notei de serviciu;
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• descrierea detaliată a măsurilor și acțiunilor ce au fost întreprinse întru stingerea obligației
fiscale, cu anexarea copiilor documentelor confirmative aferente cazului;
• corespondența cu organele care dețin informații aferente bunurilor deținute de contribuabilul
restanțier (Agenția Servicii Publice, Registrul garanțiilor reale mobiliare, AGEPI, etc) privind
depistarea bunurilor contribuabilului restanțier;
• alte documente aferente cazului (extrasele din SIA ,,Cadastru fiscal”, documente contabile,
informații despre bunurile deținute de contribuabilul restanțier la moment);
• propunerea de aplicare a sechestrului pe bunurile ce le deține restanțierul.
Şeful Subdiviziunii responsabile de recuperarea creanțelor sau conducătorul grupului de lucru
(se va numi din rîndul Șefilor de secție) va analiza posibilitatea aplicării sechestrului pe bunurile
ce le deține contribuabilul restanțier, în baza notei prezentate, și prin rezoluție va transmite pentru
executare unui funcționar din componența grupului de lucru.
În temeiul Hotărârii privind executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului (întocmite
potrivit procedurii descrise în prezentul manual), funcționarul fiscal responsabil de aplicarea
sechestrului din componența grupului de lucru, va aplica sechestrul pe bunurile contribuabilului
restanțier.
Funcționarul fiscal care a aplicat sechestru pe bunurile contribuabilului restanțier, va remite în
decurs de o zi sau cel târziu în ziua următoare, prin poșta internă a DGAF, copiile Hotărîrii de
executare silită, a actului de sechestru și a listei bunurilor sechestrate, pentru a fi îndosariate în
dosarul contribuabilului restanțier. Această regulă nu se aplică pentru Subdiviziunea responsabilă
de recuperarea creanțelor/DGACM.
Originalele documentelor enumerate se păstrează la funcționarul fiscal care a aplicat sechestru
pînă la finisarea acțiunilor.
La momentul finisării acțiunilor de executare silită, conform prevederilor art.202 alin.(1) din
Codul fiscal, funcționarul fiscal responsabil de aplicarea sechestrului, printr-o notă de serviciu
semnată de șeful Subdiviziunii responsabile de recuperarea creanțelor sau de către conducătorul
grupului de lucru, va remite funcționarului responsabil de monitorizarea contribuabilului, setul de
documente aferent acțiunilor întreprinse pentru a fi îndosariate în dosarul contribuabilului
restanțier. În cazul Subdiviziunii responsabile de recuperarea creanțelor din cadrul DGACM și
DGAF pe mun. Chișinău, setul de documente aferent acțiunilor întreprinse pentru a fi îndosariate
în dosarul contribuabilului restanțier, va fi predat contra semnătură, funcționarului responsabil de
monitorizarea contribuabilului.
În cadrul Subdiviziunii responsabilă de recuperarea creanțelor vor fi formate grupuri de lucru
responsabile de sechestrarea bunurilor contribuabililor restanțieri în număr de 3-5 funcționari
fiscali.
Funcționarul fiscal din cadrul grupurilor de lucru responsabile de sechestrarea bunurilor va avea
următoarele atribuții:
- aplicarea sechestrului și a acțiunilor și consecințelor de valorificare ce decurg din această
procedură, inclusiv înregistrarea/anularea grevărilor în registrele respective;
- ținerea evidenței bunurilor sechestrate;
- efectuarea inventarierii soldurilor bunurilor sechestrate, inclusiv aplicarea sancțiunilor
conform art. 263 alin. (3) din Codul fiscal, după caz;
- stabilirea și înlăturarea divergențelor aferente sechestrelor deja aplicate;
- participarea la inspectarea obiectului evaluării, de comun cu evaluatorul;
- alte acțiuni specifice modalității de executare silită respective.
[Subcapitol modificat prin Ordinul SFS nr. 493 din 21.09.2018]
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[Subcapitol actualizat prin Ordinul SFS nr. 307 din 22.06.2020]
[Subcapitol actualizat prin Ordinul SFS nr. 382 din 02.07.2021]
4.2.3 INVENTARIEREA BUNURILOR SECHESTRATE
În sensul asigurării bunei administrări fiscale la capitolul inventarieii bunurilor sechestrate,
funcționarul fiscal responsabil de sechestrarea bunurilor va întreprinde următoarele acțiuni:
- va efectua, după necesitate, dar nu mai rar decît o dată în trimestru, verificarea bunurilor
sechestrate lăsate spre păstrare, în conformitate cu art.200 alin.(12) din Codul fiscal;
- va efectua, după necesitate, dar nu mai rar decît o dată în trimestru, verificarea notificărilor în
Registrul producției agricole sechestrate (Ordinul Ministerului Finanțelor nr.122 din 19.10.2012);
- se va proceda conform Ordinului SFS nr. 560 din 19.10.2018 privind aprobarea Instrucțiunii
privind modul de constatare a infracțiunilor, urmînd ca de asemenea, să fie aplicate prevederile
art.263 alin. (3) din Codul fiscal.
[Pct. 4.2.3 modificat prin Ordinul SFS nr. 59 din 15.02.2019]
De menționat că, aferent procedurii de inventariere a bunurilor sechestrate, în cazul în care,
bunurile sunt prezente și corespund actului de sechestru și listei bunurilor sechestarate, precum și
în cazul în care persoanele cu funcție de răspundere a contribuabilului/reprezentanții acestuia nu
pot fi identificați sau se eschivează de la acțiunile de inventariere, urmare a eșirii la fața locului
(locul păstrării bunului sechestrat și/sau sediul/domiciliul contribuabilului), funcționarul fiscal va
întocmi un act de constatare (după modelul prevăzut la compartimentul Anexe) și se va asigura cu
probe foto și video, după caz.
În temeiul art. 196 alin. (2) din Codul fiscal, funcționarul fiscal responsabil va solicita
intervenția autorităților publice competente (de regulă MAI) întru identificarea contribuabilului
și/sau a persoanelor cu funcție de răspundere/reprezentanților.
În cazul neidentificării contribuabilului și/sau a persoanelor cu funcție de
răspundere/reprezentanților, inclusiv cu suportul autorităților publice competente, se va publica o
notificare în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, care va prevedea notificarea publică privind
data, ora și locul efectuării acțiunilor de inventariere (se va indica locul bunurilor din actul de
sechestru și lista bunurilor sechestrate), precum și obligația prezenței contribuabilului și/sau a
persoanelor cu funcție de răspundere/reprezentanților, inclusiv cu mențiunea că în cazul
neasigurării
prezenței
contribuabilului
și/sau
a
persoanelor
cu
funcție
de
răspundere/reprezentanților, acțiunile date vor fi calificate drept încălcare pasibilă sancționării
conform art. 263 alin. (3) din Codul fiscal.
Ulterior expirării termenului din notificare și constatării în baza aceluiași model de act de
constatare sus-menționat, a imposibilității inventarierii bunurilor sechestrate, se va proceda
conform Ordinului SFS nr. 145 din 28.03.2019 privind reglementarea procesului de constatare a
infracțiunilor, cu aplicarea prevederilor art.263 alin. (3) din Codul fiscal.
[Pct. 4.2.3 modificat prin Ordinul SFS nr. 493 din 21.09.2018]
[Pct. 4.2.3 modificat prin Ordinul SFS nr. 59 din 15.02.2019]
4.2.4 EVALUAREA ȘI COMERCIALIZAREA BUNURILOR SECHESTRATE
I. Dispoziţii generale
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1.1. Prezentul Capitol stabileşte modul de organizare a procesului de evaluare şi comercializare de
către contribuabil a bunurilor sechestrate de către subdiviziunile structurale ale Serviciului Fiscal
de Stat.
1.2. Sub incidența prezentului Capitol nu cad aspectele ce țin de comercializarea bunurilor
sechestrate potrivit art. 7 alin. (4) lit. e) și art. 9 alin. (3) lit. c) din Legea privind administrarea și
deetatizarea proprietății publice nr. 121/2007.
1.3. Prezenta procedură este întocmită în conformitate cu prevederile art. 203 din Codul fiscal.
1.4. Noțiuni generale:
- Obligaţie fiscală – obligaţie a contribuabilului de a plăti la buget o anumită sumă ca impozit,
taxă, prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi contribuţii de asigurări sociale de stat
obligatorii stabilite în cotă procentuală, majorare de întîrziere (penalitate) şi/sau amendă;
- Restanţă – sumă pe care contribuabilul era obligat să o plătească la buget ca impozit, taxă sau
altă plată, dar pe care nu a plătit-o în termen, precum şi suma majorării de întîrziere (penalităţii)
şi/sau amenzii. Obligaţia fiscală care reprezintă obiectul concilierii al contractului încheiat
conform art. 180 din Codul fiscal devine restanţă după expirarea termenului modificat în
conformitate cu contractul respectiv. Suma neachitată a obligaţiilor fiscale în cuantum de pînă la
100 de lei inclusiv nu se consideră restanţă faţă de bugetul public naţional în scopul:
a) beneficierii de reducere cu 50% a amenzii pentru încălcarea fiscală;
b) neprezentării şi/sau anulării dispoziţiei de suspendare a operaţiunilor la contul bancar/de
plată al contribuabilului, emisă pentru asigurarea încasării restanţelor;
c) atestării lipsei restanţelor faţă de bugetul public naţional ale agenţilor economici;
d) asigurării executării art. 13 pct. 8) din Legea nr.845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la
antreprenoriat şi întreprinderi;
e) asigurării executării art. 131 alin. (7) din Codul fiscal;
- Executare silită a obligaţiei fiscale – acţiuni întreprinse de Serviciul Fiscal de Stat pentru
perceperea forţată a restanţei;
- Bunuri – totalitate de valori materiale şi de active imateriale, inclusiv de bani şi de valori
mobiliare, care se află în proprietatea persoanei, indiferent de faptul în a cărei folosinţă efectivă
este, precum şi de alte drepturi patrimoniale;
- Sechestrare a bunurilor – acţiuni întreprinse de Serviciul Fiscal de Stat pentru
indisponibilizarea bunurilor persoanei.
II. Selectarea evaluatorului
2.1. Anual, pînă la 15 decembrie, Direcția generală recuperare creanțe din cadrul Serviciului Fiscal
de Stat va asigura procedura de aprobare a listei persoanelor fizice sau juridice competente pentru
evaluarea bunurilor sechestrate, certificate în conformitate cu prevederile Legii cu privire la
activitatea de evaluare nr. 989/2002 și/sau altor acte legislative în vigoare, care va fi plasată pe
pagina oficială web a Serviciului Fiscal de Stat, pînă la 31 decembrie.
[Pct. 2.1 modificat prin Ordinul SFS nr. 59 din 15.02.2019]
[Pct. 2.2 abrogat prin Ordinul SFS nr. 59 din 15.02.2019]
[Pct. 2.3 abrogat prin Ordinul SFS nr. 520 din 29.09.2018]
2.4. Plata pentru serviciile prestate de aceste persoane, este suportată integral de către contribuabil.
III. Acţiuni ce țin de organizarea evaluării și comercializării bunurilor sechestrate
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3.1 Contribuabilul, pe bunurile căruia a fost aplicat sechestru, este în drept să inițieze
comercializarea bunurilor sechestrate imediat ce au fost finalizate acțiunile de sechestru și a
recepționat actul de sechestru și lista bunurilor sechestrate. Despre acest fapt, contribuabilul este
informat de către Serviciul Fiscal de Stat în scris, contra semnătură, prin intermediul funcționarului
fiscal ce a aplicat sechestrul (după modelul notificării prevăzut la compartimentul Anexe). În cazul
în care contribuabilul (reprezentantul acestuia) refuză recepționarea notificării, aceasta este
expediată și înmînată conform art. 1291 din Codul fiscal.
3.2 În cazul cînd acțiunile Serviciului Fiscal de Stat sunt contestate, comercializarea bunurilor
menționate în contestație sau în cererea de chemare în judecată se suspendă pînă la soluționarea
cauzei.
3.3 În cazul sechestrării bunurilor în conformitate cu art. 2011 din Codul fiscal, comercializarea
bunurilor sechestrate se va efectua după recoltarea acestora, ținînd cont de condițiile stipulate la
Subcapitolul 4.2.2.
3.4 Comercializarea bunurilor sechestrate, după evaluarea acestora, se efectuează de către
contribuabil pe proprie răspundere și cu acceptul Subdiviziunii responsabile de recuperarea
creanțelor/DGACM din cadrul Serviciului Fiscal de Stat.
3.5 În acest sens, contribuabilul bunurile căruia au fost sechestrate, după evaluarea bunurilor,
sesizează Serviciul Fiscal de Stat (Subdiviziunea responsabilă de recuperarea creanțelor/DGACM)
în vederea coordonării și obținerii acceptului de comercializare (după modelul de solicitare
prevăzut la compartimentul Anexe).
3.6 Subdiviziunea competentă, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la recepționarea
solicitării, va analiza sesizarea și se va expune conform modelului prevăzut la compartimentul
Anexe.
3.7 Contribuabilul este în drept să conteste răspunsul la Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate
cu prevederile legislației în vigoare.
3.8 Contribuabilul urmează să comercializeze, bunurile sechestrate conștiincios și cu bună
credință, neeschivîndu-se de la obligațiile stabilite prin lege, cu prețul de comercializare egal sau
mai mare decît valoarea de piață evaluată și valoarea contabilă. La comercializarea părților sociale
deținute în capitalul social al unei societăți cu răspundere limitată, contribuabilul va respecta
dreptul de preemțiune al celorlalți asociați și al societății în condițiile prevăzute de lege.
[Pct. 3.8 modificat prin Ordinul SFS nr. 537 din 20.10.2020]
3.9 Contribuabilul este în drept să comercializeze bunurile sechestrate prin orice metode legale
prevăzute de legislația în vigoare, inclusiv să beneficieze de asistență calificată în domeniu din
partea persoanelor competente.
3.10 Mijloacele bănești obținute din comercializarea bunurilor sechestrate se virează direct la
bugetul public național, evitînd conturile bancare/de plată ale contribuabilului restanțier. Sumele
încasate la buget, se îndreaptă succesiv de către cumpărător la recuperarea cheltuielilor de
executare silită, la stingerea restanțelor față de bugetul public național precum și la achitarea
impozitelor și taxelor ce rezultă din comercializarea bunurilor sechestrate.
3.11 În cazul stingerii parțiale a obligației fiscale, se vor întreprinde măsuri în conformitate cu
prevederile art. 202 din Codul fiscal, în parte ce ține de revizuirea acțiunilor de sechestru, după
caz.
3.12 Pentru contribuabil, comercializarea bunurilor sechestrate înseamnă desfacerea și livrarea de
mărfuri cu toate consecințele ce decurg din aceste operațiuni, inclusiv cu eliberarea obligatorie a
facturii fiscale, cu calcularea și plata impozitelor și taxelor ce decurg din comercializare.
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3.13 În cazul necomercializării de către contribuabil a bunurilor sechestrate, Serviciului Fiscal de
Stat este în drept să înainteze materialele spre executare executorului judecătoresc competent, în
temeiul art. 11 din Codul de executare, sau să înainteze contribuabilul la insolvabilitate, ținînd cont
de prevederile art. 194 alin. (3) din Codul fiscal, Legea insolvabilității nr. 149/2012, și a
prezentului manual, avînd ca bază temeiul general ce constă în incapacitatea de plată a debitorului.
3.14 Comercializarea bunurilor sechestrate ale persoanei fizice se efectuează de către executorul
judecătoresc în conformitate cu prevederile Codului de executare. Procedura remiterii către
executorul judecătoresc este expusă la Subcapitolul 4.10 ,,Recuperarea restanțelor persoanelor
fizice” din Capitolul 4 ,,Măsurile de recuperare a restanțelor”
[Secțiunea III din Subcapitolul 4.2.4 aprobat prin Ordinul SFS nr. 59 din 15.02.2019]
[Pct. 3.14 adăugat prin Ordinul SFS nr. 307 din 22.06.2020]
IV. Dispoziţii finale
4.1. Funcționarii fiscali din cadrul Serviciului Fiscal de Stat, cît și contribuabilul (reprezentantul
acestuia) sunt responsabili de exercitarea adecvată a funcţiilor și sarcinilor în corespundere cu
drepturile şi obligaţiile prevăzute de legislația în vigoare, actele normative în vigoare şi prezentul
Capitol.
4.2. Orice litigiu apărut ca urmare a exercitării acțiunilor descrise în prezentul Capitol, vor fi
soluționate pe cale amiabilă, iar în cazul în care nu vor putea fi soluționate, acestea vor fi rezolvate
prin intermediul contestațiilor inclusiv în instanța de judecată.
[Subcapitolul 4.2.4 modificat prin Ordinul SFS nr. 493 din 21.09.2018]
[Subcapitol actualizat prin Ordinul SFS nr. 307 din 22.06.2020]
[Subcapitol actualizat prin Ordinul SFS nr. 102 din 26.02.2021]
[Subcapitol actualizat prin Ordinul SFS nr. 382 din 02.07.2021]
4.2.5 PARTICULARITĂȚILE EXECUTĂRII SILITE A OBLIGAȚIEI FISCALE
ADMISE DREPT RESTANȚĂ DE CĂTRE ENTITĂȚILE ECONOMICE DE STAT, SAU
ÎN CARE STATUL DEȚINE O COTĂ PARTE
În conformitate cu prevederile statuate de art. 193 din Codul fiscal, condiţiile de declanşare a
executării silite a obligaţiei fiscale sunt:
- Existenţa restanţei, ţinîndu-se cont de prevederile art. 252 din Codul fiscal;
- Neexpirarea termenelor de prescripţie reglementate de către Codul fiscal;
- Necontestarea faptului de existenţă a restanţei şi mărimii ei în cazurile reglementate de art.
194 alin. (1) lit. c) şi d) din Codul fiscal;
- Contribuabilul nu se află în procedură de lichidare (dizolvare) sau de aplicare a procedurilor
de depăşire a insolvabilităţii, conform prevederilor legislaţiei în vigoare, cu excepţia obligaţiei
fiscale calculate după intentarea procedurii de insolvabilitate, în conformitate cu prevederile Legii
insolvabilităţii nr. 149/2012.
Modalităţile de executare silită sunt reglementate de art. 194 din Codul fiscal şi constau în:
- Încasarea mijloacelor băneşti de pe conturile bancare/de plată ale contribuabilului, cu excepţia
celor de pe conturile de credit şi provizorii (de acumulare a mijloacelor financiare pentru formarea
sau majorarea capitalului social);
- Ridicarea de la contribuabil a mijloacelor băneşti în numerar;
- Urmărirea bunurilor contribuabilului, cu excepţia celor consemnate la liniuţa unu şi doi;
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- Urmărirea datoriilor debitoare ale contribuabilului prin modalităţile descrise la liniuţa unu, doi
şi trei;
- alăturarea la urmărire către executorul judecătoresc, conform art. 92, 101 din Codul de
executare;
- remiterea materialelor pentru executarea silită, către executorul judecătoresc competent, în
temeiul art. 11 din Codul de executare.
Întru stabilirea unor acţiuni concrete de executare silită a obligaţiei fiscale admise drept restanţă
de către entităţile economice de stat, sau în care statul deţine o cotă parte, acestea se vor clasifica
în următoarele categorii:
A) Entităţile economice incluse în lista bunurilor nepasibile de privatizare, potrivit reglementărilor
Legii nr. 121/2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice;
B) Entităţile economice incluse în lista bunurilor proprietate de stat supuse privatizării potrivit
reglementărilor Hotărîrii Guvernului nr. 945/2007 cu privire la măsurile de realizare a Legii nr.
121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice;
C) Entităţile economice care au statut de întreprindere, instituţie, organ, organizaţie sau
întreprinderea, instituţia, organul, organizaţia în care statul deţine o anumită cotă parte în capitalul
social şi care la rîndul său nu sunt incluse nici în una din listele sus-menţionate.
A) Entităţile economice incluse în lista bunurilor nepasibile de privatizare, potrivit
reglementărilor Legii nr. 121/2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii
publice.
În conformitate cu prevederile art. 13 din Legea nr. 121/2007 din categoria bunurilor nepasibile
de privatizare fac parte bunurile domeniului public, patrimoniul persoanelor juridice de drept
public, precum şi:
I. 1. obiectivele care asigură capacitatea de apărare şi securitate a statului, ordinea publică;
2. obiectivele care fac parte din patrimoniul cultural naţional, înscrise în Registrul
monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat;
3. valorile materiale incluse în rezervele de stat şi în rezervele de mobilizare;
4. obiectivele a căror activitate constituie monopolul statului;
5. bogăţiile de orice natură ale subsolului, spaţiul aerian, apele şi pădurile folosite în interes
public, resursele naturale ale zonei economice şi ale platoului continental;
6. terenurile din fondul apelor, inclusiv terenurile de sub apele folosite în interes public, fondul
forestier, fîşiile forestiere de protecţie a apelor şi cele din zonele sanitare, terenurile expuse riscului
de alunecări;
7. căile de comunicaţie, pasajele subterane pentru pietoni;
8. oenotecile care, potrivit legislaţiei, fac obiectul exclusiv al proprietăţii statului sau al
proprietăţii unităţilor administrativ-teritoriale;
9. publicaţiile periodice “Monitorul Oficial al Republicii Moldova", monitoarele oficiale ale
raioanelor, ale municipiilor şi monitorul unităţii teritoriale autonome Găgăuzia, precum şi
publicaţiile periodice publice incluse în lista bunurilor nepasibile de privatizare;
10. alte bunuri care, potrivit legislaţiei, fac obiectul exclusiv al proprietăţii statului sau al
proprietăţii unităţilor administrativ-teritoriale.
II. Asemenea celora indicate în punctul I, sunt nepasibile de privatizare:
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1. întreprinderile de stat care efectuează înregistrarea de stat a întreprinderilor şi bunurilor,
certificarea mărfurilor şi a tehnicii, alte întreprinderi de stat care îndeplinesc, în exclusivitate sau
în parte, funcţii auxiliare ale statului;
2. întreprinderile de stat/municipale care exploatează drumurile auto, bunurile transportului
feroviar, aviatic, fluvial şi prin conducte, alte întreprinderi din infrastructura socială şi/sau
economică de uz sau de interes naţional ori local;
3. întreprinderile de stat/municipale care editează publicații periodice;
4. instituțiile medico-sanitare publice.
Totodată, în conformitate cu prevederile art. 10 din Legea nr. 121/2007, bunurile domeniului
public fac obiectul exclusiv al proprietăţii publice, fiind inalienabile, insesizabile şi
imprescriptibile şi în particular:
- nu pot fi înstrăinate, nici prin privatizare sau depunere în capitalul social al unei persoane
juridice;
- nu se pot constitui obiect al gajului sau al unei alte garanţii reale;
- nu pot fi supuse urmăririi silite, nici chiar în cazul insolvabilităţii persoanei juridice care le
gestionează;
- dreptul de proprietate asupra lor nu se stinge prin neuz;
- nu pot fi dobîndite de persoane fizice sau juridice prin uzucapiune.
De asemenea, actele juridice privind înstrăinarea sau dobîndirea, în folosul persoanelor fizice sau
al persoanelor juridice cu capital privat, a bunurilor domeniului public, inclusiv prin privatizare,
precum şi actele juridice privind darea acestor bunuri în comodat persoanelor indicate sunt lovite
de nulitate absolută.
Drept urmare, în cazul în care asemenea entităţi economice admit restanţe faţă de bugetul public
naţional, Subdiviziunea responsabilă de recuperarea creanțelor se va limita numai la aplicarea
măsurilor de asigurare şi executare silită a obligaţiei fiscale prin înaintarea dispoziţiilor de
suspendare a operaţiunilor la conturile bancare/de plată ale contribuabilului, aplicarea ordinelor
incaso, ridicarea mijloacelor băneşti în numerar şi lucrul cu debitorii acestora, inclusiv cu aplicarea
sechestrului, în cazul în care, aceştia din urmă nu sunt de asemenea incluşi în categoria
nominalizată, precum şi prin intermediul executorilor judecătorești competenți.
B) Entităţile economice incluse în lista bunurilor proprietate de stat supuse privatizării
potrivit reglementărilor Hotărîrii Guvernului nr. 945/2007 cu privire la măsurile de
realizare a Legii nr. 121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea
proprietăţii publice.
În conformitate cu prevederile art. 7 şi art. 9 din Legea nr. 121/2007 , organul abilitat cu
administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice a statului este Agenţia Proprietăţi Publice din
subordinea Guvernului, iar împuternicirile de proprietar al patrimoniului unităţii administrativteritoriale sunt exercitate de consiliul local în numele unităţii administrativ-teritoriale.
Astfel, în conformitate cu prevederile articolelor Legii sus-menţionate, în domeniul privatizării,
de competenţa organelor specificate sunt:
Agenţia Proprietăţi Publice din subordinea Guvernului – organizarea pregătirii şi desfăşurării
procesului de comercializare a bunurilor sechestrate ale întreprinderilor de stat şi ale societăţilor
comerciale în care cota statului nu este mai mică de 25%, neincluse în lista bunurilor nepasibile
de privatizare.
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Autorităţile administraţiei publice locale – organizarea pregătirii şi desfăşurării procesului de
comercializare a bunurilor sechestrate de la întreprinderile municipale şi societăţile comerciale în
care unitatea administrativ-teritorială are o cotă de cel puţin 25%, neincluse în listele bunurilor
nepasibile de privatizare.
Drept urmare, în cazul în care asemenea entităţi economice admit restanţe faţă de bugetul public
naţional, Subdiviziunea responsabilă de recuperarea creanțelor va aplica măsurile de asigurare şi
executare silită, iar în cazul în care, se va aplica sechestru pe bunurile acestora, materialele
respective se vor remite organelor sus-menţionate, întru efectuarea de către aceştia a procesului de
comercializare a bunurilor sechestrate.
C) Entităţile economice care au statut de întreprindere, instituţie, organ, organizaţie sau
întreprinderea, instituţia, organul, organizaţia în care statul deţine o anumită cotă parte în
capitalul social şi care la rîndul său nu sunt incluse nici în una din listele sus-menţionate.
În cazul în care entităţile economice descrise în capitolul dat generează restanţe faţă de bugetul
public naţional, Subdiviziunea responsabilă de recuperarea creanțelor va sesiza organele de
conducere și fondatorul entității, în vederea remedierii situației fiscale, iar în cazul în care aceste
persoane/instituții nu reacționează în termen de 30 de zile lucrătoare de la momentul sesizării,
aplică măsurile de asigurare și/sau de executare silită pe principii generale.
[Subcapitol modificat prin Ordinul SFS nr. 493 din 21.09.2018]
[Subcapitol actualizat prin Ordinul SFS nr. 307 din 22.06.2020]
[Subcapitol actualizat prin Ordinul SFS nr. 102 din 26.02.2021]
[Subcapitol actualizat prin Ordinul SFS nr. 382 din 02.07.2021]
4.2.6 RIDICAREA SECHESTRULUI DE PE BUNURI
Sechestrul de pe bunuri se ridică în cazul:
a) stingerii, totale sau parţiale, a obligaţiei fiscale şi al recuperării de către contribuabil a
cheltuielilor de executare silită;
b) stingerii, totale sau parţiale, a obligaţiei fiscale şi al recuperării cheltuielilor de executare
silită prin alte modalităţi de executare silită;
c) necesităţii sechestrării unor alte bunuri, solicitate pe piaţă, în vederea urgentării plăţii
restanţelor;
d) înstrăinării sau dispariţiei bunurilor;
e) imposibilităţii comercializării bunurilor;
f) emiterii unei decizii în acest sens de către autoritatea care examinează plîngerea dacă se
încalcă procedura de sechestrare;
g) încheierii cu Serviciul Fiscal de Stat și/sau Casa Națională de Asigurări Sociale a contractului
privind modificarea termenului de stingere a obligaţiei fiscale cu recuperarea pînă la semnarea
contractului a cheltuielilor legate de executarea silită suportate anterior semnării contractului;
h) emiterii unei încheieri/hotărîri a instanţei de judecată;
i) intentării procedurii de insolvabilitate;
j) constatării încălcării procedurii de aplicare a sechestrului.
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După ridicarea sechestrului de pe bunuri, Serviciul Fiscal de Stat le restituie contribuabilului
dacă le-a pus la păstrare în alt loc. În cazul în care dreptul de proprietate asupra bunurilor a trecut
la persoana care le-a cumpărat în modul stabilit de Codul fiscal, acestea nu se restituie.
Totodată, după ridicarea sechestrului de pe bunuri, Serviciul Fiscal de Stat va remite în aceeași
zi sau în ziua următoare, copia de pe decizia de ridicare a sechestrului organelor de resort pentru
radierea mențiunii despre aplicarea sechestrului asupra bunurilor contribuabilului (după modelul
prevăzut la compartimentul Anexe).
[Alineat modificat prin Ordinul SFS nr. 537 din 20.10.2020]
În cazul stingerii parţiale a obligaţiei fiscale, Serviciul Fiscal de Stat va dispune ridicarea
sechestrului de pe bunuri şi imediat va aplica sechestru pe bunurile contribuabilului în măsură
suficientă pentru a asigura stingerea restanţelor existente şi compensarea cheltuielilor de executare
silită suportate sau eventuale, precum şi a impozitelor şi taxelor aferente comercializării bunurilor.
Model de decizie de ridicare a sechestrului de pe bunuri este prevăzut la compartimentul Anexe.
4.3 GAJUL, IPOTECA
În conformitate cu prevederile statuate de art. 227 alin. (2) din Codul fiscal, stingerea obligaţiei
fiscale poate fi garantată prin gaj legal și convențional, în conformitate cu legislaţia cu privire la
gaj.
Potrivit art. 667 din Codul civil gajul este un drept real în al cărui temei titularul (creditorul gajist)
poate pretinde, din valoarea obiectului gajului, satisfacerea creanţelor sale garantate cu preferință
față de ceilalți creditori ai titularului obiectului gajului (debitorul gajist).
Astfel, gajul se constituie în vederea garantării executării obligației și reprezintă un raport de drept
accesoriu față de obligația garantată, fiind condiționat în timp de durata acesteia, dacă legea sau
contractul de gaj nu prevede altfel.
Cu alte cuvinte, gajul reprezintă nu altceva decît un contract accesoriu, unilateral, real prin care
debitorul remite creditorului un bun pentru a garanta o obligaţie, reprezentînd o garanţie reală şi
avînd aceiaşi funcţie ca şi ipoteca, cu deosebirea că are tot timpul drept obiect bunurile mobile, ce
se încredinţează creditorului sau terţei persoane.
Făcînd o concluzie asupra celor enunţate remarcăm că, în cazul creanțelor fiscale legea permite ca
debitorul gajist (contribuabilul) poate garanta achitarea obligaţiei fiscale prin instituirea către
creditorul gajist (Serviciul Fiscal de Stat) a unui gaj.
Urmează a fi delimitat instituirea gajului în conformitate cu art. 229 din Codul fiscal și art. 180
din Codul fiscal.
Astfel, în cazul instituirii gajului, întru anularea dispoziției privind suspendarea operațiunilor la
conturile bancare/de plată ale contribuabilului, conform art. 229 din Codul fiscal, la cererea
solicitantului, după caz, urmează a fi anexate următoarele documente, și anume:
- lista bunurilor pasibile gajarii;
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- documentele de proveniență a acestora (contractele ce atestă dobîndirea dreptului de proprietate,
facturile fiscal, invoice, declarațiile vamale, etc.);
- cartela contului nr. 122 sau/și 123 autentificate de către administratorul și contabilul-șef al
întreprinderii;
- indicii de individualizare a bunurilor ce urmează a fi gajate (ex. VIN code, număr de serie, poze
etc.) și prețul acestora;
- locul depozitării acestora prin prezentarea documentelor confirmative;
- raportul de evaluare a bunurilor ce urmează a fi supuse gajului;
- asigurarea bunurilor ce urmează a fi gajate, după caz.
De asemenea, în cazul instituirii gajului legal, întru anularea dispoziției privind suspendarea
operațiunilor la conturile bancare/de plată ale contribuabilului, conform art. 229 alin. (8) din Codul
fiscal, Subdiviziunea responsabilă de recuperarea creanțelor/DGACM nu va întreprinde măsuri de
executare silită în perioada instituirii gajului, asigurînd monitorizarea contribuabilului, a bunurilor
gajate și a onorării în termen și pe deplin a obligațiilor fiscale la buget.
Totodată, gajul legal, întru anularea dispoziției privind suspendarea operațiunilor la conturile
bancare/de plată ale contribuabilului, conform art. 229 alin. (8) din Codul fiscal, se va institui pe
un termen de cel mult 3 luni.
Ţinînd cont de prevederile art. 671 din Codul civil, gajul se constituie asupra unui bun mobil sau
imobil ori asupra unei universalităţi de bunuri mobile.
În cazul instituirii gajului legal/conventional, subdiviziunea responsabilă urmează să informeze și
DDF, care este responsabil pentru generalizarea și înaintarea creanțelor către DPI, ca ulterior, în
cazul insolvenței debitorului, SFS să-și poată revendica dreptul în calitate de creditor garantat.
[Alineat adăugat prin Ordinul SFS nr. 169 din 13.03.2020]
Gajul bunurilor imobile este denumit ipotecă. Dispozițiile privitoare la gaj se aplică în mod
corespunzător ipotecii în măsura în care nu contravin dispozițiilor speciale cu privire la ipotecă.
De asemenea, gajul bunurilor mobile are loc cu sau fără deposedarea de ele.
Gajul bunului mobil cu deposedare este denumit amanet.
Codul civil, în art. 673-675 reglementează apariția, înregistrarea și stingerea gajului.
Gajul apare doar în condiţiile şi în formele stabilite de prevederile Codului civil.
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Ipoteca apare în momentul înregistrării. Gajul bunurilor mobile fără deposedare apare în momentul
înregistrării sau, în cazul gajului asupra dreptului privind mijloacele bănești în conturile bancare/de
plată, prin control, în conformitate cu art. 699 alin. (2) din Codul civil.
Cheltuielile legate de înregistrarea gajului, precum şi cele legate de modificarea contractului de
gaj şi înregistrarea acestor modificări, sunt suportate de debitorul gajist, cu excepţia cazurilor în
care contractul de gaj prevede altfel.
În cazul în care debitorul gajist se eschivează de la achitarea cheltuielilor legate de exercitarea
dreptului de gaj sau creditorul gajist (SFS) a suportat cheltuieli ca urmare a necomercializării
bunurilor, acestea se vor administra în conformitate cu prevederile art. 196 alin. (6) din Codul
fiscal.
Ipoteca se înregistrează în registrul bunurilor imobile. În cazul în care modificarea contractului de
ipotecă conduce la modificarea datelor înregistrate în registrul bunurilor imobile, modificările
respective trebuie înregistrate conform procedurii stabilite pentru înregistrarea ipotecii.
Gajul bunurilor mobile fără deposedare, cu excepția gajului constituit prin control în conformitate
cu dispozițiile art. 699 alin. (2) din Codul civil, se înregistrează în registrul garanțiilor reale
mobiliare (registrul garanțiilor).
De asemenea, conform prevederilor art. 675 din Codul civil, este stabilită procedura de stingere a
gajului, și anume:
- gajul se stinge prin stingerea obligaţiei a cărei executare acesta o garanta.
- gajul se stinge în urma pieirii bunului gajat, scoaterii acestuia din circuitul civil, dacă aceste
evenimente se produc asupra bunului în întregime.
-gajul asupra bunului mobil încorporat unui imobil subzistă cu titlu de ipotecă sub condiţia
înregistrării în registrul bunurilor immobile, chiar dacă bunul mobil şi-a schimbat natura. Acest
gaj are rang de prioritate stabilit conform înregistrării anterioare.
Gajul se stinge şi în cazul:
a) acordului scris al creditorului gajist de a radia gajul;
b) expirării termenului pentru care a fost constituit gajul;
c) vînzării în cadrul exercitării dreptului de gaj;
d) altor situaţii prevăzute de lege.
-cererea de radiere a gajului înregistrat sau a ipotecii se depune la registrul corespunzător de către
creditorul gajist (Subdiviziunea responsabilă de recuperarea creanțelor), cu acordul scris al
creditorului gajist. Cazurile în care nu este nevoie de acordul creditorului gajist pentru radierea
gajului sunt stabilite de legislaţie.
Obiect al gajului, în temeiul art. 676 din Codul civil, poate fi orice bun corporal sau incorporal,
prezent sau viitor, determinat individual sau generic, sau o universalitate de bunuri, cu excepția
48

bunurilor scoase din circuitul civil, bunurilor inalienabile sau insesizabile. Obiect al gajului poate
fi orice drept patrimonial, inclusiv dreptul de creanță al debitorului gajist față de creditorul gajist.
La rîndul său, art. 676 alin. (2), (3) din Codul civil prevede că prin universalitate de bunuri, se
înțelege o totalitate de bunuri mobile, prezente sau viitoare, corporale sau incorporale, deschise în
mod general. Dreptul de gaj se extinde și asupra accesoriilor bunului gajat dacă contractul nu
prevede altfel.
Gajul se extinde asupra oricărui bun care se unește prin accesiune cu bunul gajat, precum și asupra
oricăror altor îmbunătățiri aduse lui.
Nu pot constitui obiect al gajului, potrivit art. 676 alin. (5) din Codul civil, drepturile legate
nemijlocit de persoana debitorului gajist și nici drepturile a căror cesiune este interzisă de lege.
Nu pot fi gajate separat bunurile care, în temeiul legii, nu pot fi înstrăinate separat. Nu poate fi
obiect a gajului o parte a bunului indivizibil.
De asemenea, în conformitate cu art. 677 din Codul civil, obiectul ipotecii poate fi unul sau mai
multe bunuri imobile prezente sau viitoare ce pot fi individualizate prin numere cadastrale
separate. Dispoziţiile privind ipoteca se aplică în mod corespunzător în cazul ipotecării drepturilor
reale limitate dacă legea nu interzice ipotecarea lor.
Obiectul ipotecii este determinat prin denumirea bunului, numărul său cadastral, locul aflării,
precum şi printr-o descriere suficientă pentru identificarea acestuia.
Prin contract poate fi prevăzută extinderea ipotecii asupra bunurilor imobile ce vor fi dobîndite
sau construite în viitor, conform legii.
Bunul imobil ipotecat rămîne în proprietatea debitorului ipotecar. Contractul de ipotecă poate
prevedea folosirea obiectului ipotecii de către creditorul ipotecar.
Riscul pieirii sau al deteriorării fortuite a obiectului ipotecii este suportat de către debitorul
ipotecar, dacă contractul de ipotecă nu prevede altfel.
Ipoteca asupra terenului se extinde asupra construcţiilor capitale existente şi viitoare, precum şi
asupra construcţiilor nefinalizate amplasate pe acesta, cu excepţia celor care se află în proprietatea
terţilor.
Cota-parte din părţile comune ale bunului imobil, deţinute cu drept de proprietate comună (teren,
acoperiş, scări, subsol etc.) aferentă unei încăperi izolate, este ipotecată împreună cu încăperea
respectivă fără acordul celorlalţi coproprietari ai spaţiilor comune.
Potrivit art. 681 din Codul civil, gajul bunului se extinde deplin drept asupra produselor bunului,
asupra produsului vînzării sau înstrăinării în alt mod a bunului gajat, inclusiv în conformitate cu
dispoziţiile art. 697 alin. (1) din Codul civil, sau a produselor acestuia, dacă creditorul şi debitorul
gajist nu au convenit altfel. În acest caz, rangul de prioritate a gajului asupra produselor bunului,
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asupra produsului vînzării sau înstrăinării în alt mod a bunului sau a produselor acestuia este
determinat de momentul apariţiei gajului asupra bunului.
La rîndul său, gajul asupra bunurilor care vor intra în patrimoniul debitorului gajist în viitor,
inclusiv asupra bunurilor viitoare, nu grevează aceste bunuri decît din momentul în care debitorul
gajist devine titularul drepturilor gajate (art. 682 din Codul civil). Rangul de prioritate al gajului
se stabileşte conform art. 736 alin. (1) din Codul civil.
Astfel, conform prevederilor art. 676 alin. (5) din Codul civil, nu poate fi obiect al gajului
drepturile legate nemijlocit de persoana debitorului gajist, adică bunurile care servesc în mod direct
necesităţile vitale ale persoanei fizice şi de care persoana fizică nu poate fi lipsită (art. 89 din Cod
de executare , ex. mobilierul, obiectele casnice etc.), şi nici drepturile a căror cesiune este interzisă
de lege, precum şi alte bunuri inalienabile sau insesizabile. La fel, ipoteca nu se va extinde asupra
fructelor (art. 299 din Codul civil) bunului ipotecat, dacă contractul de ipotecă nu prevede altfel
(Hotărîrea Plenului Curții Supreme de Justiție nr. 1 din 10 martie 2014 ,,Cu privire la aplicarea
unor prevederi ale legislației privind gajul și ipoteca").
Concomitent, gajul poate fi clasificat în gaj convențional sau legal.
În conformitate cu prevederile art. 684 din Codul civil, gajul convenţional ia naştere din raporturile
juridice, privind gajul prin încheierea unui contract de către părţi. Nerespectarea formei scrise a
contractului de gaj duce la nulitatea acestuia. La fel, în cazul gajării unui bun a cărui vînzare trebuie
autentificată notarial, contractul de gaj, de asemenea, trebuie autentificat notarial. Părţile pot
conveni asupra autentificării notariale a oricărui contract de gaj.
Forma contractului de gaj, de modificare a contractului de gaj, trebuie să fie similară formei
prevăzute pentru contractul de gaj.
Părţile pot include în contractul de gaj şi alte clauze.
- Clauza cu privire la gaj poate fi inclusă în contractul din care izvorăşte obligaţia garantată prin
gaj.
- Este nulă clauza prin care creditorul gajist (Serviciul Fiscal de Stat) devine proprietarul obiectului
gajului în cazul neexecutării sau executării necorespunzătoare a obligaţiei garantate prin gaj.
Dispoziţia art. 684 alin. (7) din Codul civil, nu se aplică în cazul respectării concomitente a
următoarelor condiţii: obiect al gajului îl constituie moneda naţională sau valuta străină, cu
excepţia monedelor metalice jubiliare şi comemorative (inclusiv a celor ce conţin metale
preţioase); moneda în care urmează a fi executată obligaţia garantată nu diferă de moneda
mijloacelor băneşti asupra cărora dreptul a fost gajat. În acest caz, creditorul gajist devine titular
al dreptului privind mijloacele băneşti ce constituie obiectul gajului în condiţiile stabilite la art.
750 din Codul civil.
- Contractul de gaj este valabil chiar dacă a fost încheiat în pofida înţelegerii între debitorul gajist
şi o persoană terţă care limitează în orice mod dreptul debitorului gajist de a gaja bunul. Persoana
terţă poate cere debitorului gajist repararea prejudiciilor pentru încălcarea acestei înţelegeri şi
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poate exercita alte mijloace juridice de apărare, însă această încălcare nu constituie temei de
nulitate a contractului de gaj.
Gajul este legal atunci cînd legea obligă (sau permite) anumitor categorii de persoane să constituie
un gaj (în cazul nostru Serviciul Fiscal de Stat), în vederea garantării executării unei obligaţii.
Astfel, conform art. 707 din Codul civil, gajul/ipoteca legal/ă poate naşte din creanţele statului
pentru sumele datorate conform legislaţiei fiscale şi vamale.
Potrivit art. 708 alin. (1) din Codul civil, în cazul creanţelor statului care iau naştere în temeiul
legislaţiei fiscale şi vamale, gajul legal se constituie doar dacă este înregistrat conform art. 674 din
Codul civil. Cererea de înregistrare reprezintă un aviz în care se indică bunurile pe care creditorul
intenţionează să le valorifice, temeiul creanţei şi mărimea ei. Creditorul gajist (SFS) are obligaţia
să aducă la cunoştinţa debitorului gajist avizul înregistrat.
La avizul depus pentru înregistrare se anexează, după caz, hotărîrea instanţei de judecată sau actul
ce confirmă creanţele statului faţă de debitorul gajist apărute în baza legislaţiei fiscale sau vamale
(în acest caz se va anexa fișa contului curent al contribuabilului).
Gajul se înregistrează în baza avizului de înregistrare. Modificările la avizul de înregistrare a
gajului se înregistrează în baza avizului de modificare. Radierea avizului de înregistrare a gajului
se înregistrează în baza avizului de radiere.
Înregistrarea gajului are loc prin depunerea în registrul garanţiilor a unui aviz de înregistrare, care
conţine informaţia indicată la art. 714 alin. (2) din Codul civil. Avizul de înregistrare poate fi depus
prin orice persoană înregistrată de Ministerul Justiţiei cu drept de acces activ la registrul garanţiilor
(registrator). Lista registratorilor autorizaţi este făcută publică în conformitate cu regulamentul
prevăzut la art. 712 alin. (3) din Codul civil.
Avizul de înregistrare va conţine:
a) datele de identificare (numele şi prenumele, numărul de identificare de stat (IDNP) şi adresa
persoanei fizice sau denumirea, numărul de identificare de stat (IDNO) şi adresa persoanei juridice
sau întreprinzătorului individual) ale debitorului gajist, ale creditorului gajist şi ale gestionarului
gajului (în cazul în care ultimul a fost desemnat);
b) descrierea generală sau specifică a bunurilor gajate;
c) esenţa şi scadenţa obligaţiei garantate, suma maximă garantată a acesteia, fără dobînzi şi
cheltuieli;
d) în cazul gajului asupra întreprinderii, o menţiune că gajul reprezintă un gaj asupra întreprinderii;
e) semnătura debitorului gajist şi cea a creditorului gajist.
Avizul de înregistrare se prezintă registratorului pe suport de hîrtie, cu semnătura olografă a
părţilor, sau prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare, cu semnătura electronică a
părţilor, aplicată conform regulamentului prevăzut la art. 714 alin. (3) din Codul civil.
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Registratorul înregistrează avizul de înregistrare a gajului în registrul garanţiilor imediat după
primirea acestuia.
După efectuarea înregistrării gajului, creditorul gajist (SFS) va primi o confirmare a înregistrării
gajului. Pe lîngă datele din avizul de înregistrare, confirmarea trebuie să conţină momentul
înregistrării (data, ora şi minutul).
Înregistrarea gajului trebuie efectuată în:
−Registrul bunurilor imobile – în cazul ipotecii;
−Registrul deţinătorilor de valori mobiliare nominative – în cazul gajului valorilor mobiliare
nominative;
−Registrul deţinătorilor valorilor mobiliare ale statului – în cazul gajului valorilor mobiliare ale
statului;
−Registrul proprietăţii intelectuale – în cazul gajului drepturilor de proprietate intelectuală;
−Registrul gajului bunurilor mobile –în cazul gajului altor bunuri mobile.
La rîndul său, art. 715 din Codul civil stabilește că pentru înregistrarea gajului, eliberarea
extrasului din registrul garanţiilor sau furnizarea oricărei altei informaţii privind înregistrarea
gajului se percepe o taxă de stat în mărimea prevăzută de Legea taxei de stat nr. 1216-XII din
03.12.1992 şi o plată în mărimea stabilită în regulamentul prevăzut la art. 712 alin. (3) din Codul
civil.
Instanţele judecătoreşti, executorii judecătoreşti, administratorii insolvabilităţii/lichidatorii în
procesele de insolvabilitate, organele de urmărire penală, autorităţile fiscale şi alte autorităţi
publice au acces gratuit la registrul garanţiilor.
De asemenea, conform prevederilor art. 716 din Codul civil, la înregistrarea modificărilor
informaţiei privind înregistrarea gajului, dispoziţiile art. 714 din Codul civil se aplică în mod
corespunzător.
Avizul de modificare a informaţiei privind înregistrarea gajului se semnează de creditorul gajist şi
debitorul gajist, cu excepţia avizului de înregistrare a modificărilor legate de înregistrarea
substituirii creditorului gajist urmare a cesiunii creanţei garantate în conformitate cu dispoziţiile
art. 738 din Codul civil, care se semnează doar de creditorul gajist. Înregistrarea iniţială se menţine
şi se indică în registrul garanţiilor astfel încît să permită monitorizarea modificărilor informaţiei
despre gaj.
Potrivit art. 718 din Codul civil este stabilită procedura de radiere a gajului din registrul garanțiilor.
Astfel, în urma stingerii gajului, informaţia despre gaj este radiată din registrul garanţiilor.
Gajul este radiat din registrul garanţiilor în baza avizului de radiere emis de:
a) creditorul gajist (Serviciul Fiscal de Stat), din iniţiativă proprie sau la cererea debitorului gajist,
conform art. 718 alin. (3) din Codul civil;
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b) debitorul gajist, în temeiul hotărîrii judecătoreşti;
c) cumpărătorul bunului gajat, în temeiul confirmării vînzării emise de creditorul gajist conform
art. 771 din Codul civil, de executorul judecătoresc conform Codului de executare sau de
administratorul insolvabilității/lichidatorul conform Legii insolvabilității nr. 149 din 29.06.2012.
Creditorul gajist (SFS) este obligat să elibereze debitorului gajist sau, în cazul convenit cu acesta,
să depună direct în registrul garanţiilor un aviz de radiere a avizului respectiv de înregistrare a
gajului în termen de 3 zile de la stingerea gajului conform art. 675 din Codul civil, dacă contractul
nu prevede un termen mai mare. Creditorul gajist poartă răspundere în faţa debitorului gajist pentru
prejudiciul suportat ca urmare a încălcării acestei obligaţii.
Informaţia despre stingerea gajului se păstrează în baza de date a registrului garanţiilor timp de 25
de ani.
La rîndul său, ține de menționat că informaţia ce este înregistrată în registrul garanţiilor nu
constituie o prezumţie legală a veridicităţii acesteia.
Înregistrarea în registrul garanţiilor nu conferă validitate unui gaj lovit de nulitate. Din momentul
înregistrării gajului, nimeni nu poate invoca necunoaşterea informaţiei înregistrate în registrul
garanţiilor.
Odată cu instituirea gajului, faţă de părţi apare obligaţia de diligenţă, care presupune că nici
debitorul gajist (contribuabilul) şi nici creditorul gajist (Serviciul Fiscal de Stat) nu pot distruge
sau deteriora bunul gajat ori diminua valoarea lui, dacă aceasta nu se face prin uzură normală sau
în caz de necesitate.
În cazul pericolului pieirii sau deteriorării bunului gajat, precum şi în alte cazuri care pot afecta
drepturile celeilalte părţi în virtutea contractului de gaj, partea care îl deţine este obligată să
informeze imediat cealaltă parte, aceasta fiind în drept să examineze bunul.
Este de specificat că potrivit art. 729 din Codul civil, debitorul ipotecar este obligat să asigure
bunul ipotecat în beneficiul creditorului ipotecar, la valoarea de înlocuire, împotriva tuturor
riscurilor de pieire sau deteriorare fortuită. Creditorul ipotecar poate asigura bunul ipotecat pe
cheltuiala debitorului ipotecar dacă bunul nu a fost asigurat de debitorul ipotecar.
În cazul ipotecii următoare, asigurarea bunului ipotecat nu este obligatorie dacă bunul ipotecat a
fost asigurat în cadrul ipotecii precedente.
Asigurarea va fi efectuată la un asigurător convenit cu creditorul gajist. Creditorul gajist nu poate
impune un anumit asigurător.
De menţionat că, gajul nu-l lipseşte pe debitorul gajist (contribuabil) sau pe posesorul bunului gajat
de drepturile lor asupra bunurilor gajate. Aceştia trebuie să-şi exercite drepturile fără a aduce
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atingere drepturilor creditorului gajist (organului fiscal). Drepturile debitorului gajist sunt
reglementate de art. 753 din Codul civil.
În partea ce ține de verificarea bunului gajat, comunicăm că potrivit art. 732 din Codul civil,
creditorul gajist (SFS) are dreptul să verifice, în drept şi în fapt, existenţa, starea fizică, condiţiile
de păstrare şi de folosire a bunului gajat, cu condiţia notificării prealabile a debitorului gajist şi,
după caz, a deţinătorului bunului gajat. Debitorul gajist este obligat să nu creeze impedimente
pentru verificarea bunului gajat, să prezinte creditorului gajist (SFS) toate documentele şi
informaţia necesară realizării acestui drept, precum şi să asigure, la prima cerere a creditorului
gajist, accesul fizic al acestuia la bunul gajat. Verificarea bunului gajat nu trebuie să tulbure
folosirea bunului gajat, nici să lezeze drepturile debitorului gajist sau ale terţului care deţine
temporar bunul gajat.
În cazul verificării bunurilor gajate/ipotecate, similar se vor aplica prevederile pct. 4.2.3 din
prezentul Manual.
Aspectele ce țin de exercitarea dreptului de gaj sunt specificate de art. 706, 711, 744 din Codul
civil.
În conformitate cu art. 752 alin. (1) din Codul civil, creditorul gajist care intenţionează să exercite
dreptul de gaj trebuie să notifice acest fapt prin transmiterea unui aviz de executare debitorului
gajist şi, după caz, debitorului obligaţiei garantate, terţului care deţine bunul gajat, debitorului
obligaţiei patrimoniale gajate, altor creditori gajişti şi altor creditori care au înştiinţat creditorul
gajist despre drepturile lor asupra bunurilor gajate sau le-au înregistrat în registrul garanţiilor sau,
în cazul ipotecii, în registrul bunurilor imobile.
Avizul de executare trebuie să fie expediat la domiciliul sau la sediul debitorului gajist şi, dacă
este cazul, al debitorului sau la altă adresă arătată în registrul garanţiilor sau, după caz, în registrul
bunurilor imobile, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, iar în copie și la adresa
de e-mail. Avizul de executare poate fi expediat şi prin alte mijloace de comunicare, stabilite în
contractul de gaj, care să permită confirmarea expedierii şi recepţionării avizului.
Dispoziţiile art. 714 alin. (2) din Codul civil rămîn aplicabile. Avizul de executare se consideră
recepţionat la data înmînării scrisorii recomandate cu confirmare de primire. Data înmînării
scrisorii recomandate cu confirmare de primire şi semnătura debitorului gajist sau a altui destinatar
potrivit art. 752 alin. (1) din Codul civil se înscriu pe confirmarea de primire.
La rîndul său, art. 752 alin. (12) din Codul civil stabilește că avizul de executare va conţine:
a) suma datorată a obligaţiei garantate, inclusiv dobînda, penalităţile şi alte costuri sau cheltuieli
ce trebuie achitate pentru a evita continuarea procedurii de exercitare a dreptului de gaj, sau alte
acţiuni ce trebuie întreprinse de către debitor în vederea înlăturării omisiunii de executare
corespunzătoare a obligaţiilor sale;
b) descrierea bunurilor gajate care fac obiectul urmăririi;
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c) menţiunea privind iniţierea exercitării dreptului de gaj şi dreptul debitorului gajist sau al altor
persoane interesate de a se opune urmăririi, în modul prevăzut la art. 753 din Codul civil;
d) somaţia de executare a obligaţiei garantate sau de transmitere a bunului corporal gajat în posesia
creditorului gajist şi termenul de transmitere; şi
e) semnătura creditorului gajist.
Ține de menționat că conform art. 752 alin. (12) din Codul civil, termenul acordat de creditorul
gajist pentru executarea obligaţiei garantate sau transmiterea bunurilor corporale gajate în posesia
creditorului gajist nu va fi mai mic de 10 zile, iar în cazul ipotecii nu va fi mai mic de 20 de zile,
începînd cu data recepţionării avizului de executare sau, după caz, cu data cînd debitorul gajist se
consideră notificat, cu excepţia cazului în care un termen mai lung a fost convenit în contractul de
gaj. Pînă la expirarea acestui termen, creditorul gajist nu poate continua exercitarea dreptului de
gaj asupra bunului corporal, dar poate lua măsurile de protecţie prevăzute la art.754 alin. (1) din
Codul civil.
De menționat că, în cazul gajului convențional, în conformitate cu art. 11 lit. n) din Codul de
executare, contractele de gaj a bunurilor mobile, cu condiţia că avizul de executare a gajului a fost
înscris în Registrul garanţiilor reale mobile în ordinea prevăzută de lege, sunt documente executorii
și se execută silit de către executorul judecătoresc. În acest sens, Subdiviziunea responsabilă de
recuperarea creanțelor vor remite contractele respective executorului judecătoresc competent, întru
întreprinderea măsurilor ce se impun.
Aceiași procedură este aplicabilă și în cazul în care, contractele de gaj/ipotecă autentificate
notarial, sunt investite cu formulă executorie și corespund prevederilor art. 11 lit. k) din Codul de
executare.
De asemenea, în acest caz sunt aplicabile prevederile art. 759 din Codul civil.
Totodată, în cazul achitării pe deplin a obligațiilor fiscale garantate prin gaj/ipotecă,
Subdiviziunea responsabilă de recuperarea creanțelor/DGACM va iniția imediat procedura de
încetare a gajului/ipotecii prin înregistrarea cererilor respective în registrele corespunzătoare.
Referitor la procedura de comercializare a bunurilor gajate/ipotecate în cazul transmiterii de către
debitorul gajist în posesia creditorului gajist ținem să relatăm următoarele.
Creditorul gajist are dreptul să vîndă el însuşi bunul gajat pentru a stinge creanţa sa din preţul
vînzării. El poate exercita acest drept dacă a respectat procedura de înaintare şi înregistrare a
avizului de executare şi a obţinut bunul gajat în posesiune.
Transmiterea bunului gajat are loc conform paragrafului 2 din subsecțiunea a 2-a Secțiunea a 8-a,
Capitolul V Titlul IV Cartea a II-a din Codul civil.
Conform prevederilor art. 764 alin. (1) din Codul civil, după ce a obţinut în posesie bunul gajat,
creditorul gajist (Subdiviziunea responsabilă de recuperarea creanțelor/DGACM) este îndreptăţit,
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dacă a depus sau a înregistrat la registru un aviz de executare în modul prevăzut la art. 752 alin.
(9) din Codul civil, să procedeze la vînzarea bunului gajat. Vînzarea se va efectua prin licitație
publică. Licitația are loc dacă la ea sunt înscriși cel puțin 2 participanți.
Creditorul gajist (Subdiviziunea responsabilă de recuperarea creanțelor) trebuie să vîndă bunurile
gajate fără întîrziere nejustificată, la un preţ comercial rezonabil la data vînzării în conformitate cu
dispoziţiile art. 765 alin. (1) din Codul civil şi ţinînd cont de interesele debitorului gajist, fiind liber
să stabilească condiţiile de vînzare
Dacă există mai multe bunuri, creditorul gajist (Serviciul Fiscal de Stat) le poate vinde împreună
sau separat.
Vînzătorul care vinde bunul acţionează în numele proprietarului şi este obligat să informeze
cumpărătorul despre calitatea lui la momentul vînzării.
Creditorul gajist (Subdiviziunea responsabilă de recuperarea creanțelor) este obligat să accepte
oferta cea mai mare, cu excepţia cazului în care condiţiile ataşate ofertei o fac mai puţin
avantajoasă decît o ofertă mai joasă sau preţul oferit nu este comercial rezonabil.
Vînzarea prin licitaţie publică a bunului gajat, se face la data, ora şi locul fixat în avizul de vînzare,
adus la cunoştinţa debitorului gajist, terţului care deţine bunul şi, după caz, administratorului
fiduciar, notificat tuturor creditorilor gajişti care au depus sau înregistrat la registrul respectiv un
aviz de executare. Creditorul gajist (Subdiviziunea responsabilă de recuperarea creanțelor) trebuie,
de asemenea, să informeze orice persoană interesată care a făcut solicitare.
Astfel, în scopul organizării procesului de comercializare a bunurilor gajate de către SFS,
Subdiviziunea responsabilă de recuperarea creanțelor/DGACM va întreprinde următoarele acţiuni:
-va asigura procesul de comercializare a bunului gajat;
-va asigura emiterea ordinului privind constituirea Comisiei de licitație a bunurilor gajate;
-va dispune publicarea comunicatului informativ despre desfăşurarea licitaţiei, care urmează a
fi semnat de către conducerea DGAF/conducerea SFS (în cazul bunurilor gajate de către
DGACM);
-va propune conducerii DGAF/conducerii SFS (în cazul bunurilor gajate de către DGACM)
aprobarea componenţei comisiei de licitaţie şi numirea preşedintelui acesteia.
Plîngerile şi contestaţiile privind corectitudinea desfăşurării licitaţiilor de comercializare a
bunurilor gajate urmează a fi examinate de către Direcția contestații din cadrul SFS .
Pentru comercializarea bunurilor gajate, la fiecare licitaţie se formează o comisie în a cărei
componenţă intră cel puţin 5 membri (conducerea SFS și reprezentanții subdiviziunilor SFS).
Publicarea comunicatului informativ în Monitorul Oficial şi în alte surse de informare (massmedia) despre data şi locul desfăşurării licitaţiei bunurilor gajate, se va efectua de către
Subdiviziunea responsabilă de recuperarea creanțelor.
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De asemenea, se va prezenta Direcției cooperare și schimb de informații comunicatul cu privire
la data şi locul desfăşurării licitaţiei bunurilor gajate pentru a fi publicat pe pagina web a SFS,
reţele de socializare în conformitate cu modul stabilit de SFS.
Şedinţa comisiei de licitaţie este deliberativă dacă la ea participă cel puţin două treimi din
membri. Hotărîrea se adoptă prin vot deschis, cu simpla majoritate de voturi. În cazul parităţii de
voturi, cel al preşedintelui comisiei este decisiv.
Comisia de licitaţie are următoarele atribuţii:
a) primeşte şi verifică dosarele loturilor scoase la licitaţie, alte documente;
b) perfectează documentele aferente licitaţiei;
c) organizează familiarizarea prealabilă a participanţilor cu bunurile scoase la licitaţie;
d) eliberează bilete de participant, înregistrează participanţii la licitaţie;
e) asigură ţinerea licitaţiei;
f) exercită controlul asupra îndeplinirii condiţiilor de participare la licitaţie (dacă de participant
a fost depusă cerere de participare de un model stabilit, copia de pe documentul de plată care
confirmă depunerea acontului în mărime de 10% din valoarea bunului pe contul indicat în
comunicatul informativ despre desfăşurarea licitaţiei, procură, după caz pentru dreptul de a încheia
contract de vînzare-cumpărare) şi asigură respectarea drepturilor cumpărătorului. După examinare,
comisia de licitaţie înregistrează în calitate de participant la licitaţie persoana care a depus cerere
sau poate respinge cererea dacă persoana nu a respectat cerinţele legale referitoare la întocmirea
şi la prezentarea documentelor. Motivul respingerii cererilor comisia îl va indica distinct în
hotărîre, pe care o va comunica persoanei avizate. În acest caz, ei i se va restitui acontul.
În ziua licitaţiei, concomitent cu înmînarea biletelor de participant, comisia de licitaţie va
înregistra participanţii prezenţi. Înregistrarea se va încheia cu 10 minute înainte de începutul
procedurii de licitare. Participanţii întîrziaţi nu vor fi admişi.
Licitaţia este desfăşurată de un licitator, desemnat în bază de contract.
Licitarea fiecărui lot de bunuri la licitaţia cu strigare începe cu anunţarea de către licitator a
preţului iniţial şi a pasului de ridicare a preţului (10% din preţul bunului expus spre
comerciliazare). Cel care acceptă preţul ridică biletul de participant. După ce unul dintre
participanţi a ridicat biletul, ceilalţi pot pretinde la lot propunînd un preţ mai mare cu unul sau cu
mai mulţi paşi de ridicare. Dacă nimeni nu oferă un preţ mai mare decît cel acceptat, strigat de 3
ori de către licitator, acesta fixează printr-o lovitură de ciocan faptul vînzării lotului.
Participantul la licitaţie care a cîştigat lotul este obligat să semneze un proces-verbal privind
rezultatele licitaţiei, întocmit pe un formular tipizat, după modelul prevăzut la compartimentul
Anexe.
Participantul care a cîştigat lotul la licitaţia cu strigare, dar care a refuzat să semneze procesulverbal privind rezultatele licitaţiei este privat de dreptul de a participa la această licitaţie, iar
licitarea va reîncepe de la preţul oferit de participantul anterior. Participantului care a refuzat să
semneze procesul-verbal nu i se va restitui acontul.
57

Dacă la licitația cu strigare nu s-a înscris nici un participant sau dacă bunurile nu au putut fi
comercializate, se va anunța o licitație cu reducere. Licitatorul va începe licitarea fiecărui lot cu
anunţarea preţului lui maxim, care va fi preţul iniţial de la licitaţia cu strigare, şi a pasului de
reducere a preţului. Pasul reducerii nu poate fi mai mare de 5% din preţul maxim.
Dacă preţul redus a fost strigat de 3 ori şi nici un participant nu şi-a exprimat dorinţa de a
cumpăra lotul, licitatorul va reduce preţul cu încă un pas, declarînd de fiecare dată preţul nou.
Reducerea prețului poate continua pînă la 50% din prețul initial, iar în cazul vînzării terenurilor –
nu mai jos de prețul estimativ, stabilit de către organul cadastral teritorial.
Licitatorul va reduce preţul pînă cînd unul din participanţi va fi de acord cu preţul propus, cerînd
acestuia să confirme oferta numind suma pentru care este de acord să cumpere lotul. În cazul
confirmării, licitatorul va striga preţul de 3 ori, fixînd faptul vînzării printr-o lovitură de ciocan.
Dacă un alt participant doreşte să cumpere lotul, el are dreptul să ridice preţul cu unul sau cu mai
mulţi paşi de ridicare, declarînd intenţia sa în timpul repetării preţului, pînă la lovitura de ciocan,
şi-şi va confirma oferta ridicînd biletul de participant. În acest caz, licitaţia cu reducere trece în
licitaţie cu strigare.
Dacă la licitația cu reducere nu s-a înscris nici un participant sau dacă bunurile nu au putut fi
comercializate, se va anunța o licitație repetată. Dacă și de data aceasta nu se înscrie nici un
participant sau dacă bunurile nu sunt vîndute, acestea se vor scoate de la licitație.
Dacă licitatorul, preşedintele sau orice membru al comisiei de licitaţie vor constata încălcarea
procedurii de licitaţie, ei vor suspenda licitaţia în orice moment pînă cînd comisia de licitaţie va
decide continuarea licitaţiei sau scoaterea lotului de la licitaţie.
Participantul la licitaţia cu reducere care a cîştigat lotul este obligat să semneze un proces-verbal
privind rezultatele licitaţiei. Dacă refuză să-l semneze, participantul este privat de dreptul de a
participa la această licitaţie, care va reîncepe de la preţul acceptat de el. Participantului care a
refuzat să semneze procesul-verbal nu i se va restitui acontul.
Dacă licitarea unui lot este declarată nulă, se va întocmi un proces-verbal al licitaţiei nule pe un
formular tipizat, după modelul prevăzut la compartimentul Anexe. În acest caz, participanţii din a
căror vină licitaţia a fost declarată nulă nu vor fi admişi la licitaţiile ulterioare la care va fi expus
lotul a cărui licitare a fost declarată nulă. Lor nu li se va restitui acontul.
La încheierea licitării unui lot, comisia de licitaţie va negocia direct cu cîştigătorul lotului asupra
modului şi termenelor lui de plată, fapt care se consemnează în procesul-verbal privind rezultatele
licitaţiei. După semnare, un exemplar al procesului-verbal se remite, în 24 de ore, contribuabilului.
La cumpărarea lotului, acontul depus de cumpărător este inclus în suma stabilită în contractul
de vînzare-cumpărare.

58

Dacă cumpărătorul nu achită preţul lotului în termenul stabilit, Comisia de licitație are dreptul
să anuleze rezultatele licitaţiei. În acest caz, bunurile se scot la o nouă licitaţie cu strigare sau,
respectiv, cu reducere, iar acontul nu se restituie.
Contractul de vînzare-cumpărare se încheie în termen de cel mult 3 zile din data încheierii
licitaţiei. La fel, cumpărătorul urmează să efectueze achitarea integrală a preţului lotului, în termen
de 3 zile, pînă la încheierea contractului de vînzare-cumpărare.
Dacă, după încheierea contractului de vînzare-cumpărare, cumpărătorul se dezice, în scris, de
bunuri, licitarea lor se consideră nulă. În acest caz, bunurile se scot la o nouă licitaţie cu strigare
sau, respectiv, cu reducere, iar acontul nu se restituie.
Şedinţa Comisiei se desfășoară cu protocolarea ulterioară a rezultatelor, completarea procesuluiverbal cu privire la rezultatele vînzării la licitaţie sau procesului-verbal al licitaţiei nule.
Secretarul Comisiei va asigura semnarea de către membrii Comisiei a declarației de
imparțialitate.
De asemenea, în cazul vînzării bunului ipotecat ca urmare a exercitării silite a dreptului de
ipotecă în temeiul actului notarial învestit cu formulă executorie, creditorul ipotecar
(Subdiviziunea responsabilă de recuperarea creanțelor) sau, după caz, executorul judecătoresc
aplică, ca modalitate de vînzare, licitaţia publică, cu excepţia cazului în care există acordul scris al
debitorului ipotecar, eliberat creditorului ipotecar după apariţia dreptului său de exercitare a
dreptului de ipotecă, de a vinde bunul în alt mod prevăzut de dispoziţiile art. 764 alin. (1) din Codul
civil.
În cazul ipotecii, creditorul ipotecar are dreptul să transfere dreptul de proprietate asupra bunului
ipotecat, acţionînd în numele debitorului ipotecar, în baza următoarelor documente:
a) în cazul exercitării benevole – acordul, autentificat notarial, privind transmiterea benevolă în
posesie a bunului ipotecat;
b) în cazul exercitării silite – ordonanţa judecătorească sau, respectiv, hotărîrea instanţei de
judecată rămasă definitivă;
c) în cazul exercitării silite în temeiul contractului de ipotecă învestit cu formulă executorie –
originalul contractului de ipotecă învestit cu formulă executorie, care conţine clauza privind
dreptul creditorului ipotecar de a exercita dreptul de ipotecă în temeiul formulei executorii aplicate
de notar, copia contractului de credit bancar sau de împrumut, care atestă faptul că creanţa a devenit
exigibilă, însoţită de extrasele de evidenţă financiară, care atestă datoriile debitorului la data
expirării termenului indicat în avizul de executare, copiile avizului de executare expediat pe adresa
debitorului şi dovada înregistrării lui în registrul bunurilor imobile, conform cerinţelor stabilite la
art. 752 din Codul civil, precum şi declaraţia pe propria răspundere a creditorului că nu există un
litigiu judiciar în legătură cu contractul de ipotecă învestit cu formulă executorie a cărui executare
este solicitată şi că creanţa este exigibilă.
[Subcapitol modificat prin Ordinul SFS nr. 242 din 31.05.2019]
[Subcapitol actualizat prin Ordinul SFS nr. 307 din 22.06.2020]
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[Subcapitol actualizat prin Ordinul SFS nr. 102 din 26.02.2021]
[Subcapitol actualizat prin Ordinul SFS nr. 382 din 02.07.2021]
4.4 RIDICAREA MIJLOACELOR BĂNEȘTI ÎN NUMERAR
Ridicarea mijloacelor băneşti în numerar se efectuează în baza Hotărîrii cu privire la executare
silită a obligaţiei fiscale a contribuabilului.
Executarea silită a obligaţiei fiscale prin ridicarea de mijloace băneşti în numerar este aplicată
contribuabilului care corespunde noţiunii de la art.5 pct.2) din Codul fiscal.
Pentru ridicarea de la contribuabil a mijloacelor băneşti în numerar, inclusiv în valută străină,
funcţionarul fiscal al Subdiviziunii responsabile de recuperarea creanțelor controlează locurile şi
localurile în care contribuabilul păstrează numerarul, precum şi reţeaua lui comercială.
Prin derogare de la art.129 pct.4) din Codul fiscal, în calitate de reprezentant al contribuabilului,
la ridicarea mijloacelor băneşti în numerar participă casierul (gestionarul) sau un alt angajat care
îl înlocuieşte. Aceştia sînt obligaţi să prezinte documentele necesare şi să asigure accesul liber la
seiful casei contribuabilului, în încăperea izolată a casei, precum şi în reţeaua lui comercială.
Deschiderea fără consimţămîntul reprezentantului contribuabilului sau în lipsa acestuia a
locurilor şi localurilor în care se păstrează numerarul se efectuează în prezenţa a 2 martori asistenţi,
cu excepția domiciliului. Pînă la sosirea acestora din urmă, funcţionarul fiscal al Subdiviziunii
responsabile de recuperarea creanțelor sigilează locurile şi localurile.
Faptul ridicării numerarului şi al deschiderii locurilor şi localurilor fără consimţămîntul
reprezentantului contribuabilului este consemnat în acte semnate de cei prezenţi. Actele de ridicare
a mijloacelor băneşti în numerar se întocmesc în 2 exemplare. Exemplarul al doilea se remite
contribuabilului sau reprezentantului acestuia contra semnătură pe primul exemplar sau se
expediază recomandat contribuabilului în aceeaşi zi sau în următoarea zi lucrătoare.
Funcţionarul fiscal al Subdiviziunii responsabile de recuperarea creanțelor predă mijloacele
băneşti ridicate băncii (sucursalei) proxime, care este obligată să le primească şi să le transfere la
bugetele respective pentru stingerea restanţelor. Valuta străină se predă băncii (sucursalei) contra
lei moldoveneşti la cursul valutar stabilit de aceasta, cu transferarea ulterioară a leilor
moldoveneşti la bugetele respective. Valuta străină care nu poate fi comercializată (de exemplu,
valuta străină care nu este solicitată pe piaţa valutară internă) se păstrează la bancă (sucursală) pînă
la posibila comercializare.
Încasarea numerarului se efectuează la ghișeele băncii (sucursalei), în baza:
a) actului de identificare al funcționarului fiscal ce depune numerarul;
b) legitimației de serviciu prezentată de funcționarul fiscal, care atestă statutul său de funcționar
fiscal;
c) borderoul de însoțire la predarea mijloacelor bănești în numerar, ridicate de la contribuabil,
perfectat în modul stabilit de Contractul încheiat cu banca;
d) copiei Hotărîrii privind executarea silită emise de SFS și actului de ridicare a mijloacelor
bănești în numerar, întocmit de către funcționarul fiscal.
Dacă depunerea mijloacelor băneşti în numerar la bancă (sucursală) în ziua ridicării lor este
imposibilă, ele vor ﬁ ţinute în safeul din cadrul Subdiviziunii responsabile de recuperarea
creanțelor, şi în ziua imediat următoare lucrătoare se vor depune la bancă (sucursală).
Prin ordinul intern al Subdiviziunii responsabile de recuperarea creanțelor/DGACM se
desemnează un funcționar fiscal din cadrul Subdiviziunii responsabile de recuperarea creanțelor
(prin completarea fișei de post) responsabil de gestionarea blanchetelor de acte de ridicare a
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mijloacelor bănești în numerar, care va elibera blanchetele de acte funcționarului fiscal și/sau
subdiviziunii SFS contra semnătură sau în baza unui act de primire-predare.
Totodată, persoana respectivă va fi responsabilă și de efectuarea înregistrărilor de rigoare în
registrul de evidență a actelor de ridicare a mijloacelor bănești în numerar și va asigura
recepționarea de la funcționarii fiscali a actelor de ridicare a mijloacelor bănești în numerar
utilizate, însoțite în mod obligatoriu de exemplarul nr. 2 al borderoului de însoțire la predarea
mijloacelor bănești în numerar, ridicate de la contribuabil, perfectat în modul stabilit și semnat de
către funcționarul fiscal responsabil de ridicarea mijloacelor bănești în numerar și de exemplarul
destinat SFS, a ordinului de încasare a numerarului, eliberat de către bancă (sucursală), la predarea
mijloacelor bănești către aceasta, asigurînd îndosarierea acestora în dosarul contribuabilului.
După necesitate, pot fi utilizate în scopuri fiscale copiile actelor respective.
De asemenea, prin ordinul Subdiviziunii responsabile de recuperarea creanțelor/DGACM (prin
completarea fișei de post) se instituie o comisie permanentă, care lunar, în termen de pînă la 10
zile lucrătoare după finalizarea lunii de gestiune, va asigura contrapunerea și va verifica informația
aferentă actelor de ridicare a mijloacelor bănești în numerar întocmite pe parcursul lunii de
gestiune, cu înscrierea informației relevante despre achitare în SI al SFS (TREZOR, SIA Contul
curent al contribuabilului etc.) întocmind un raport în acest sens, pe care îl va remite în adresa
DGODRC.
[Compartiment modificat prin Ordinul SFS nr. 356 din 29.06.2018]
În cazul când contribuabilii restanțieri și/sau debitorii acestora se prezintă la sediul
Subdiviziunii responsabile de recuperarea creanțelor cu scopul stingerii obligației fiscale restante
prin achitarea restanțelor în numerar, mijloacele bănești vor fi ridicate de către funcționarul fiscal
responsabil de ridicarea/predarea numerarului la bancă (sucursală) în ziua respectivă, numit prin
act administrativ intern.
Mijloacele bănești ridicate din casieria contribuabililor restanțieri și/sau debitorilor acestora,
urmare a deplasării funcționarului fiscal la locul desfășurării activității contribuabilului, pot fi
predate:
- la banca (sucursala) proximă, de către inspectorul ce a efectuat ieșirea la fața locului, imediat
după ridicare, cu îndeplinirea borderoului de însoțire la predarea mijloacelor bănești în numerar.
- prin intermediul persoanei responsabile, conform graficului aprobat, în baza Actului de predareprimire a mijloacelor bănești (după modelul prevăzut la compartimentul Anexe).
Actul de predare - primire a mijloacelor bănești va fi însoțit de:
-copia Hotărîrii de executare silită a obligației fiscale;
-copia Actului de ridicare a mijloacelor bănești;
-Borderoul de însoțire la predarea mijloacelor bănești în numerar, ridicate de la contribuabil de
către funcționarul fiscal.
Predarea mijloacelor bănești ridicate în numerar din casieria contribuabililor
restanțieri/debitorilor contribuabililor restanțieri la bancă (sucursală) se va efectua zilnic de către
funcționarul fiscal responsabil desemnat. După predarea mijloacelor bănești în numerar la bancă
(sucursală), persoana responsabilă, în aceeași zi sau cel tîrziu a doua zi lucrătoare (la prima oră),
va transmite ordinele de plată ce confirmă transferul mijloacelor bănești la conturile trezoreriale
de venituri, funcționarilor fiscali responsabili de eșantionul respectiv, pentru îndosariere.
[Alineat adăugat prin Ordinul SFS nr. 578 din 16.12.2019]
[Subcapitol actualizat prin Ordinul SFS nr. 307 din 22.06.2020]
[Subcapitol actualizat prin Ordinul SFS nr. 102 din 26.02.2021]
[Subcapitol actualizat prin Ordinul SFS nr. 382 din 02.07.2021]
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4.5 URMĂRIREA DATORIEI DEBITOARE
Urmărirea datoriei debitoare de la persoane care au sediu în Republica Moldova se face de către
angajatul Subdiviziunii responsabile de recuperarea creanțelor în baza listei debitorilor, prezentate
de contribuabil, sau a altor informaţii de care dispune Subdiviziunea responsabilă de recuperarea
creanțelor. În conformitate cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, pot fi
urmărite datoriile debitoare de la persoane din străinătate, precum şi de la debitorii autohtoni în
beneficiul contribuabililor străini.
Urmărirea datoriei debitoare se efectuează şi atunci cînd însuşi debitorul are restanţe.
Pentru urmărirea datoriei debitoare, contribuabilul este obligat să prezinte Serviciului Fiscal de
Stat (Subdiviziunea responsabilă de recuperarea creanțelor) lista debitorilor, semnată de el (de
reprezentantul său), de persoana sa cu funcţie de răspundere. La cererea Serviciului Fiscal de Stat
(Subdiviziunea responsabilă de recuperarea creanțelor), după modelul prevăzut la compartimentul
Anexe , datele din listă sunt confirmate documentar. Lista debitorilor trebuie să conţină, după caz:
a) denumirea (numele, prenumele) debitorului, sediul (adresa), codul fiscal, informaţia de
contact;
b) conturile bancare/de plată ale debitorului, denumirea, sediul şi codul băncii (sucursalei) și/sau
societății de plată (sucursalei), societății emitente de monedă electronică (sucursalei), furnizorului
de servicii poștale care activează în calitate de prestator de servicii de plată sau emitent de monedă
electronică (sucursalei) în care sunt deschise conturile;
c) data apariţiei datoriilor debitoare, suma totală şi scadenţa lor;
d) măsurile întreprinse de contribuabil pentru a i se plăti datoria debitoare;
e) data ultimei verificări reciproce.
[Subcapitolul 4.5 modificat prin Ordinul SFS nr. 59 din 15.02.2019]
În baza datelor furnizate de contribuabil, Serviciul Fiscal de Stat (Subdiviziunea responsabilă
de recuperarea creanțelor) verifică dacă datoriile debitoare au devenit scadente şi dacă
contribuabilul are dreptul să ceară plata lor. În cazul în care dreptul de a cere plata este confirmat,
Serviciul Fiscal de Stat (Subdiviziunea responsabilă de recuperarea creanțelor) remite debitorului
somaţia (Modelul somației este prevăzut la compartimentul Anexe) că, la data primirii ei, asupra
sumelor pe care el le datorează contribuabilului s-a aplicat sechestru în cuantumul obligaţiei fiscale
a acestuia şi că debitorul este obligat să stingă obligaţia fiscală.
Somația se va întocmi de către Subdiviziunea responsabilă de recuperarea creanțelor și se va
remite recomandat, fiind semnată de către șeful/șeful adjunct al Subdiviziunii responsabile de
recuperarea creanțelor/DGACM.
Persoana care a primit somaţia este obligată ca, în termen de 10 zile lucrătoare, să confirme sau
să infirme, parţial ori total, datoria debitoare a contribuabilului indicată în somaţie. Dacă datoria
este infirmată, la scrisoare se anexează copiile de pe documentele de rigoare.
Dacă suma datoriei debitoare a contribuabilului a fost confirmată sau dacă ea a fost infirmată
fără anexarea documentelor de rigoare, precum şi dacă, la expirarea a 10 zile lucrătoare de la
primirea somaţiei, nu i s-a răspuns Serviciului Fiscal de Stat (Subdiviziunea responsabilă de
recuperarea creanțelor), aceasta are dreptul să aplice debitorului, în modul corespunzător,
modalităţile de executare silită a obligaţiei fiscale enumerate la art. 194 alin. (1) lit. a), b) şi c) din
Codul fiscal, precum și să suspendeze operațiunile la conturile bancare/de plată.
În cazul în care somația nu a fost recepționată de către debitor, aceasta va fi adusă la cunoștință
potrivit prevederilor prevăzute la art. 1291 din Codul fiscal.
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[Subcapitolul 4.5 modificat prin Ordinul SFS nr. 59 din 15.02.2019]
În cazul în care debitori ai procedurii de executare silită sunt contribuabilii mari, modalitățile
de urmărire a datoriei debitoare a contribuabilului restanțier se vor exercita numai prin intermediul
și cu participarea nemijlocită a colaboratorilor Direcției recuperare creanțe din cadrul DGACM.
[Subcapitol actualizat prin Ordinul SFS nr. 307 din 22.06.2020]
[Subcapitol actualizat prin Ordinul SFS nr. 102 din 26.02.2021]
[Subcapitol actualizat prin Ordinul SFS nr. 382 din 02.07.2021]
4.6 SUSPENDAREA OPERAȚIUNILOR LA CONTURILE BANCARE/DE PLĂȚI
Suspendarea operaţiunilor la conturile bancare și/sau de plăți, cu excepţia celor de împrumut,
a conturilor bancare și/sau de plăți deschise conform prevederilor acordurilor de împrumut
încheiate între Republica Moldova şi donatorii externi şi a conturilor bancare și/sau de plăți
provizorii (de acumulare a mijloacelor financiare pentru formarea sau majorarea capitalului
social), precum şi celor ale persoanelor fizice care nu sînt subiecţi ai activităţii de întreprinzător
(în cazul executorilor judecătoreşti – numai conturile speciale), conturile de acumulare deschise
conform legislaţiei insolvabilităţii, este o măsură prin care Serviciul Fiscal de Stat limitează dreptul
contribuabilului de a folosi mijloacele băneşti care se află şi/sau se vor depune la conturile lui
bancare și/sau de plăți şi de a folosi noile conturi, deschise în aceeaşi sau în o altă bancă (sucursală)
și/sau societate de plată, societate emitentă de monedă electronică, furnizor de servicii poștale care
activează în calitate de prestator de servicii de plată sau emitent de monedă electronică (sucursală).
Suspendarea operaţiunilor la conturile bancare și/sau de plăți deţinute de către notari, avocaţi,
administratori autorizaţi şi mediatori se efectuează conform prevederilor art. 229 din Codul fiscal.
Dispoziţia privind suspendarea operaţiunilor la conturile bancare și/sau de plăți ale
contribuabilului, emisă pentru încasarea mijloacelor băneşti în contul stingerii obligaţiei fiscale,
nu împiedică executarea ordinelor incaso sau a documentelor executorii emise de către executorul
judecătoresc. În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat se va alătura procedurii de executare conform
art.92 din Codul de executare prin emiterea ordinelor incaso aferente dispoziţiilor de suspendare
respective.
După eliberarea sumelor realizate în faza de executare, executorul judecătoresc va prezenta, în
termen de 3 zile, informaţii cu privire la sumele distribuite creditorilor în modul stabilit de Codul
de executare. În cazul neexecutării prescripţiilor menţionate, precum şi în cazul nedistribuirii
sumelor conform categoriilor de creanţe prevăzute la art.145 din Codul de executare, în partea ce
ţine de obligaţia fiscală aferentă bugetului, faţă de executorul judecătoresc responsabil se va aplica,
în baza deciziei Serviciului Fiscal de Stat, o sancţiune prevăzută la art.253 alin.(11) şi (41) din
Codul fiscal cu obligarea executorului judecătoresc, în cazul în care nu a distribuit sau a distribuit
incorect sumele băneşti, să le transfere în termen de 3 zile la bugetul respectiv.
Pînă la emiterea Dispoziției de suspendare a operațiunilor la conturile bancare și/sau de plăți
ale contribuabilului, pentru admiterea restanțelor și/sau urmărirea datoriei debitoare, funcționarul
responsabil de recuperarea creanțelor urmează să întreprindă acțiuni, și anume:
a)
Remiterea contribuabilului restanțier a notificării primare privind restanța admisă la buget,
după modelul prevăzut în Anexa nr. 53 „Notificarea primară privind suspendarea operațiunilor la
conturile bancare și/sau de plăți”;
b)
În cazul nerespectării de către contribuabilul restanțier a condițiilor din notificarea primară,
se va remite notificare repetată privind intenția suspendării operațiunilor la conturile bancare și/sau
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de plăți ale contribuabilului, după modelul prevăzut în Anexa nr. 54 „Notificarea repetată privind
suspendarea operațiunilor la conturile bancare și/sau de plăți”;
c)
Evidența notificărilor prevăzute la compartimentul Anexe se va ține în Registrul de
evidență a acțiunilor preliminare în scopul stingerii obligațiilor fiscale restante;
d) Notificările menționate se vor semna de șeful Direcției din cadrul DGRC/DGACM și se vor
remite pe toate adresele de e-mail înregistrate în SISFS în format PDF, cu indicarea în tema emailului ,,Notificare privind suspendarea operațiunilor la conturile bancare și/sau de plăți”.
[Alineat adăugat prin Ordinul SFS nr. 307 din 22.06.2020]
[Alineat modificat prin Ordinul SFS nr. 72 din 12.02.2021]
Serviciul Fiscal de Stat remite atît băncii (sucursalei) și/sau societății de plată, societății
emitente de monedă electronică, furnizorului de servicii poștale care activează în calitate de
prestator de servicii de plată sau emitent de monedă electronică (sucursalei) în care contribuabilul
are conturi bancare și/sau de plăți, cît şi acestuia dispoziția privind suspendarea operaţiunilor la
conturile lui bancare și/sau de plăți.
Banca (sucursala) și/sau societatea de plată, societatea emitentă de monedă electronică, furnizorul
de servicii poștale care activează în calitate de prestator de servicii de plată sau emitent de monedă
electronică (sucursala) execută necondiţionat dispoziția privind suspendarea operaţiunilor la
conturile bancare și/sau de plăți ale contribuabilului imediat după ce o primeşte, permiţînd trecerea
la scăderi:
a) a oricăror sume în contul bugetului;
b) în contul creditorilor gajişti a sumelor băneşti încasate de la exercitarea dreptului de gaj;
c) a sumelor transferate de la contul de împrumut al întreprinderii în scopurile pentru care a fost
acordat împrumutul;
d) a comisioanelor băncii (sucursalei) și/sau societății de plată, societății emitente de monedă
electronică, furnizorului de servicii poștale care activează în calitate de prestator de servicii de
plată sau emitent de monedă electronică (sucursalei) aferente executării parţiale sau totale de către
aceasta a ordinelor incaso emise de către Serviciul Fiscal de Stat sau a ordinelor de plată emise în
contul bugetului, care se încasează din contul contribuabilului neafectînd suma indicată în ordinul
incaso sau în ordinul de plată.
Serviciul Fiscal de Stat este în drept sa suspende operațiunile la conturile bancare și/sau de plăți
a contribuabilului în cazurile:
- nestingerii, în termenul stabilit, a obligaţiei fiscale şi urmăririi sumei debitoare a
contribuabilului restanţier;
- în cazurile neachitării sumelor a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală;
- în cazurile neachitării veniturilor din vînzarea și privatizarea patrimoniului public;
- în cazurile nerambursării împrumuturilor interne și externe cu destinație specială acordate
agenților economici prin intermediul Ministerului Finanțelor și dobînzile aferente acestora;
- în cazurile nerambursării mijloacelor dezafectate de la buget pentru stingerea împrumuturilor
acordate agenților economici cu garanție de stat sau cu garanția autorităților administrației publice
locale.
Funcţionarul din cadrul Subdiviziunii responsabile de recuperarea creanțelor întocmeşte
Dispoziţia de suspendare a operaţiunilor la conturile bancare și/sau de plăți ale contribuabilului
restanţieri care este semnată de către şeful/şeful adjunct al Subdiviziunii responsabile de
recuperarea creanțelor/DGACM. Dispoziţia în cauză se întocmeşte şi se expediază prin
intermediul SIA CCDE băncii (sucursalei) și/sau societății de plată, societății emitente de monedă
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electronică, furnizorului de servicii poștale care activează în calitate de prestator de servicii de
plată sau emitent de monedă electronică (sucursalei).
Dispoziţia de suspendare a operaţiunilor la conturile bancare și/sau de plăți se emite de către
Subdiviziunea responsabilă de recuperarea creanțelor la care este la evidenţă sau asistenţă
contribuabilul restanţier.
Pentru fiecare bancă (sucursală) și/sau societate de plată, societate emitentă de monedă
electronică, furnizor de servicii poștale care activează în calitate de prestator de servicii de plată
sau emitent de monedă electronică (sucursală) în care sînt deschise conturi bancare și/sau de plăți,
cu excepţia celor, aferent cărora nu este aplicabilă procedura de suspendare, se emite separat
Dispoziţia respectivă.
În cazul urmăririi datoriei debitoare conform art.205 din Codul fiscal, Subdiviziunea
responsabilă de recuperarea creanțelor va informa subdiviziunea SFS la care este luat la evidenţă
sau asistenţă contribuabilul urmărit despre necesitatea emiterii Dispoziţiei, prezentînd totodată şi
documentele necesare ce reies din procedura urmăririi datoriei debitoare, reglementată de art.205
din Codul fiscal.
Copia Dispoziţiei privind suspendarea operaţiunilor la conturile bancare și/sau de plăți în formă
electronică se remite contribuabilului la adresa electronică prin intermediul SIA CCDE, dacă
aceasta este înregistrată la SFS. În cazul în care aceasta lipseşte, copia pe suport de hîrtie,
autentificată, se remite la adresa contribuabilului.
Cotorul detaşat al Dispoziţiei de suspendare, precum şi cotorul remis de bancă (sucursală) și/sau
societate de plată, societate emitentă de monedă electronică, furnizorul de servicii poștale care
activează în calitate de prestator de servicii de plată sau emitent de monedă electronică (sucursala)
se vor vizualiza prin intermediul rapoartelor din cadrul Sistemul Informațional al Serviciului Fiscal
de Stat.
Dispoziţia de suspendare a operaţiunilor la conturile bancare și/sau de plăți ale contribuabilului
se vizualizează prin intermediul SI al SFS.
Registrul electronic al Dispoziţiilor privind suspendarea operaţiunilor la conturile bancare și/sau
de plăți ale contribuabilului, format în baza dispoziţiilor emise, se gestionează şi se vizualizează
prin intermediul SI al SFS.
Dispoziţia privind suspendarea operaţiunilor la conturile bancare și/sau de plăți ale
contribuabilului se anulează odată cu lichidarea încălcării pentru care a fost aplicată suspendarea
sau în cazul satisfacerii de către organul competent a contestaţiei contribuabilului, a cererii
contribuabilului (debitorului), ţinînd cont de motivele temeinice invocate de acesta, inclusiv
constituirea de garanţii – bunuri libere de orice sarcini, oferite în vederea sechestrării, scrisoare de
garanţie bancară, gaj asupra unor bunuri mobile, fidejusiune, precum şi în baza deciziei instanţei
de judecată sau a contractului de amînare şi eşalonare.
Comunicatul despre anularea Dispoziţiei privind suspendarea operaţiunilor la conturile bancare
și/sau de plăți ale contribuabilului se întocmeşte de către Subdiviziunea responsabilă de
recuperarea creanțelor, se semnează de către şeful/şeful adjunct al Subdiviziunii responsabile de
recuperarea creanțelor/DGACM. În cazul anulării dispoziţiei de suspendare a operaţiunilor la
conturile bancare și/sau de plăți este necesar de a se călăuzi:
în cazul fidejusiunii – de contractul de fidejusiune și actele aferente, prezentat la compartimentul
Anexe.
în cazul încheierii contractului de amînare/eşalonare a obligaţiei fiscale – de compartimentul expus
mai jos aferent modificării termenului de stingere a obligației fiscale.
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în cazul asigurării stringerii obligaţiei fiscale prin aplicarea gajului legal – de aspectele metodice
pentru asigurarea stingerii obligaţiei fiscale prin aplicarea gajului legal, expuse mai sus.
La anularea Dispoziţiei de suspendare a operaţiunilor la conturile bancare și/sau de plăți ale
contribuabilului, de către funcţionarul fiscal se prezintă în format electronic şefului/şefului adjunct
al Subdiviziunii responsabile de recuperarea creanțelor/DGACM documentele ce confirmă
înlăturarea încălcării, pentru care a fost emisă această Decizie. Sau, se va elabora de către
Subdiviziunea responsabilă de recuperarea creanțelor o notă în care, se va include contribuabilii
nominalizați pentru anularea suspendării operațiunilor la conturile bancare și/sau de plăți și
semnată de șeful Subdiviziunii responsabilă de recuperarea creanțelor, se va remite la adresa
electronică a şeful/şeful adjunct al Subdiviziunii responsabile de recuperarea creanțelor/DGACM
, pentru semnarea comunicatului.
Comunicatul se emite în mod electronic şi se remite băncii (sucursalei) și/sau societății de plată,
societății emitente de monedă electronică, furnizorului de servicii poștale care activează în calitate
de prestator de servicii de plată sau emitent de monedă electronică (sucursalei) respective.
Copia Comunicatului în formă electronică se remite contribuabilului la adresa electronică, dacă
aceasta este înregistrată la Serviciul Fiscal de Stat. În cazul în care aceasta lipseşte, copia pe suport
de hîrtie se remite la adresa contribuabilului.
Pentru fiecare bancă (sucursală) și/sau societate de plată, societate emitentă de monedă
electronică, furnizor de servicii poștale care activează în calitate de prestator de servicii de plată
sau emitent de monedă electronică (sucursală) la care a fost remisă Dispoziţia se emite Comunicat
separat.
O copie a Comunicatului despre anularea Dispoziţiei privind suspendarea operaţiunilor la
conturile bancare și/sau de plăți ale contribuabilului se anexează de către angajatul Subdiviziunii
responsabile de recuperarea creanțelor în dosarul contribuabilului restanţier.
Registrul electronic al Comunicatelor despre anularea Dispoziţiei privind suspendarea
operaţiunilor la conturile bancare și/sau de plăți ale contribuabilului, format în temeiul
comunicatelor emise, se gestionează şi se vizualizează prin intermediul SI al SFS.
[Subcapitol actualizat prin Ordinul SFS nr. 307 din 22.06.2020]
[Subcapitol actualizat prin Ordinul SFS nr. 102 din 26.02.2021]
[Subcapitol actualizat prin Ordinul SFS nr. 382 din 02.07.2021]
4.7 INTERACȚIUNEA CU EXECUTORII JUDECĂTOREȘTI ÎN PROCESUL DE
EXECUTARE SILITĂ
Regula principală în materie de executare a obligațiilor față de bugetul public național, este
reprezentată de executarea de bună voie și cu bună voință de către contribuabil a obligației fiscale,
prin efectuarea plății pe deplin și în termenul legal consfințit de cadrul de reglementare în vigoare.
Totuși, dacă contribuabilul nu execută obligația sa, în mărimea stabilită, creditorul, adică
Serviciul Fiscal de Stat, pentru a valorifica dreptul său subiectiv patrimonial pe care îl deține
asupra contribuabilului, recurge la pîrghiile pe care legislația în vigoare i le pune la dispoziție,
pentru a-l sili la executarea obligațiilor pecuniare față de bugetul public național. În acest sens,
Serviciul Fiscal de Stat va cere executarea silită a obligațiilor fiscale restante prin modalitățile
statuate de cadrul legal în vigoare.
Este de menționat că executarea silită a obligației fiscale nu reprezintă o formă a răspunderii
juridice, o sancțiune, ci o modalitate de executare a obligațiilor aferente bugetului public național.
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Executarea silită garantează puterea juridică a obligațiilor patrimoniale, inclusiv a celor aferent
bugetului public național. Astfel în concepția tradițională în materie de executare silită, executarea
silită reprezintă ultima etapă a procedurii fiscale, care cuprinde perceperea, urmărirea și lichidarea
drepturilor fiscale.
În situația în care contribuabilii ce urmează să achite obligații fiscale la buget, nu își execută
obligațiile la scadență și în cuantumul stabilit, prin hotărîrea cu privire la executarea silită a
obligației fiscale a contribuabilului, care potrivit art. 196 alin. (5) din Codul fiscal are valoare de
document executoriu, ia naștere dreptul titularului (Serviciul Fiscal de Stat) de a trece la
executarea silită a restanțelor fiscale. Caracterul executoriu al hotărîrii cu privire la executarea
silită a obligației fiscale a contribuabilului face ca procedura de executare silită să poată fi
declanșată direct de către Serviciul Fiscal de Stat, fără a fi necesară intervenția justiției. Cu toate
acestea, există o excepție, potrivit căreia pentru aplicarea ordinelor incaso la conturile bancare/de
plată ale contribuabilului, nu este necesară emiterea hotărîrii cu privire la executarea silită a
obligației fiscale a contribuabilului. În acest sens, declanșarea executării silite fiind momentul
emiterii ordinului incaso.
La fel ca și plata, executarea silită în cazul obligațiilor fiscale, al căror obiect este plata unei
sume de bani, se va face întotdeauna în natură și nu prin echivalent.
Pentru a putea trece la executarea silită a obligațiilor fiscale restante este necesar să fie întrunite
cîteva condiții, după cum urmează:
- existența unui document executoriu. Articolul 196 alin. (5) din Codul fiscal stabilește că
declanșarea executării silite, cu excepția aplicării ordinelor incaso, se efectuează în baza hotărîrii
cu privire la executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului, care are valoare de document
executoriu.
- exigibilitatea restanțelor – Este exigibilă restanța ajunsă la scadență, care poate fi pretinsă,
căreia i se poate cere de îndată executarea, după caz, silită.
- obligația fiscală să nu fie executată benevol. Ipoteza trecerii de către Serviciul Fiscal de Stat
la procedeele executării silite este aceea în care, contribuabilul nu execută în termen și pe deplin
obligația de a vărsa la buget mijloacele bănești sub forma impozitelor, taxelor și altor plăți
obligatorii.
În conformitate cu prevederile statuate de art. 129 alin. 14) din Codul fiscal, executare silită a
obligaţiei fiscale reprezintă acţiunile întreprinse de Serviciul Fiscal de Stat pentru perceperea
forțată a restanței.
Potrivit art. 10 din Codul de executare, executarea silită reprezintă un ansamblu de măsuri,
prevăzute de Codul de executare, prin care creditorul realizează, prin intermediul executorului
judecătoresc, cu concursul organelor de stat abilitate, drepturile sale, recunoscute printr-un
document executoriu, dacă debitorul nu-şi îndeplineşte benevol obligaţiile.
Executarea silită începe prin sesizarea executorului judecătoresc în condiţiile legii şi se
efectuează prin orice formă prevăzută de Codul de executare, simultan sau succesiv, pînă la
realizarea dreptului recunoscut prin documentul executoriu, pînă la achitarea dobînzilor, a
penalităţilor sau a altor sume, acordate potrivit legii, precum şi a cheltuielilor de executare.
Executarea silită se efectuează în baza unui titlu executoriu sau a unui alt document care, potrivit
Codului de executare, este document executoriu.
În conformitate cu prevederile art. 11 din Codul de executare, sunt reglementate documentele
executorii, care se execută conform prevederilor Codului de executare și ținînd cont de art. 21 din
Codul menționat.
Acestea sunt:
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a) titlurile executorii eliberate de instanţa de judecată în condiţiile legii;
b) hotărîrile date de instanţele de judecată în pricinile de contencios administrativ, încheierile,
ordonanţele instanţelor de judecată, dacă legea nu prevede altfel;
c) deciziile (hotărîrile) contravenţionale, inclusiv cele emise de agenţii constatatori în limitele
competenţei atribuite lor prin lege, titlurile executorii emise pe cauze penale şi sentinţele pe
cauzele penale, în partea încasării amenzii, precum şi în partea acţiunii civile;”
c1) încheierile judecătorului de instrucţie privind efectuarea anumitor acte obligatorii legate de
remiterea/transmiterea/restituirea unor bunuri;
d) ordonanţele privind liberarea de răspundere penală cu tragerea la răspundere contravenţională
sub formă de amendă;
e) titlurile executorii eliberate în temeiul hotărîrilor arbitrale;
f) titlurile executorii emise în baza hotărîrilor instanţelor de judecată străine şi hotărîrilor
arbitrale străine, recunoscute şi încuviinţate spre executare pe teritoriul Republicii Moldova;
g) deciziile Curţii Constituţionale cu privire la aplicare de amenzi;
h) încheierile executorului judecătoresc, procesele-verbale ale executorului judecătoresc în care
sînt consemnate condiţiile tranzacţiei în cazul concilierii părţilor în conformitate cu art.62 al
Codului de executare;
i) deciziile Colegiului disciplinar al Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti şi ale
Colegiului disciplinar al Uniunii Avocaţilor cu privire la aplicarea sancţiunilor disciplinare cu
caracter pecuniar;
j) hotărîrile (deciziile) cu privire la aplicarea de sancţiuni eliberate de autorităţile publice şi/sau
de alte instituţii abilitate prin lege cu funcţii de reglementare şi de control;
k) actele notariale învestite cu formulă executorie;
k1) hotărîrile arbitrale prin care se aprobă tranzacţiile;
l) hotărîrile Curţii Europene a Drepturilor Omului referitoare la suma de reparare echitabilă a
prejudiciului şi de compensare a celorlalte cheltuieli, precum şi acordul de soluţionare pe cale
amiabilă a cauzei, semnat de părţi;
m) deciziile de regularizare întocmite de Serviciul Vamal, în cazurile prevăzute la art.92 şi 101
din Codul de executare;
n) contractele de gaj a bunurilor mobile, cu condiţia că avizul de executare a gajului a fost înscris
în Registrul garanţiilor reale mobile în ordinea prevăzută de lege;
o) deciziile coordonatorilor oficiilor teritoriale ale Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică
Garantată de Stat privind recuperarea cheltuielilor pentru acordarea asistenţei juridice garantate de
stat;
p) actele emise de organul fiscal privind dispunerea încasării sumelor;
q) actele emise de Consiliul Concurenţei privind aplicarea sancţiunilor pecuniare.
Totodată, conform art. 43 din Codul de executare, Părţi în procedura de executare sînt:
creditorul şi debitorul. Creditor este persoana fizică sau juridică în al cărei interes a fost emis
documentul executoriu. În cazul în care sumele se încasează în beneficiul statului, calitatea de
creditor o exercită Ministerul Finanţelor prin intermediul Serviciului Fiscal de Stat. Debitor este
persoana fizică sau juridică obligată, prin documentul executoriu, să efectueze anumite acţiuni ori
să se abţină de la efectuarea lor.
[Alineat modificat prin Ordinul SFS nr. 596 din 30.11.2020]
Potrivit prevederilor art. 44 alin. (1) din Codul de executare, creditorul are dreptul:
a) să ia cunoştinţă de materialele procedurii de executare;
b) să facă extrase şi copii de pe materialele procedurii de executare;
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c) să depună cereri şi demersuri;
d) să participe la actele de executare;
e) să-şi prezinte argumentele şi considerentele asupra tuturor chestiunilor;
f) să dea executorului judecătoresc explicaţii verbale şi scrise;
g) să facă obiecţii împotriva cererilor, argumentelor şi considerentelor celorlalţi
participanți la procedura de executare;
h) să solicite recuzarea executorului judecătoresc;
i) să încheie tranzacţii;
j) să se expună asupra apartenenţei şi valorii bunurilor urmărite;
k) să conteste actele executorului judecătoresc;
l) să exercite alte drepturi prevăzute de legislaţie.
Totodată, art. 44 alin. (5) din Codul de executare stabilește în sarcina creditorului procedurii
obligația de a acorda executorului judecătoresc sprijin efectiv pentru aducerea la îndeplinire a
executării silite și de a-i pune la dispoziţie şi mijloacele necesare în acest scop.
[Alineat adăugat prin Ordinul SFS nr. 596 din 30.11.2020]
De asemenea, potrivit prevederilor art. 197 din Codul fiscal, este reglementată procedura privind
încasarea silită a restanțelor din conturile bancare/de plată ale ale contribuabililor.
Astfel, articolul vizat reglementează că, începînd cu ziua următoare celei în care a apărut
restanţa sau în care s-a aflat despre apariţia ei, Serviciul Fiscal de Stat este în drept să înainteze
ordine incaso, care au valoare de documente executorii, la conturile bancare/de plată (cu excepţia
contului de împrumut, a conturilor bancare/de plată deschise conform prevederilor acordurilor de
împrumut încheiate între Republica Moldova şi donatorii externi a contului provizoriu (de
acumulare a mijloacelor financiare pentru formarea sau majorarea capitalului social), precum şi a
conturilor persoanelor fizice care nu sînt subiecţi ai activităţii de întreprinzător (în cazul
executorilor judecătoreşti – numai conturile speciale), conturile de acumulare deschise conform
legislaţiei insolvabilităţii) ale contribuabilului dacă acesta dispune de ele şi dacă Serviciul Fiscal
de Stat le cunoaşte. Pentru toate categoriile de conturi bancare/de plată înscrise în Registrul fiscal
de stat, ordinele incaso se emit în monedă naţională. La executarea ordinului incaso emis în
moneda naţională înaintat la contul în valută străină al contribuabilului, banca (sucursala) și/sau
societatea de plată (sucursala), societatea emitentă de monedă electronică (sucursala), furnizorul
de servicii poștale care activează în calitate de prestator de servicii de plată sau emitent de monedă
electronică (sucursala) efectuează operaţiunea de cumpărare a valutei străine contra monedei
naţionale aplicînd cursul valutar stabilit de aceasta, cu transferarea leilor moldoveneşti la bugetul
public naţional în aceeaşi zi.
Încasarea de mijloace băneşti de pe conturile bancare/de plată deţinute de către notari, avocaţi,
administratori autorizaţi şi mediatori se efectuează conform prevederilor prezentului articol.
În cazul în care contribuabilul deţine la contul său bancar/de plată mijloace băneşti, banca
(sucursala) și/sau societatea de plată (sucursala), societatea emitentă de monedă electronică
(sucursala), furnizorul de servicii poștale care activează în calitate de prestator de servicii de plată
sau emitent de monedă electronică (sucursala) este obligată să execute, în limita acestor mijloace,
ordinul incaso a Serviciului Fiscal de Stat în decursul a 24 de ore din momentul în care a fost
primit.
În cazul în care în ziua sau anterior recepţionării ordinului incaso privind încasarea mijloacelor
băneşti de pe conturile bancare/de plată ale contribuabilului au fost înaintate alte documente
executorii şi/sau în aceeaşi zi au fost înaintate alte ordine incaso pentru acelaşi cont/conturi
bancare/de plată, emise de organele legal abilitate, şi mijloacele băneşti disponibile în aceste
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conturi nu sînt suficiente pentru executarea integrală a ordinelor incaso şi a documentelor
executorii indicate, acestea (ordinul incaso şi documentul executoriu) se remit de către bancă
(sucursală) și/sau societatea de plată (sucursala), societatea emitentă de monedă electronică
(sucursala), furnizorul de servicii poștale care activează în calitate de prestator de servicii de plată
sau emitent de monedă electronică (sucursala) în aceeaşi zi primului executor judecătoresc emitent,
pentru încasarea şi distribuirea mijloacelor băneşti în ordinea satisfacerii creanţelor şi conform
procedurii stabilite de Codul de executare. În aceeaşi zi, banca (sucursala) și/sau societatea de plată
(sucursala), societatea emitentă de monedă electronică (sucursala), furnizorul de servicii poștale
care activează în calitate de prestator de servicii de plată sau emitent de monedă electronică
(sucursala) va informa în scris şi/sau prin alte metode legale Serviciul Fiscal de Stat despre
existenţa altor ordine incaso şi/sau documente executorii şi despre remiterea acestora executorului
judecătoresc corespunzător.
În cazul în care contribuabilul nu deţine la contul său bancar/de plată mijloace băneşti pentru a
stinge, total sau parţial, obligaţia fiscală şi nu există situaţiile prevăzute la alin.(21), banca
(sucursala) și/sau societatea de plată (sucursala), societatea emitentă de monedă electronică
(sucursala), furnizorul de servicii poștale care activează în calitate de prestator de servicii de plată
sau emitent de monedă electronică (sucursala) remite Serviciului Fiscal de Stat, în termen de 3 ore
după termenul reglementat de alin.(2) al articolului 197 din Codul fiscal, informaţia privind
executarea ordinului incaso. În cazul suspendării operaţiunilor la contul bancar/de plată pentru
nestingerea obligaţiei fiscale, banca (sucursala) și/sau societatea de plată (sucursala), societatea
emitentă de monedă electronică (sucursala), furnizorul de servicii poștale care activează în calitate
de prestator de servicii de plată sau emitent de monedă electronică (sucursala) informează imediat
Serviciul Fiscal de Stat despre înscrierea în contul contribuabilului a mijloacelor băneşti.
Procedura încasării incontestabile a mijloacelor de la conturile bancare/de plată se stabileşte de
Banca Naţională a Moldovei în comun cu Ministerul Finanţelor.
Pentru situaţiile reglementate la alin.(21) al articolului 197 din Codul fiscal, se vor aplica prin
analogie dispoziţiile art.92 din Codul de executare.
În urma alăturării realizate conform procedurii stabilite la alin.(31) al art. 197 din Codul fiscal şi
după expirarea termenului de alăturare stabilit la art.92 din Codul de executare, executorul
judecătoresc va comunica, în termen de 3 zile, Serviciului Fiscal de Stat despre toate acţiunile şi
actele care trebuie sau au fost realizate cu această ocazie, în special cele care vizează gradul de
prioritate a creanţelor care concurează pentru mijloacele băneşti aflate pe conturile debitorului ce
sînt implicate în procedura de executare respectivă şi va solicita avizul Serviciului Fiscal de Stat
în acest sens.
Repartizarea sumelor încasate de pe conturile debitorului (în speţele care vizează şi creanţele
statului) se va realiza conform prevederilor legale în vigoare şi doar în baza avizului pozitiv al
Serviciului Fiscal de Stat.
În cazul primirii refuzului privind ordinea de repartizare a sumelor, actele ulterioare în acest sens
ale executorului judecătoresc sînt lovite de nulitate, executorul judecătoresc fiind obligat să se
conformeze prescripţiilor privind modul de repartizare a sumelor indicate de către Serviciul Fiscal
de Stat, ţinînd cont de prevederile legislaţiei în vigoare.
Prevederile art. 197 din Codul fiscal nu se aplică în cazul în care în contul bancar/de plată al
contribuabilului sînt înscrise mijloace băneşti încasate de la comercializarea bunurilor gajate, în
limita sumelor direcţionate spre plata cheltuielilor aferente vînzării bunului gajat şi în limita
creanţelor care se plătesc din produsul vînzării bunului gajat.
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La fel, art. 229 din Codul fiscal, reglementează procedura privind suspendarea operațiunilor la
conturile bancare/de plată ale contribuabilului.
Prin urmare, suspendarea operaţiunilor la conturile bancare/de plată, cu excepţia celor de
împrumut, a conturilor bancare/de plată deschise conform prevederilor acordurilor de împrumut
încheiate între Republica Moldova şi donatorii externi şi a conturilor bancare/de plată provizorii
(de acumulare a mijloacelor financiare pentru formarea sau majorarea capitalului social), precum
şi celor ale persoanelor fizice care nu sînt subiecţi ai activităţii de întreprinzător (în cazul
executorilor judecătoreşti – numai conturile speciale), conturile de acumulare deschise conform
legislaţiei insolvabilităţii, este o măsură prin care Serviciul Fiscal de Stat limitează dreptul
contribuabilului de a folosi mijloacele băneşti care se află şi/sau se vor depune la conturile lui
bancare/de plată şi de a folosi noile conturi, deschise în aceeaşi sau în o altă bancă (sucursală)
și/sau societate de plată (sucursală), societate emitentă de monedă electronică (sucursală), furnizor
de servicii poștale care activează în calitate de prestator de servicii de plată sau emitent de monedă
electronică (sucursală).
Suspendarea operaţiunilor la conturile bancare/de plată deţinute de către notari, avocaţi,
administratori autorizaţi şi mediatori se efectuează conform prevederilor prezentului articol.
Dispoziţia privind suspendarea operaţiunilor la conturile bancare/de plată ale contribuabilului
poate fi emisă în cazul comiterii oricărei încălcări din cele prevăzute la art.253 alin.(1), la art.255,
la art.260 alin.(1), la art.263 alin.(1) şi (2) din Codul fiscal, precum şi în cazurile nestingerii, în
termenul stabilit, a obligaţiei fiscale şi urmăririi sumei debitoare a contribuabilului restanţier.
Dispoziţia privind suspendarea operaţiunilor la conturile bancare/de plată ale contribuabilului,
emisă pentru încasarea mijloacelor băneşti în contul stingerii obligaţiei fiscale, nu împiedică
executarea ordinelor incaso sau a documentelor executorii emise de către executorul judecătoresc.
În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat se va alătura procedurii de executare conform art.92 din
Codul de executare prin emiterea ordinelor incaso aferente dispoziţiilor de suspendare respective.
După eliberarea sumelor realizate în faza de executare, executorul judecătoresc va prezenta, în
termen de 3 zile, informaţii cu privire la sumele distribuite creditorilor în modul stabilit de Codul
de executare. În cazul neexecutării prescripţiilor menţionate, precum şi în cazul nedistribuirii
sumelor conform categoriilor de creanţe prevăzute la art.145 din Codul de executare, în partea ce
ţine de obligaţia fiscală aferentă bugetului, faţă de executorul judecătoresc responsabil se va aplica,
în baza deciziei Serviciului Fiscal de Stat, o sancţiune prevăzută la art.253 alin.(41) din Codul
fiscal, cu obligarea executorului judecătoresc, în cazul în care nu a distribuit sau a distribuit
incorect sumele băneşti, să le transfere în termen de 3 zile la bugetul respectiv.
[Alineat modificat prin Ordinul SFS nr. 596 din 30.11.2020]
Dispoziția privind suspendarea operaţiunilor la conturile bancare/de plată ale contribuabilului se
emite de către conducerea Serviciului Fiscal de Stat pe un formular tipizat, aprobat de Serviciul
Fiscal de Stat, şi are valoare de document executoriu.
Serviciul Fiscal de Stat remite atît băncii (sucursalei) și/sau societății de plată (sucursalei),
societății emitente de monedă electronică (sucursalei), furnizorului de servicii poștale care
activează în calitate de prestator de servicii de plată sau emitent de monedă electronică (sucursalei)
în care contribuabilul are conturi bancare/de plată, cît şi acestuia dispoziția privind suspendarea
operaţiunilor la conturile lui bancare/de plată.
Banca (sucursala) și/sau societatea de plată (sucursala), societatea emitentă de monedă
electronică (sucursala), furnizorul de servicii poștale care activează în calitate de prestator de
servicii de plată sau emitent de monedă electronică (sucursala) execută necondiţionat dispoziția
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privind suspendarea operaţiunilor la conturile bancare/de plată ale contribuabilului imediat după
ce o primeşte, permiţînd trecerea la scăderi:
a) a oricăror sume în contul bugetului;
b) în contul creditorilor gajişti a sumelor băneşti încasate de la exercitarea dreptului de gaj;
c) a sumelor transferate de la contul de împrumut al întreprinderii în scopurile pentru care a fost
acordat împrumutul;
d) a comisioanelor băncii (sucursalei) și/sau societății de plată (sucursalei), societății emitente
de monedă electronică (sucursalei), furnizorului de servicii poștale care activează în calitate de
prestator de servicii de plată sau emitent de monedă electronică (sucursalei), aferente executării
parţiale sau totale de către aceasta a ordinelor incaso emise de către Serviciul Fiscal de Stat sau a
ordinelor de plată emise în contul bugetului, care se încasează din contul contribuabilului
neafectînd suma indicată în ordinul incaso sau în ordinul de plată.
Limitarea dreptului contribuabilului de a utiliza noi conturi se exercită prin refuzul Serviciului
Fiscal de Stat de a confirma primirea în evidenţa sa a noului cont bancar/de plată.
Banca (sucursala) și/sau societatea de plată (sucursala), societatea emitentă de monedă
electronică (sucursala), furnizorul de servicii poștale care activează în calitate de prestator de
servicii de plată sau emitent de monedă electronică (sucursala) care suspendă operaţiunile la
conturile bancare/de plată ale contribuabilului în conformitate cu art. 229 din Codul fiscal, nu
poartă răspundere pentru aceste acţiuni.
Dispoziția privind suspendarea operaţiunilor la conturile bancare/de plată ale contribuabilului se
anulează o dată cu lichidarea încălcării pentru care a fost aplicată suspendarea sau în cazul
satisfacerii de către organul competent a contestaţiei contribuabilului, a cererii contribuabilului
(debitorului), ţinînd cont de motivele temeinice invocate de acesta, inclusiv constituirea de garanţii
– bunuri libere de orice sarcini, oferite în vederea sechestrării, scrisoare de garanţie bancară, gaj
asupra unor bunuri mobile, fidejusiune, precum şi în baza deciziei instanţei de judecată sau a
contractului de amînare şi eşalonare.
De asemenea, avînd în vedere cadrul legal fiscal anterior expus, este de menționat că și cadrul
legal din Codul de executare, stabilește anumite reguli de comportament în acest sens. Astfel, art.
92 din Codul de executare prevede că, executorul judecătoresc este în drept să urmărească
mijloacele băneşti aflate sau parvenite ulterior în bănci (sucursale) și/sau societăți de plată
(sucursale), societăți emitente de monedă electronică (sucursale), furnizori de servicii poștale care
activează în calitate de prestator de servicii de plată sau emitent de monedă electronică (sucursale)
pe conturile debitorului ori să aplice sechestru pe mijloacele băneşti care vor fi transferate în viitor.
Această prevedere nu se aplică conturilor bancare/de plată deschise conform acordurilor de
împrumut încheiate între Republica Moldova şi donatorii externi.
Valuta străină se transferă la contul în valută străină al executorului judecătoresc. În cazul în
care ordinul de incaso emis prevede încasarea în monedă naţională, valuta străină se vinde băncii
comerciale plătitoare la cursul valutar stabilit de aceasta, cu înregistrarea sumei în contul curent
special al executorului judecătoresc.
Ordinul incaso emis de executorul judecătoresc, se execută de bancă (sucursală) și/sau
societatea de plată (sucursala), societatea emitentă de monedă electronică (sucursala), furnizorul
de servicii poștale care activează în calitate de prestator de servicii de plată sau emitent de monedă
electronică (sucursala) în ziua primirii.
În toate cazurile cînd mijloacele băneşti de pe contul debitorului sînt urmărite ori sechestrate
de executorul judecătoresc şi de alte organe abilitate prin lege, iar mijloacele băneşti disponibile
în cont nu sînt suficiente, banca (sucursala) și/sau societatea de plată (sucursala), societatea
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emitentă de monedă electronică (sucursala), furnizorul de servicii poștale care activează în calitate
de prestator de servicii de plată sau emitent de monedă electronică (sucursala) va informa
executorul judecătoresc despre existenţa unor alte sechestre şi despre organul care le-a aplicat. În
acest caz, executorul judecătoresc va propune, în cel mult 3 zile, organelor respective să se alăture
urmăririi în termenul indicat la art.101 alin.(1) din Codul de executare. După ce toate organele
informate au comunicat că se alătură urmăririi, dar nu mai tîrziu de expirarea termenului stabilit
pentru alăturare, executorul judecătoresc emite ordinele incaso respective potrivit sumelor indicate
în documentele executorii a căror alăturare la executare a fost solicitată, iar după executarea
ordinului incaso, va distribui sumele în condiţiile Codului de executare. Dacă alăturarea la urmărire
nu are loc, executorul judecătoresc emite un ordin incaso privind încasarea sumei indicate în
documentul executoriu aflat în procedura sa, executarea lui fiind obligatorie pentru bancă
(sucursală) și/sau societatea de plată (sucursala), societatea emitentă de monedă electronică
(sucursala), furnizorul de servicii poștale care activează în calitate de prestator de servicii de plată
sau emitent de monedă electronică (sucursala), indiferent de existenţa unor alte grevări la contul
debitorului.
În cazul cînd mijloacele băneşti ale debitorului sînt urmărite de mai mulţi executori
judecătoreşti, iar ele nu sînt suficiente pentru executarea tuturor documentelor executorii,
urmărirea o va face executorul judecătoresc care are în procedură mai multe documente executorii
în privinţa acelui debitor, iar în cazul cînd numărul documentelor executorii este egal, urmărirea
se va face de executorul care execută creanţa mai mare, fiind somat de ceilalţi executori
judecătoreşti, în termenul indicat la art.101 alin.(1) din Codul de executare, despre existenţa şi
mărimea creanţei. În acest caz, se vor aplica prevederile art.31 din Codul de executare referitor la
repartizarea onorariului.
Cererile privind alăturarea la urmărire sau somaţiile depuse după expirarea termenului de 10 zile
nu se iau în calcul la emiterea ordinelor incaso şi la distribuirea sumelor.
Suspendarea operaţiunilor din contul debitorului şi aplicarea sechestrului pe acesta de către alte
organe nu împiedică executarea ordinului incaso emis de executorul judecătoresc.
Ținînd cont de cele expuse, este de menționat că legislația în vigoare reglementează atribuții de
percepere incontestabilă a mijloacelor bănești din conturile bancare/de plată ale entităților
(restanțieri/debitori) și de suspendare a operațiunilor la conturile bancare/de plată, atît Serviciului
Fiscal de Stat, cît și executorilor judecătorești, care conform celor descrise interacționează în
sensul încasării mijloacelor bănești întru stingerea restanțelor la buget, precum și executării
documentelor executorii.
Suplimentar, este de menționat că prevederile art. 133 alin. (2) pct. 33) din Codul fiscal,
prevede drept una din funcțiile Serviciului Fiscal de Stat, verificarea corectitudinii acțiunilor și
procedurii de alăturare și raportare, prevăzute la art. 197 alin. (31) și la art. 229 alin. (22) din Codul
fiscal, realizate de către executorul judecătoresc. Astfel, legiuitorul a instituit o pîrghie de
monitorizare a acțiunilor de executare silită efectuate de către executorii judecătorești, urmare a
alăturării la urmărire, pentru creanțele fiscale în care bugetul este creditor.
[Alineat modificat prin Ordinul SFS nr. 596 din 30.11.2020]
La fel, art. 253 alin. (41) din Codul fiscal, prevede sancțiuni aplicabile executorului judecătoresc,
pentru nerespectarea procedurilor de executere silită ce țin de alăturare la urmărire, executare silită
și repartizare a sumelor bănești, pentru creanțele fiscale, pentru care bugetul este creditor prin
intermediul Serviciului Fiscal de Stat.
Examinînd cele sus-descrise și anume interacțiunea dintre Serviciul Fiscal de Stat și executorii
judecătorești, evidențiem că această interacțiune se individualizează prin două căi și anume:
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1) prin prisma reglementărilor statuate de art. 11 și art. 43 din Codul de executare, atunci cînd
Serviciul Fiscal de Stat devine creditor în numele statului, urmare a procedurilor de executare silită
efectuate de către executorul judecătoresc. Aici, prin prisma prevederilor art. 37 alin. (8) din Codul
de executare, pentru documentele executorii conform cărora calitatea de creditor o are statul, adică
Serviciul Fiscal de Stat, se vor achita în avans taxele de intentare şi de arhivare a dosarului de
executare, precum şi spezele procedurii de executare. Serviciul Fiscal de Stat avînd drept sarcină
și să reprezinte interesele statului în vederea încasării sumelor datorate, care pot fi amenzi
contravenționale, taxa de stat, etc, reieșind din drepturile și obligațiile creditorului, în sensul
Codului de executare.
2) prin prisma prevederilor art. 197, 229 din Codul fiscal și art. 92 și 101 din Codul de executare,
în partea ce ține de alăturarea la urmărire, în cazul concurenței SFS și a executorilor judecătorești
asupra bunurilor debitorului/restanțierului, în procesul de executare silită de către Serviciul Fiscal
de Stat a restanțelor la impozitele și taxele reglementate de Codul fiscal și alte acte legislative în
vigoare.
Sub acest aspect este important a exercita funcția stabilită de art. 1324 și anume alin. (2) pct. 33
din Codul fiscal, în sensul monitorizării și verificării acțiunilor executorilor judecătorești, potrivit
cărora urmare a alăturării la urmărire și expirării termenului stabilit la art. 92 din Codul de
executare (10 zile de la înștiințare), executorii judecătorești au comunicat Serviciului Fiscal de
Stat, în termen de 3 zile despre toate acțiunile și actele care trebuiau sau au fost realizate cu această
ocazie (se are în vedere acțiunile de executare silită), în special cele care vizează gradul de
prioritate a creanțelor care concurează pentru mijloacele bănești aflate pe conturile debitorului, ce
sunt implicate în procedura de executare respectivă și dacă a fost solicitat avizul Serviciului Fiscal
de Stat în acest sens.
La fel, urmează a verifica și aspectul dacă, repartizarea sumelor încasate de pe conturile
bancare/de plată ale debitorului (în spețele care vizează creanțele statului) au fost realizate conform
prevederilor legale în vigoare și doar în baza avizului pozitiv al Serviciului Fiscal de Stat.
De menționat că, art. 144-146 din Codul de executare reglementează expres modul de
satisfacere a creanțelor.
De asemenea, urmează a verifica în toate cazurile, în care Serviciul Fiscal de Stat a expediat
refuz privind ordinea de repartizare a sumelor, dacă executorul judecătoresc s-a conformat rigorilor
legale și prescripțiilor organului fiscal privind modul de repartizare a sumelor indicate de către
Serviciul Fiscal de Stat în aviz, ținînd cont de prevederile legislației în vigoare.
Suplimentar, prin prisma prevederilor art. 229 alin. (21) din Codul fiscal, în cazul suspendării
operațiunilor la conturile bancare/de plată ale restanțierului, Serviciul Fiscal de Stat se alătură la
urmărire, conform acelorași principii și termen stabilit de art. 92 din Codul de executare, prin
emiterea ordinelor incaso aferente dispozițiilor de suspendare respective. În acest sens, urmează a
verifica dacă în cazurile specificate, executorul judecătoresc, a solicitat alăturarea la urmărire.
La fel, drept finalitate a procedurii de alăturare la urmărire și a încasare a sumelor urmare a
executării silite de către executorul judecătoresc, prin prisma prevederilor art. 229 alin. (22) din
Codul fiscal, după eliberarea sumelor realizate în faza de executare, executorul judecătoresc va
prezenta, în termen de 3 zile, informații cu privire la sumele distribuite creditorilor în modul stabilit
de Codul de executare. În cazul neexecutării prescripțiilor menționate, precum și în cazul
nedistribuirii sumelor conform categoriilor de creanțe prevăzute la art. 145 din Codul de executare,
în partea ce ține de obligația fiscală aferentă bugetului, față de executorul judecătoresc se va aplica
sancțini reglementate de Codul fiscal, cu obligația acestuia, în cazul în care nu a distribuit sau a
distribuit incorect sumele bănești, să le transfere în termen de 3 zile la bugetul respectiv. Modele
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de acte procedurale ce țin de interacțiunea și conlucrarea cu executorii judecătorești pot fi
vizualizate în compartimentul Anexe.
În partea ce ține de interacțiunea cu executorii judecătorești prin prisma prevederilor art. 11 și
43 din Codul de executare, este de menționat că în cazul în care Hotărârea privind executarea
silită a obligațiilor fiscale ale contribuabilului a fost remisă după competență către executorul
judecătoresc și funcționarul fiscal nu a fost informat de acesta despre măsurile întreprinse conform
art. 60 alin. (3) din Codul de executare, la expirarea a 30 de zile lucrătoare de la recepționarea
avizului de expediere a documentului executoriu, funcționarul fiscal îl va sesiza printr-o scrisoare
(după modelul prevăzut la compartimentul Anexe), cu solicitarea prezentării informațiilor
relevante cazului, inclusiv cu exercitarea drepturilor creditorului specificate la art. 44 alin. (1) lit.
a) și b) din Codul de executare.
De asemenea, pe tot parcursul gestionării cazului de către executorul judecătoresc, funcționarul
fiscal urmează să mențină legătura cu acesta, fiind la curent cu măsurile întreprinse, iar dacă
executorul judecătoresc nu informează funcționarul fiscal în termen rezonabil, acesta urmează săl sesizeze printr-o scrisoare (după modelul prevăzut la compartimentul Anexe), după necesitate,
dar nu mai rar decât o dată la 3 luni, până la definitivarea cazului, inclusiv cu exercitarea drepturilor
creditorului menționate supra.
În cazul identificării circumstanțelor ce determină prezentarea repetată spre executare (cum ar
fi identificarea unor bunuri pasibile urmăririi, solicitarea executorului judecătoresc, intenția de
achitare a contribuabilului, etc.) a documentului executoriu care anterior a fost restituit de
executorul judecătoresc în legătură cu imposibilitatea executării silite a acestuia, subdiviziunea
responsabilă de recuperarea creanțelor va solicita Direcției deservire fiscală în a cărei rază de
deservire se deservește contribuabilul restabilirea din evidența specială a sumelor respective în
vederea remiterii documentului executoriu repetat spre executare conform art. 86 alin. (3) din
Codul de executare.
Totodată, subdiviziunea responsabilă de recuperarea creanțelor, periodic, dar nu mai rar decât
o dată pe an, va efectua inventarierea restanțelor a căror imposibilitate de executare a fost
constatată prin încheierea executorului judecătoresc. În cazul identificării necesității de remitere
repetată spre executare a documentelor executorii restituite, subdiviziunea responsabilă de
recuperarea creanțelor va solicita Direcțiilor deservire fiscală în a cărei rază de deservire se
deservește contribuabilul emiterea Deciziei privind restabilirea din evidența specială a sumelor
obligațiilor fiscale stinse prin scădere în baza încheierilor executorilor judecătorești privind
imposibilitatea executării silite a obligațiilor fiscale.
Hotărârile cu privire la executare silită a obligațiilor fiscale, care vor fi remise repetat
executorilor judecătorești, urmează să cuprindă toate sumele restante reflectate în contul curent al
contribuabilului după restabilirea din evidență specială a obligațiilor fiscale stinse anterior prin
scădere.
[Alineat adăugat prin Ordinul SFS nr. 200 din 07.04.2021]
În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) lit. k) și art. 161 alin. (1) din Codul de executare,
Serviciul Fiscal de Stat, în calitate de creditor în procedura de executare, este în drept să conteste
actele de executare întocmite de executorul judecătoresc, precum și acțiunile/inacțiunile acestuia.
Conlucrarea cu executorii judecătorești în vederea stingerii obligațiilor fiscale restante ale
contribuabililor, precum și acțiunile de contestare a actelor emise de aceștia se vor realiza în
conformitate cu modul stabilit de Regulamentul privind administrarea actelorexecutorilor
judecătorești, aprobat prin Ordinul SFS nr. 28/2020, în redacția expusă în Ordinul SFS nr.
310/2020.
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Potrivit dispozițiilor art. 161 alin. (2) din Codul de executare, cererea privind contestarea
actelor de executare sau acţiunilor/inacţiunii executorului judecătoresc se înaintează în instanţa de
judecată în a cărei rază teritorială se află biroul executorului judecătoresc sau, în cazul municipiului
Chişinău, în instanţa de judecată în a cărei circumscripţie camera teritorială a executorilor
judecătoreşti a stabilit competenţa teritorială a executorului judecătoresc.
Concomitent, art. 162 alin. (1) din Codul de executare stabilește că termenul general de
contestare este de 15 zile.
Totodată, urmează a fi luate în considerare termenele speciale de contestare prevăzute în Codul
de executare:
- 10 zile de la data comunicării pentru contestarea încheierilor executorului judecătoresc,
potrivit art. 66 alin. (2) din Codul de executare;
- 15 zile de la data comunicării pentru contestarea încheierilor privind suspendarea executării
documentului executoriu, conform art. 78 alin. (5) din Codul de executare;
- 7 zile de la data întocmirii sau comunicării, după caz, pentru contestarea procesului-verbal
de sechestrare și/sau de ridicare a bunurilor, potrivit art. 126 în cumul cu art. 118 alin. (5) din
Codul de executare;
- 15 zile de la data desfășurării licitației pentru contestarea procesului-verbal de desfășurare a
licitației, conform art. 142 alin. (1) din Codul de executare.
La etapa de evaluare a bunurilor sechestrate în cadrul procedurii de executare, ținând cont de
prevederile art. 117 din Codul de executare, executorul judecătoresc înștiințează Serviciul Fiscal
de Stat despre evaluarea bunurilor și determinarea valorii acestora. În cazul în care, nu sunt
respectate regulile de evaluare, se va prezenta dezacord la actul de evaluare executorului, în termen
de 5 zile de la data înștiințării sau valoarea determinată a bunurilor sechestrate de către executorul
judecătoresc urmează a fi contestată în instanța de judecată în conformitate cu art. 13 din Legea
nr.989/2002 cu privire la activitatea de evaluare.
Este de menționat că atribuția de contestare a încheierilor executorului judecătoresc aferent
procedurilor de executare privind confiscarea specială dispuse prin hotărârile instanțelor
judecătorești îi revine Subdiviziunii responsabile de recuperarea creanțelor.
[Alineat adăugat prin Ordinul SFS nr. 596 din 30.11.2020]
[Subcapitol actualizat prin Ordinul SFS nr. 102 din 26.02.2021]
[Subcapitol actualizat prin Ordinul SFS nr. 382 din 02.07.2021]
4.8 SESIZAREA INSTANȚEI DE JUDECATĂ REFERITOR LA PERCEPEREA
RESTANȚELOR
Potrivit art. 133 alin. (1) pct. 18) din Codul fiscal, în realizarea funcţiilor sale, Serviciul Fiscal
de Stat are una din atribuţiile generale: reprezentarea statului în instanţele de judecată şi în organele
de urmărire penală ca subiect de drepturi şi obligaţii privind raporturile juridice fiscale, precum şi
orice alte raporturi juridice rezultate din activitatea Serviciului Fiscal de Stat.
În același timp art. 345 lit. f) și j) din Codul de procedură civilă prevede că se emite ordonanţă
judecătorească în cazul în care pretenţia este înaintată de Serviciul Fiscal de Stat privind încasarea
cheltuielilor aferente cheltuielilor de păstrare a bunurilor sechestrate de la debitor şi a bunurilor
debitorului evacuat din locuinţă sau rezultă din restanţele de impozit sau din asigurarea socială de
stat.
Totodată potrivit pct. 8 din Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a RM, nr. 18 din
31.05.2004, “Cu privire la unele chestiuni ce vizează procedura de eliberare a ordonanţelor
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judecătoreşti” - dacă judecătorul refuză să primească cererea de eliberare a ordonanţei din motivele
consemnate la art. 348 lit. c) şi e) din Codul de procedură civilă şi ulterior solicitantul a lichidat
aceste neajunsuri, ultimul îşi va înainta pretenţiile din nou prin procedura în ordonanţă. Dacă
cererea de eliberare a ordonanţei judecătoreşti corespunde cerinţelor legii, judecătorul, fără
emiterea încheierii de intentare a procesului, examinează pretenţia în termen de 5 zile de la
depunerea cererii. În acest caz părţile nu vor fi citate pentru explicaţii, nu vor avea loc dezbateri
judiciare şi nu se va încheia proces-verbal.
În cazul obținerii unei Ordonanţe Judecătoreşti se va ține cont de faptul că instanța de judecată,
potrivit art. 352 alin. (1) din Codul de procedură civilă, după eliberarea ordonanţei, trimite
debitorului, cel tîrziu a doua zi, copia de pe ordonanţă printr-o scrisoare recomandată cu recipisă.
Important: Instanța transmite debitorului și creditorului o copie a ordonanței acordîndu-i termen
debitorului pentru a înainta, prin intermediul oricăror mijloace de comunicare ce asigură
veridicitatea obiecţiilor şi primirea lor la timp, în instanţa care a eliberat ordonanţa, obiecţiile sale
motivate împotriva pretenţiilor admise, anexînd probele ce le confirmă. Alin. (3) prevede că în
cazul depunerii obiecţiilor peste termenul stabilit de lege, judecătorul este în drept, la cererea
debitorului, să suspende executarea ordonanţei pînă la examinarea obiecţiilor, cu excepţia
cazurilor în care legea interzice suspendarea, soluţionînd concomitent chestiunea de restabilire a
termenului pentru depunerea lor în condiţiile art.116.
Alin. (4) - instanţa care a emis ordonanţa examinează obiecţiile debitorului fără citarea părţilor,
fără a încheia proces-verbal şi se limitează la admisibilitatea obiecţiilor din punctul de vedere al
temeiniciei şi veridicităţii.
Potrivit art. 353 alin. (1) din Codul de procedură civilă - în termen de 5 zile de la data depunerii
obiecţiilor, instanţa care a emis ordonanţa dispune, prin încheiere care nu se supune nici unei căi
de atac, admiterea obiecţiilor debitorului şi anularea ordonanţei sau dispune, prin încheiere,
respingerea obiecţiilor.
Conform art. 354 alin. (1) din Codul de procedură civilă – dacă, în termenul stabilit la art. 352,
instanţa judecătorească nu primeşte din partea debitorului obiecţii motivate sau dacă debitorul este
de acord cu pretenţiile creditorului, judecătorul eliberează creditorului un al doilea exemplar de
ordonanţă judecătorească, care este cu executare imediată, certificîndu-l cu sigiliul instanţei.
La solicitarea creditorului, ordonanţa judecătorească poate fi expediată de judecător
executorului judecătoresc desemnat de creditor.
În cazul încasării la bugetul de stat a taxei de stat de la debitor în temeiul ordonanţei
judecătoreşti, instanţa eliberează un titlu executoriu, care se certifică cu sigiliul instanţei şi se
expediază executorului judecătoresc în a cărui competenţă teritorială, stabilită de camera teritorială
a executorilor judecătoreşti, se află domiciliul sau sediul debitorului.
Potrivit art. 11 lit. b) din Codul de executare, Serviciul Fiscal de Stat, va transmite ordonanța
emisă de instanța de judecată către executorului judecătoresc pentru executare, conform
competenței teritoriale.
Potrivit art. 60 alin. (2) din Codul de executare - creditorul este liber să depună documentul
executoriu la orice executor judecătoresc, ţinînd cont de prevederile art.30 din prezentul cod ce
prevede competența teritorială și anume executorul judecătoresc poate întreprinde acţiuni de
executare silită doar în circumscripţia camerei teritoriale a executorilor judecătoreşti în care biroul
său îşi are sediul. Excepțiile fiind stabilite la alin. (2) al aceluiași articol. Alin. (3) documentele
executorii privind încasarea plăţilor periodice şi documentele executorii indicate la art.15 alin.(2)
din Codul de executare, cu excepţia celor de la lit. c), se prezintă spre executare executorului
judecătoresc în a cărui competenţă teritorială, stabilită de camera teritorială a executorilor
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judecătoreşti, se află domiciliul sau sediul debitorului. Totodată art. 16 alin. (1) din Codul de
executare prevede că titlul executoriu poate fi prezentat spre executare în decursul a 3 ani de la
rămînerea definitivă a hotărîrii judecătoreşti în al cărei temei a fost emis, dacă legea nu prevede
altfel.
Procedura descrisă anterior, va fi inițiată în situațiile în care nu a fost emisă Hotărîrea privind
executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului, prin prisma art. 196 alin. (5) din Codul
fiscal, fiind (ca exemplu fiind dispusă de către instanța de judecată interzicerea SFS de emitere a
Hotărîrilor privind executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului.
În situația în care instanța de judecată va anula ordonanța emisă anterior prin care a fost dispusă
încasarea restanțelor față de bugetul public național, creditorului (SFS) poate înainta pretenția
debitorului în procedură de examinare a acţiunii civile.
Copia de pe încheierea de anulare a ordonanţei judecătoreşti se expediază părţilor în cel mult 3
zile de la data pronunţării încheierii.
O altă opțiune de percepere a restanțelor admise de către contribuabil față de bugetul public
național este înaintarea acțiunii civile în cadrul dosarului penal. Astfel în situația în care SFS a
sesizat organele de drept despre unele acțiuni sau inacțiuni ale contribuabililor ce au determinat
prejudicierea bugetului public național sau dosarele penale au fost intentate de organele de drept
la sesizarea unor alte persoane, SFS va interveni în cadrul dosarului penal cu o acțiune civilă.
Procedura intervenirii SFS în cadrul dosarului penal este prevăzută în Codul de procedură civilă
și descrisă în Ordinul SFS nr. 358 din 28.09.2017 Privind descrierea procesului de lucru privind
intentarea acțiunii civile în cadrul procesului penal.
Avînd în vedere cele menționate, în cazurile necesare, Subdiviziunea responsabilă de recuperarea
creanțelor va sesiza conducerea DGAF/DGACM aferent necesității intentării unui proces de
judecată, în vederea perceperii restanțelor, în baza unei note argumentate, care la rîndul său va
desemna subdiviziunea cu atribuții juridice, în vederea depunerii cererii în instanța de judecată. La
solicitarea subdiviziunii cu atribuții juridice, DGRC va furniza informația relevantă, precum și
materialele necesare pentru probe.
[Subcapitol actualizat prin Ordinul SFS nr. 307 din 22.06.2020]
[Subcapitol actualizat prin Ordinul SFS nr. 382 din 02.07.2021]
4.9 MODIFICAREA TERMENULUI DE STINGERE A OBLIGAȚIEI FISCALE
În conformitate cu prevederile statuate de art. 180 din Codul fiscal, contribuabilul poate
beneficia de modificarea termenului de stingere a obligaţiei fiscale. Modificarea termenului de
stingere a obligaţiei fiscale reprezintă o posibilitate legală, ca în anumite circumstanţe expres
reglementate de cadrul normativ, să beneficieze de posibilitatea de a extinde termenul de onorare
a obligaţiilor faţă de buget.
Astfel, potrivit prevederilor imperative ale art. 180 alin. (1) din Codul fiscal, în cazul admiterii
restanţelor la bugetul public naţional, cu excepţia bugetului asigurărilor sociale de stat, termenul
de stingere a obligaţiei fiscale poate fi modificat, în conformitate cu articolul menţionat, pe o
perioadă de pînă la 12 luni consecutive, cu calcularea unei majorări de întîrziere, în conformitate
cu prevederile art. 228 din Codul fiscal şi cu aplicarea măsurilor de asigurare a stingerii obligaţiei
fiscale sub formă de gaj.
Prin urmare, constatăm că în cazul circumstanţelor reglementate de art. 180 din Codul fiscal,
contribuabilul poate beneficia de modificarea termenului de stingere a obligaţiilor fiscale faţă de
bugetul public naţional, cu excepţia bugetului asigurărilor sociale de stat. Faptul dat se exprimă
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prin asigurarea unei mai mari securităţi în domeniul raporturilor de protecţie socială, iar de dreptul
de a modifica termenul de stingere a obligaţiei fiscale la bugetul asigurărilor sociale de stat,
contribuabilul poate beneficia în condiţiile legilor bugetului asigurărilor sociale de stat pe anii
respectivi.
Astfel, plătitorii la bugetul asigurărilor sociale de stat care au calculate şi neachitate majorări de
întîrziere (penalităţi) pentru neplata în termen a contribuţiei de asigurări sociale de stat obligatorii
şi nu au datorii la plata contribuţiilor de asigurări sociale de stat şi la amenzi pot beneficia, la
solicitare, de eşalonarea stingerii datoriilor pe parcursul anului bugetar în curs, cu condiţia că
transferă integral şi în termen suma obligaţiilor curente la bugetul asigurărilor sociale de stat.
Modificarea termenului de stingere a obligaţiilor se efectuează în baza acordului încheiat între
Casa Naţională de Asigurări Sociale şi plătitor.
Procedura de încheiere, de intrare în vigoare, de acţiune şi de reziliere a acordului de eşalonare
a stingerii majorărilor de întîrziere (penalităţilor) faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat se
stipulează în regulamentul aprobat de Casa Naţională de Asigurări Sociale.
În cazul în care plătitorul de contribuţii nu îndeplineşte condiţiile acordului, Casa Naţională de
Asigurări Sociale are dreptul să suspende acţiunea acordului pînă la expirarea termenului.
De asemenea, o novaţie a procedurii de modificare a termenului de stingere a obligaţiei fiscale,
o constituie faptul că indiferent de circumstanţe, acest drept se acordă cu calcularea în toate
cazurile a majorării de întîrziere conform art. 228 din Codul fiscal şi obligatoriu cu instituirea
gajului pentru a asigura obligaţia fiscală al cărei termen de stingere este modificat.
De specificat este că, modificarea termenului de stingere a obligaţiei fiscale, se efectuează prin
două modalităţi şi anume: amînarea stingerii obligaţiei fiscale, ce reprezintă că stingerea obligaţiei
fiscale se va efectua printr-o plată unică şi eşalonarea stingerii obligaţiei fiscale, care reprezintă că
stingerea obligaţiei fiscale, se va efectua în rate.
Amînarea sau eşalonarea stingerii obligaţiei fiscale se acordă contribuabilului în următoarele
cazuri:
- calamităţi naturale şi tehnogene;
- distrugere accidentală a clădirilor de producţie;
- împrejurare imprevizibilă şi de neînlăturat, care împiedică în mod efectiv capacitatea de
producţie pe o perioadă lungă de timp şi executarea obligaţiei contractuale a contribuabilului;
- datorii ale autorităţilor sau instituţiilor publice (finanţate de la bugetul public naţional) faţă de
contribuabil, doar în limitele sumelor datorate, precum şi impozitelor şi taxelor aferente acestora;
- alte circumstanțe, stabilite de Ministerul Finanțelor, ce îndreptățesc contribuabilul de a
beneficia de modificarea termenului de stingere a obligațiilor fiscale.
Cazurile amînării sau eşalonării stingerii obligaţiei fiscale expuse la liniuţa 1-3, urmează a fi
confirmate prin acte emise de autorităţile sau instituţiile competente, precum Serviciul Protecţiei
Civile şi Situaţiilor Excepţionale, Camera de Comerţ şi Industrie, etc.
La fel, un aspect nu mai puţin important îl reprezintă faptul că, amînarea sau eşalonarea stingerii
obligaţiei fiscale este condiţionată şi se acordă cu obligativitatea stingerii obligaţiilor fiscale
curente în perioada termenului de amînare sau eşalonare.
Amînarea sau eşalonarea stingerii obligaţiei fiscale se acordă în baza unui contract-tip, care se
încheie între Serviciul Fiscal de Stat şi contribuabil.
Procedura de modificare a termenului de stingere a obligaţiei fiscale, modelul contractului-tip
privind modificarea termenului de stingere a obligaţiei fiscale, inclusiv modul de intrare în vigoare,
de suspendare, de modificare şi de reziliere a acestuia, sînt stabilite de Ministerul Finanţelor.
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Astfel, în conformitate cu Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 105 din 28 iulie 2016 cu privire
la aprobarea unor formulare aferente modificării termenului de stingere a obligaţiei fiscale prin
amînare sau eşalonare, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 247-255/1250 din 05 august
2016, a fost elaborată procedura şi formularele aferent modificării sau eşalonării obligaţiilor
fiscale.
De asemenea, potrivit Ordinului IFPS nr. 1030 din 26 octombrie 2016 cu privire la aprobarea
formularului tipizat al Cererii privind modificarea termenului de stingere a obligaţiei fiscale prin
eşalonare sau amînare şi procedura examinării acesteia, este stabilit formularul tipizat al cererii,
procedura de examinare, precum și documentele confirmative ce urmează a fi anexate.
După conţinutul sau, contractul privind modificarea termenului de stingere a obligaţiei fiscale
prin amînare/eşalonare, este un contract unilateral, cu executare succesivă şi după conţinut fiind
un contract de adeziune, întrucît contribuabilul dorind să beneficieze de modificarea termenului
de stingere a obligaţiei fiscale, urmează să accepte clauzele contractuale reglementate de contract
şi nu poate pretinde la modificarea şi/sau renegocierea acestora.
La fel, o condiţie obligatorie stabilită de cadrul legal în vigoare, cît şi de valabilitate a
raporturilor juridice reglementate de contractul încheiat între părţi, este faptul că contribuabilul
urmează să execute întocmai clauzele contractuale, iar în cazul în care se va depista neexecutarea
de către acesta a clauzelor contractului, organul fiscal va rezilia unilateral contractul din momentul
în care a depistat încălcările.
De asemenea, nu se admite încheierea unui nou contract de amînare sau eşalonare a uneia şi
aceleiaşi obligaţii fiscale, cu contribuabilul care nu a îndeplinit condiţiile contractului precedent.
Beneficiul pe care îl obţine contribuabilul în urma încheierii cu organul fiscal a unui contract de
modificare a termenului de stingere a obligaţiei fiscale, în afară de extinderea în timp a termenului
de onorare a obligaţiilor fiscale, este şi faptul că, în termenul reglementat de contract, organul
fiscal se va abţine şi nu va întreprinde măsuri de executare silită în vederea stingerii obligaţiei
fiscale respective.
După cum s-a menţionat anterior, o condiţie obligatorie a asigurării obligaţiei fiscale al cărei
termen de achitare urmează a fi eşalonat sau amînat, este instituirea gajului asupra bunurilor
contribuabilului. În acest sens, prin ordinul Ministerului Finanţelor sus-menţionat, de comun cu
modelul Contractului-tip privind modificarea termenului de stingere a obligaţiei fiscale prin
amînare/eşalonare, a fost aprobat şi modelul Contractului de gaj, care reglementează clauzele
specifice gajării bunurilor, în sensul beneficierii de amînare sau eşalonarea obligaţiei fiscale.
De menţionat că conform cadrului normativ în vigoare, gajul asupra bunurilor contribuabilului,
în cazul în care bunurile sunt mobile, urmează a fi înregistrat în Registrul garanţiilor reale
mobiliare ţinut de către Ministerul Justiţiei prin intermediul Centrului de informaţii Juridice, iar în
cazul în care gajul se instituie pe bunuri imobile, acesta reprezintă ipotecă şi se înregistrează în
registrul bunurilor imobile deţinut de ÎS Cadastru prin intermediul organelor cadastrale teritoriale.
În temeiul art. 37 alin. (3) din Legea nr. 449 din 30 iulie 2001 cu privire la gaj, potrivit Hotărîrii
Guvernului nr. 210 din 26 februarie 2016, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 49-54/240
din 04 martie 2016, s-a instituit Registrul garanţiilor reale mobiliare.
Astfel, potrivit pct. 2 din Regulamentul cu privire la ţinerea Registrului garanţiilor reale
mobiliare, registrul garanţiilor este un registru public care se ţine în scopul înregistrării gajului
bunurilor mobile, leasingului financiar şi a altor drepturi de garanţie asupra bunurilor mobile şi
pentru a asigura consultarea Registrului garanţiilor şi obţinerea extraselor din el de către orice
persoană, iar conform pct. 5 din Regulamentul menţionat, Registrul garanţiilor este unica sursă
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oficială de informaţie privind drepturile de garanţie şi de leasing financiar înregistrate asupra
bunurilor mobile, inclusiv în scopul determinării gradului de prioritate a gajului.
Proprietarul Registrului garanţiilor este statul, care îşi realizează dreptul de proprietate, de
gestionare şi utilizare a datelor din respectivul Registru.
Posesorul Registrului garanţiilor este Ministerul Justiţiei, cu drept de gestionare a acestuia şi
utilizare a datelor din Registru şi a resurselor în limitele reglementate de proprietar.
Deţinător al Registrului garanţiilor este Centrul de Informaţii Juridice, autoritate administrativă
din subordinea Ministerului Justiţiei, care va asigura ţinerea Registrului.
Registratori ai Registrului garanţiilor pot fi următorii subiecţi:
a) notarii;
b) societăţile de registru;
c) societăţile de investiţii care au dreptul să desfăşoare activitate de custodie;
d) depozitarul central;
e) organizaţiile de microfinanţare;
f) Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală;
g) companiile de leasing;
h) băncile.
Furnizori ai datelor Registrului garanţiilor sunt creditorii gajişti şi debitorii gajişti.
Creditorul gajist şi debitorul gajist urmează să furnizeze Registratorilor următoarele date:
1) datele despre persoana fizică, care poate avea calitatea de debitor gajist, creditor gajist,
gestionar al gajului:
a) numărul de identificare de stat (IDNP);
b) numele;
c) prenumele;
d) adresa poştală şi electronică a persoanei fizice;
2) datele despre persoana juridică, care poate avea calitatea de debitor gajist, creditor gajist,
gestionar al gajului:
a) numărul de identificare de stat (IDNO);
b) denumirea;
c) adresa poştală şi electronică a persoanei juridice sau a întreprinzătorului individual;
3) datele despre gaj:
a) denumirea şi descrierea bunurilor mobile gajate sau a drepturilor gajate;
b) obligaţia garantată cu gaj (temeiul obligaţiei, valoarea acesteia şi scadenţa obligaţiei);
c) tipul gajului;
d) contractul de gaj;
e) actele de confirmare a împuternicirilor de reprezentare, a faptelor juridice care determină
stingerea gajului;
f) menţiunea privind interzicerea gajului următor, în cazurile convenite de părţi;
g) informaţia privind achitarea taxei de stat şi a plăţii de înregistrare sau modificare a gajului.
Destinatari ai datelor Registrului garanţiilor sunt: autorităţile publice centrale şi locale,
instanţele judecătoreşti, executorii judecătoreşti, administratorii autorizaţi, organele de urmărire
penală, organele fiscale, registratorii, creditorii gajişti, debitorii gajişti, locatorii, locatarii,
gestionarii gajului şi persoanele terţe interesate.
În Registrul garanţiilor se înregistrează următoarele obiecte informaţionale:
1) gajul;
2) persoana fizică, care poate avea calitatea de: debitor gajist, creditor gajist, gestionar al gajului;
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3) persoana juridică, care poate avea calitatea de: debitor gajist, creditor gajist, gestionar al
gajului;
4) documentele care confirmă:
a) înregistrarea gajului;
b) modificarea gajului;
c) executarea gajului;
d) radierea gajului;
5) extrasul din Registrul garanţiilor reale mobiliare.
De menţionat că, autorităţile publice, instanţele judecătoreşti, executorii judecătoreşti,
administratorii autorizaţi, organele de urmărire penală şi organele fiscale vor avea acces gratuit la
informaţia din Registrul garanţiilor în volumul necesar pentru exercitarea atribuţiilor prevăzute de
lege şi cu respectarea legislaţiei în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal.
Gajul bunurilor mobile, precum şi al oricăror alte drepturi de garanţie asupra bunurilor mobile,
se înregistrează prin depunerea unui aviz de înregistrare, care conţine următoarele informaţii:
a) datele de identificare (numele şi prenumele, numărul de identificare de stat (IDNP), adresa
poştală şi opţional adresa electronică a persoanei fizice sau denumirea, numărul de identificare de
stat (IDNO), adresa poştală şi opţional adresa electronică a persoanei juridice sau
întreprinzătorului individual) ale debitorului gajist, creditorului gajist, gestionarului gajului.
Adresa electronică indicată în aviz devine adresă de comunicare oficială. Dacă debitorul şi/sau
creditorul nu dispune de adresa electronică, sau nu acceptă comunicarea prin adresa electronică,
adresa de comunicare oficială este adresa poştală de la domiciliul sau sediul acestuia;
b) descrierea generală sau specifică a bunurilor gajate;
c) esenţa şi scadenţa obligaţiei garantate, suma maximă garantată a acesteia fără dobînzi şi
cheltuieli;
d) interzicerea gajului următor, în cazurile convenite de părţi;
e) semnătura debitorului gajist şi a creditorului gajist;
f) menţiunea cu privire la gajul asupra întreprinderii sau asupra obiectelor de proprietate
intelectuală, în caz de necesitate.
În cazul gajului legal de garantare a creanţelor vamale şi fiscale, avizul de înregistrare va
conţine:
a) descrierea generală sau specifică a bunurilor gajate;
b) temeiul apariţiei creanţei;
c) mărimea creanţei.
Avizul de înregistrare se completează şi se transmite registratorului, imprimat pe suport de hîrtie,
cu semnătura olografă a părţilor sau prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare
acceptate de către Sistemul Informaţional Automatizat „Registrul garanţiilor reale mobiliare”, cu
semnătura electronică a părţilor aplicată conform legislaţiei în vigoare.
Registratorul acceptă datele exact aşa cum se conţin în avizul de înregistrare a garanţiei.
Registratorul nu solicită copia de pe contractul de gaj şi nu verifică conţinutul avizului, dar este
obligat să verifice identitatea părţilor şi împuternicirile de reprezentare.
La solicitarea debitorului şi creditorului, registratorul scanează contractul de gaj sau actul de
instituire a garanţiei şi le introduce în Registrul garanţiilor.
În cazul transmiterii avizului de înregistrare prin intermediul mijloacelor electronice de
comunicare, identitatea părţilor este verificată la eliberarea semnăturii electronice şi confirmată
prin aplicarea ei.
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Registratorul introduce informaţia din avizul de înregistrare a garanţiei în Registrul garanţiilor
imediat după primirea lui, cu informarea concomitentă despre acest fapt a părţii care a depus avizul
la adresa electronică comunicată. Garanţia se consideră înregistrată în Registrul garanţiilor doar
după achitarea taxei de stat.
Dacă avizul de înregistrare este transmis registratorului pe suport de hîrtie, acesta va fi scanat şi
introdus de către registrator pentru păstrare în baza de date a Registrului garanţiilor.
Registratorul refuză primirea avizului de înregistrare a garanţiei, doar dacă acesta:
a) nu conţine toate datele prevăzute de cadrul de reglementare;
b) nu a fost achitată taxa de stat şi plata pentru înregistrarea avizului.
Sistemul Informaţional Automatizat „Registrul garanţiilor reale mobiliare” verifică achitarea de
către solicitant a taxei de stat şi, după caz, a plăţii pentru înregistrarea avizului în conformitate cu
prevederile Hotărîrii Guvernului nr.280 din 24 aprilie 2013 „Cu privire la unele acţiuni de
implementare a Serviciului Guvernamental de Plăţi Electronice (MPay)” sau registratorul le
încasează direct de la solicitant.
Înregistrarea gajului în Registrul garanţiilor se efectuează prin atribuirea unui număr unic de
înregistrare şi a unui cod de securitate.
După efectuarea înregistrării garanţiei, creditorul garanţiei primeşte o confirmare a înregistrării
acesteia. Confirmarea se expediază prin poşta electronică indicată în aviz, sau la solicitare, poate
fi imprimată din sistem şi transmisă pe suport de hîrtie. Confirmarea reprezintă o copie de pe avizul
de înregistrare a garanţiei care conţine numărul unic de înregistrare a garanţiei şi codul de
securitate, momentul înregistrării (anul, data, ora şi minutul).
Modificarea informaţiei din Registrul garanţiilor este tratată din punct de vedere procedural ca
o nouă înregistrare a garanţiei.
Modificarea informaţiei din Registrul garanţiilor este înregistrată în baza avizului de modificare
care se depune şi se înregistrează similar avizului de înregistrare.
Avizul de modificare care se referă la înregistrarea substituirii creditorului gajist în urma cesiunii
creanţei garantate se semnează doar de creditorul gajist cedent.
Modificările în Registrul garanţiilor se efectuează, astfel încît acestea să fie vizibile cu
menţinerea înregistrării iniţiale.
La încetarea garanţiei, informaţia despre aceasta este scoasă de la evidenţă din Registrul
garanţiilor în baza avizului de radiere. Scoaterea din evidenţă nu reprezintă excluderea fizică din
Registru a datelor despre garanţie, ci doar schimbarea statutului garanţiei.
Avizul de radiere a garanţiei conţine:
a) datele de identificare (numele şi prenumele, numărul de identificare de stat (IDNP), adresa
poştală şi opţional adresa electronică a persoanei fizice sau denumirea, numărul de identificare de
stat (IDNO), adresa poştală şi opţional adresa electronică a persoanei juridice sau
întreprinzătorului individual) ale debitorului gajist, creditorului gajist şi gestionarului gajului (în
cazul în care ultimul a fost desemnat);
b) descrierea generală sau specifică a bunurilor gajate;
c) esenţa şi scadenţa obligaţiei garantate, suma maximă garantată a acesteia, fără dobînzi şi
cheltuieli;
d) numărul unic de înregistrare a garanţiei;
e) semnătura persoanei care are dreptul, conform legii, să emită avizul de radiere a garanţiei din
Registrul garanţiilor sau a reprezentantului acesteia.
Avizul de radiere a garanţiei se transmite registratorului similar procedurii stabilite pentru avizul
de înregistrare a garanţiei. Registratorul verifică identitatea persoanei care transmite avizul de
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radiere a garanţiei sau, după caz, împuternicirile de reprezentare, dreptul acesteia de a emite avizul
de radiere a garanţiei, conform art.43 alin.(2) din Legea nr.449-XV din 30 iulie 2001 cu privire la
gaj, precum şi, după caz, anexarea actelor confirmative prevăzute de lege.
Actele confirmative se scanează şi se introduc de către registrator pentru păstrare în baza de date
a Registrului garanţiilor.
Radierea garanţiei se efectuează automat, fiind confirmată similar confirmării avizului de
înregistrare a garanţiei.
În registrul garanţiilor se introduce şi imaginea obţinută ca urmare a scanării avizului de
executare a gajului, depus de creditorul gajist şi înscris imediat în Registrul garanţiilor.
În partea ce ţine de gajul bunurilor imobile, adică a ipotecii, după cum s-a menţionat anterior,
înregistrarea acesteia se efectuează în Registrul bunurilor imobile, în conformitate cu procedura
reglementată de Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru prin Instrucţiunea cu privire la înregistrarea
bunurilor imobile şi a drepturilor asupra lor nr. 112 din 22 iunie 2005, publicată în Monitorul
Oficial al Republicii Moldova nr. 142 art. Nr. 487 din 28 octombrie 2005.
4.10 RECUPERAREA RESTANȚELOR PERSOANELOR FIZICE
Articolul 5 alin. (3) din Codul fiscal definește noțiunea de persoană fizică:
a) cetăţean al Republicii Moldova, cetăţean străin, apatrid şi
b) forma organizatorică cu statut de persoană fizică, potrivit legislaţiei, inclusiv întreprinzătorul
individual, gospodăria ţărănească (de fermier), dacă Codul fiscal nu prevede altfel.
În conformitate cu prevederile statuate de art. 129 alin. (6) din Codul fiscal, obligaţie fiscală este
obligaţia contribuabilului de a plăti la buget o anumită sumă ca impozit, taxă, prime de asigurare
obligatorie de asistenţă medicală şi contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii stabilite în
cotă procentuală, majorare de întârziere (penalitate) şi/sau amendă.
Totodată, potrivit alin. (13) din articolul menționat, restanţa reprezintă suma pe care contribuabilul
era obligat să o plătească la buget ca impozit, taxă sau altă plată, dar pe care nu a plătit-o în termen,
precum şi suma majorării de întîrziere (penalităţii) şi/sau amenzii.
Direcțiile deservire fiscală monitorizează procesul de conformare potrivit cadrului de reglementare
în vigoare, iar în cazul contribuabililor restanțieri persoane fizice care nu-și vor onora obligațiunile
fiscale, în termen de 5 zile lucrătoare de la întreprinderea măsurilor de conformare întocmesc și
remit listele tuturor contribuabililor restanțieri Subdiviziunii responsabile de recuperarea
creanțelor, pentru declanșarea executării silite, precum și în format electronic şefului Subdiviziunii
responsabile de recuperarea creanțelor.
Modalitatea de repartizare a restanțierilor în scopul monitorizării și aplicării măsurilor de
asigurare și executare silită în Subdiviziunea responsabilă de recuperarea creanțelor

a) în termen de 2 zile lucrătoare din data primirii din DDF-uri, lista tuturor contribuabililor
restanțieri persoane fizice va fi repartizată funcţionarilor fiscali din cadrul Subdiviziunii
responsabile de recuperarea creanțelor după eșantionul de coduri fiscale.
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b) repartizarea contribuabilor restanţieri persoane fizice se va efectua în baza actului
administrativ intern aprobat de către conducerea DGRC. Totodată, prin actul administrativ se va
numi şi persoana/ele care substiutie funcţionarul fiscal în cazul absenţei motivate a acestuia.
c) şeful Subdiviziunii responsabile de recuperarea creanțelor va analiza lista contribuabililor
restanţieri persoane fizice (numărul contribuabililor cu sumele restanţelor mici, mari şi mijlocii;
numărul dosarelor deschise şi aflate în lucru, numărul dosarelor ce urmează a fi deschise;
coordonarea şi monitorizarea acţiunilor ce urmează a fi întreprinse de către funcţionarii fiscali din
cadrul Subdiviziunii responsabile de recuperarea creanțelor pe fiecare contribuabil restanţier, etc.).
d) la repartizarea listei restanţierilor, şeful Subdiviziunii responsabile de recuperarea creanțelor
va ţine cont de principiul proporţionalităţii care constă în repartizarea uniformă a codurilor fiscale
între funcţionarii fiscali.
e) la momentul repartizării listei restanțierilor, funcționarul fiscal responsabil, în termen de 3
zile lucrătoare, preia și dosarele contribuabililor respectivi.
f) la apariția noilor restanțieri, repartizarea se va efectua corespunzător procedurii existente.
g) în cazul eliberării din funcție a funcționarului fiscal, în termen de 3 zile lucrătoare, lista și
dosarele restanțierilor se transmite integral pentru monitorizare și întreprinderea acțiunilor ce se
impun, șefului Subdiviziunii responsabile de recuperarea creanțelor, care în aceiași zi sau ziua
următoare lucrătoare, va repartiza restanțierii și dosarele lor funcționarilor fiscali după principiul
stabilit mai sus.
Procesele de lucru privind emiterea și executarea Hotărîrii cu privire la executarea silită a
obligației fiscale a contribuabilului restanţier persoană fizică (întocmirea, imprimarea,
semnarea, repartizarea pentru executare, executarea propriu zisă, modificarea și
completarea hotărîrii de executare silită) şi aplicarea modalităţilor de executare silită a
obligaţiei fiscale
a) funcționarul fiscal responsabil de monitorizarea contribuabilului restanțier persoană fizică, în
termen de 2 zile lucrătoare, dar nu mai mult de 5 zile lucrătoare, completează Hotărîrea privind
executarea silită a obligației fiscale în format electronic word și o transmite imediat electronic
funcționarului fiscal responsabil de poșta electronica a Subdiviziunii responsabile de recuperarea
creanțelor, cu anexarea documentelor confirmative privind existența restanței și măsurilor de
conformare anterior întreprinse. Modalitatea de completare și emitere a Hotărîrii cu privire la
executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului se va face după principii generale, prevazute
la subcapitolul 3.1.
[Lit. a) modificată prin Ordinul SFS nr. 653 din 06.12.2018 ]
b) şeful Subdiviziunii responsabile de recuperarea creanțelor desemnează un funcționar fiscal
din cadrul Subdiviziunii responsabilă de recuperarea creanțelor (prin completarea fișei de post)
responsabil de primirea Hotărîrii cu privire la executarea silită în format word, imprimarea pe
blanchetă de strictă evidență, semnarea și transmiterea funcționarului fiscal responsabil de
măsurile de executare silită, care efectuează acesteste acțiuni interne în cel mult 2 zile lucrătoare
(această prevedere nu se aplică în cazul DGAF mun. Chișinău).
c) la emiterea Hotărîrii privind executarea silită, şeful Subdiviziunii responsabile de recuperarea
creanțelor va analiza preliminar măsurile ce urmează a fi întreprinse față de restanțier.
d) după caz și necesitate, în Hotărîrea privind executarea silită, pot fi indicate și alte subdiviziuni
ale SFS;
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e) hotărîrea privind executarea silită va fi semnată de către şeful Subdiviziunii responsabile de
recuperarea creanțelor în aceiași zi sau în ziua următoare lucrătoare, fiind repartizată în termen cît
mai restrîns pentru executare funcționarului fiscal responsabil de contribuabilul restanțier sau altui
funcționar fiscal competent, pentru aplicarea măsurilor de executare.
f) imediat după semnarea Hotărîrii privind executarea silită a obligației fiscale contribuabilului
și a Notificării, înainte de a se proceda la executarea silită a obligației fiscale în modul prevăzut la
art.194 alin. (1) lit.b), c) și d) (conducîndu-se de prevederile art. 5 alin. (3) din Codul fiscal),
contribuabilului restanţier (reprezentantului acestuia), persoanei cu funcție de răspundere a
contribuabilului restanțier i se prezintă/remite în cel mult 3 zile lucrătoare prin scrisoare
recomandată o copie a Hotărîrii privind executarea silită a obligației fiscale împreună cu
Notificarea, acestea nu pot fi supuse unor modificări sau completări suplimentare de către
funcționarul fiscal. Dacă această acțiune nu se soldează cu recepționarea HESOF și a Notificării,
informarea se efectuează în cel mult 10 zile lucrătoare conform prevederilor art. 1291 din Codul
fiscal.
g) funcționarul fiscal care a aplicat măsurile de executare silită, va remite în aceiaşi zi, prin poşta
internă a Subdiviziunii responsabile de recuperarea creanțelor, Hotărîrea de executare silită cu
anexarea documentelor, în dependență de măsurile de executarte silită ce au fost întreprinse,
funcționarului responsabil de restanțier, pentru a fi îndosariate în dosarul contribuabilului. În cazul
DGAF mun. Chișinău, funcționarul fiscal responsabil va îndosaria în dosarul contribuabilului
materialele aferente executării silite în ziua în care au fost emise/recepționate.
Executarea silită a obligaţiei fiscale a persoanelor fizice se efectuează prin:
- ridicare de la contribuabil a mijloacelor băneşti în numerar, inclusiv în valută străină
(procedura privind ridicarea de la contribuabil a mijloacelor băneşti în numerar este reglementată
de art. 198 din Codul fiscal);
- urmărire a bunurilor contribuabilului prin sechestrare și comercializare;
Astfel, funcționarul fiscal responsabil, în termen de 10 zile lucrătoare de la data aducerii la
cunoștința contribuabilului a Hotărîrii de executare silită sau de la data la care a fost notificat, va
efectua deplasarea la fața locului în vederea stabilirii/identificării bunurilor pasibile urmăririi,
inclusiv posibilitatea aplicării prevederilor art. 198 din Codul fiscal.
Acțiunile de executare silită a obligației fiscale, inclusiv urmărirea bunurilor persoanelor fizice,
conform prevederilor art. 196 alin.(1) din Codul fiscal, trebuie să fie efectuată zilnic în zile de
lucru, între orele 6:00 și 22:00. În alt timp se admite efectuarea acestor acțiuni dacă persoanafizică evită să participe la procedurile prevăzute de lege.
Sechestrarea bunurilor contribuabilului – persoană fizică se efectuează în baza unei Hotărîri emise
de conducerea Serviciului Fiscal de Stat pe un formular tipizat aprobat de Serviciul Fiscal de Stat,
care are valoare de document executoriu.
Potrivit art.199 alin.(1) din Codul fiscal, sechestrul se efectuează în prezența cetățeanuluicontribuabil sau în prezența unui membru adult al familiei.
De asemenea, conform art. 199 alin. (4) din Codul fiscal, dacă persoana fizică nu permite accesul
în domiciliul sau în reşedinţa sa pentru a i se sechestra bunurile, funcţionarul fiscal consemnează
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faptul într-un act. Modelul căruia este prevăzut la compartimentul Anexe. Ulterior, acționîndu-se
conform procedurii decrise la compartimentul Sancțiuni.
În astfel de cazuri, Serviciul Fiscal de Stat (subdiviziunea cu atribuții juridice la sesizarea
Subdiviziunii responsabile de recuperarea creanțelor) în cel mult 15 zile lucrătoare, va intenta o
acţiune în justiţie. Sesizarea subdiviziunii cu atribuții juridice urmează a fi efectuată în cel mult 10
zile lucrătoare. După ce instanţa judecătorească emite o hotărîre de executare silită a obligaţiei
fiscale, aceasta este îndeplinită în conformitate cu legislaţia de procedură civilă și de executare.
Totodată, dacă contribuabilul – persoană fizică nu și-a stins obligația fiscală și dacă acțiunile de
sechestrare a bunurilor nu au fost atacate în decurs de 30 de zile lucrătoare din data sechestrării,
bunurile sechestrate urmează a fi comercializate. Comercializarea bunurilor sechestrate ale
persoanei fizice se efectuează de către executorul judecătoresc în conformitate cu prevederile
Codului de executare.
Astfel, se va depune setul de documente la executorul judecătoresc, ţinînd cont de prevederile art.
30 din Codul de executare (competenţa teritorială) (după modelul prevăzut la compartimentul
Anexe).
Setul de documentele depuse la executorul judecătoresc, va conține:
- Scrisoarea de însoțire;
- Hotărîrea privind executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului restanțier – în original;
- Actul de sechestru – copie autentificată;
- Alte documente, după caz.
[Alineatul 14 actualizat prin Ordinul SFS nr. 307 din 22.06.2020]
În același timp, în scopul stingerii obligației fiscale restante, va fi analizată posibilitatea aplicării
gajului legal/convențional (procedura aplicării gajuluui legal/convețional este descrisă la
compartimentul „Gajul, ipoteca”).
Totodată, în cazul imposibilității aplicării acțiunilor de recuperare a obligațiilor fiscale restante, va
interacționa cu executorul judecătoresc.
Sesizarea executorului judecătoresc competent se va efectua imediat ce se va constata că prin
acțiunile proprii, conform cadrului legal în vigoare, restanța nu poate fi stinsă, dar nu mai tîrziu de
30 de zile lucrătoare.
Astfel, funcționarul fiscal responsabil va întocmi o notă informativă conducerii, cu privire la
acțiunile întreprinse în vederea stingerii obligației fiscale restante, precum și înaintarea propunerii
remiterii Hotărîrii de executare silită a obligației fiscale ale contribuabilului în baza art. 11 lit. j),
p) din Codul de executare, executorului judecătoresc teritorial competent, ulterior după aplicarea
rezoluției de către conducere, în aceiași zi sau ziua următoare lucrătoare, va fi remisă Hotărîrea de
executare silită a obligației fiscale precum și careva documente aferente după caz, la adresa juridică
a executorului judecătoresc, prin aviz recomandat.
La expirarea a 30 de zile lucrătoare de la recepționarea avizului, funcționarul fiscal, dacă nu a fost
informat de executorul judecătoresc competent despre măsurile întreprinse, îl va sesiza printr-o
scrisoare (după modelul prevăzut la compartimentul Anexe), cu solicitarea prezentării
informațiilor relevante cazului.
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De asemenea, pe tot parcursul gestionării cazului de către executorul judecătoresc, funcționarul
fiscal este responsabil de obligația să mențină legătura cu acesta, fiind la curent cu măsurile
intreprinse, iar dacă executorul judecătoresc nu informează funcționarul fiscal în termen rezonabil,
acesta urmează să-l sesizeze printr-o scrisoare (după modelul prevăzut la compartimentul Anexe)
după necesitate, dar nu mai rar decît odată la 3 luni, pînă la definitivarea cazului.
Aceleași acțiuni urmează să le întreprindă funcționarul fiscal, în toate cazurile, cînd HESOF este
remisă după competență, către executorul judecătoresc, indiferent de statutul contribuabilului.
[Pct. 4.10 modificat prin Ordinul SFS nr. 474 din 14.09.2018]
[Subcapitol actualizat prin Ordinul SFS nr. 307 din 22.06.2020]
[Subcapitol actualizat prin Ordinul SFS nr. 382 din 02.07.2021]

4.101 RECUPERAREA CREANȚELOR FISCALE CU ELEMENT DE EXTRANEITATE
Conform prevederilor art. 4 din Codul fiscal, dacă un tratat internaţional care reglementează
impozitarea sau include norme care reglementează impozitarea, la care Republica Moldova este
parte, stipulează alte reguli şi prevederi decît cele prevăzute de legislaţia fiscală, se aplică regulile
şi prevederile tratatului internaţional.
Potrivit prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 1275 din 26.12.2018 a fost aprobat Regulamentul
privind mecanismul de aplicare a prevederilor tratatelor internaţionale ale Republicii Moldova în
domeniul asistenţei administrative reciproce în materie fiscală, care reglementează normele şi
procedurile potrivit cărora Republica Moldova oferă/recepţionează asistenţă administrativă
reciprocă în materie fiscală în vederea realizării unui schimb de informaţii şi asistenţă în privinţa
taxelor şi impozitelor, conform tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte.
Autoritatea competentă care dispune de pîrghii eficiente de recuperare a creanțelor fiscale cu
element de extranietate este desemnat Serviciul Fiscal de Stat.
Astfel, asistenţa în vederea recuperării în Republica Moldova a unor creanţe fiscale stabilite întrun stat străin, precum şi asistenţa în vederea recuperării într-un stat străin a creanţelor fiscale
stabilite în Republica Moldova vor viza obligaţiile fiscale prevăzute de tratatul internaţional în
baza căruia se adresează solicitarea de asistenţă.
Prin urmare, în cazul în care tratatul internaţional nu prevede expres sau nu permite determinarea
obligaţiilor fiscale cu privire la care dispoziţiile acestuia se aplică, autoritatea competentă din
Republica Moldova va accepta pentru examinare solicitarea de asistenţă dacă aceasta vizează
următoarele obligaţii fiscale:
1) impozitul pe venitul persoanelor fizice şi juridice;
2) contribuţiile de asigurări sociale de stat;
3) impozitul pe bunurile imobiliare;
88

4) taxa pe valoarea adăugată;
5) accizele;
6) taxele rutiere;
7) taxele pentru resursele naturale;
8) taxele locale.
La cererea statului solicitant, SFS (Subdiviziunea responsabilă de recuperarea creanțelor), în
conformitate cu prevederile articolelor 14 şi 15 din Convenţia privind asistenţa administrativă
reciprocă în materie fiscală, adoptată la Strasbourg la 25 ianuarie 1988 (în continuare – Convenţia
OCDE), ia măsurile necesare pentru recuperarea creanţelor/restanţelor fiscale ale statului
menţionat, similar obligaţiilor fiscale, aplicînd, după caz, măsurile de asigurare şi executare silită
reglementate de legislaţia Republicii Moldova și de prezentul Manual.
Recuperarea creanțelor fiscale cu element de extranietate se aplică doar creanţelor/restanţelor
fiscale care fac obiectul unui instrument care nu este contestat şi permite executarea acestuia în
statul solicitant şi dacă nu s-a convenit altfel între părţile vizate.
Obligaţia de a acorda asistenţă în materie de recuperare a creanţelor fiscale cu privire la o persoană
decedată sau averea sa se limitează la valoarea averii sau a proprietăţii obţinute de către fiecare
beneficiar al averii, în funcţie de care creanţa va fi recuperată din averea sau de la beneficiarii
acesteia.
La cererea statului solicitant, SFS (Subdiviziunea responsabilă de recuperarea creanțelor) va lua
măsuri de asigurare în vederea recuperării valorii unui impozit, chiar dacă creanţa nu constituie
obiectul unui instrument care să permită executarea silită a acesteia. În acest sens, SFS este în drept
să aplice, ca măsură de asigurare, sechestru pe bunurile persoanei sau alte măsuri legale de
asigurare reglementate de prevederile titlului V Capitolul 9 din Codul fiscal și de Ordinul SFS nr.
379 din 15.03.2017 ,,Privind aprobarea formularelor cu privire la aplicarea măsurilor de asigurare
a stingerii obligației fiscale".
De asemenea, SFS (Subdiviziunea responsabilă de recuperarea creanțelor) este în drept să acorde
modificarea termenului de stingere a obligaţiei fiscale potrivit art. 180 din Codul fiscal, nu înainte
de a informa statul solicitant despre acest fapt.
SFS (Subdiviziunea responsabilă de recuperarea creanțelor) recuperează creanţa/restanţa fiscală în
moneda naţională a Republicii Moldova şi o transferă statului solicitant în modul stabilit de
Ordinul Ministerul Finanţelor nr. 71 din 25.04.2019 ,,Cu privire la executarea punctului 43 din
Regulamentul privind mecanismul de aplicare a prevederilor tratatelor internaţionale ale
Republicii Moldova în domeniul asistenţei administrative reciproce în materie fiscală, aprobat
prin Hotărârea Guvernului nr. 1275 din 26 decembrie 2018".
SFS nu este obligată să acorde asistenţă în recuperare dacă valoarea totală a creanţelor/restanţelor
fiscale reglementate de prezentul capitol este mai mică de 1500 de euro (echivalentul în lei
moldoveneşti la cursul oficial stabilit de Banca Naţională a Moldovei în ziua recepţionării cererii
de recuperare) sau aceasta este de natură să genereze, din cauza situaţiei restanţierului/debitorului,
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grave dificultăţi de ordin economic sau social în Republica Moldova. Astfel, SFS, în cazul dat,
urmează să informeze statul solicitant în cazul refuzului de recuperare.
[Subcapitolul 4.101 aprobat prin Ordinul SFS nr. 242 din 31.05.2019]
Existenţa restanţelor contribuabililor, aflaţi peste hotarele ţării, se determină reieşind din acţiunile
şi atribuţiile de recuperare cu care sunt învestiţi funcţionarii fiscali responsabili.
În baza materialelor acumulate asupra contribuabililor restanţieri şi urmare a emiterii Hotărîrii
privind executarea silită a obligaţiilor fiscale a contribuabilului, subdiviziunea competentă cu
atribuții de executare silită informează conducerea SFS aferent necesităţii întocmirii unei solicitări
de recuperare, conform prevederilor Hotărîrii de Guvern nr. 1275 din 26.12.2018 ,,Pentru
aprobarea Regulamentului privind mecanismul de aplicare a prevederilor tratatelor internaţionale
ale Republicii Moldova în domeniul asistenţei administrative reciproce în materie fiscale”.
Nota informativă împreună cu Hotărîrea privind executarea silită a obligaţiei fiscale a
contribuabilului, aflat peste hotarele ţării, şi materialele aferente cazului se prezintă
Directorului/Directorului-adjunct al SFS, pentru a decide transmiterea solicitării către partenerii
străini, după care, în cazul în care se acceptă solicitarea de recuperare, aceasta este transmisă
Direcției cooperare și schimb de informații.
Anterior perfectării notei informative, funcționarii fiscali urmează să întreprindă acțiunile ce țin
de aplicarea măsurilor de asigurare și/sau de executare silită, în vederea recuperării restanțelor
stabilite, inclusiv, identificarea/localizarea persoanei, prin documentarea și utilizarea surselor de
informații și aplicarea prevederilor Capitolelor 5 și 8 din prezentul Manual.
De asemenea, prin prisma prevederilor art. 147 din Codul fiscal, poate fi utilizată colaborarea cu
alte autorități competente ale statului, în vederea identificării/localizării restanțierului.
În cazul în care, urmare a acțiunilor de documentare, se constată că restanțierul este peste hotarele
țării, în nota informativă se indică țara de reședință, precum și datele care confirmă acest fapt, iar
în cazul în care, țara de reședință se cunoaște, dar acest fapt nu este probat, anterior perfectării
notei informative pentru inițierea solicitării de recuperare, subdiviziunea competentă a SFS va
sesiza Direcția cooperare și schimb de informații, în vederea întocmirii unei solicitări de informații
către administrația fiscală a țării care este potențiala reședință a restanțierului, în vederea
recepționării confirmării, precum că persoana restanțier își are reședința în acea țară. Odată cu
recepționarea răspunsului confirmativ, va putea fi inițiată procedura privind remiterea unei
solicitări de recuperare.
În cazul în care, ca urmare a răspunsului nu se confirmă reședința restanțierului, vor fi întreprinse
măsuri suplimentare de documentare în vederea stabilirii țării de reședință a restanțierului, după
care vor fi întreprinse acțiuni descrise mai sus, în partea ce ține de solicitarea de informații, iar în
cazul obținerii răspunsului confirmativ, fiind întocmită și solicitarea de recuperare.
Pînă a prezenta conducerii SFS proiectul solicitării, Direcția cooperare și schimb de informații va
verifica următoarele aspecte:
1) dacă există cu statul solicitant tratat internaţional, care să asigure procedura de recuperare a
creanţelor fiscale;
2) dacă solicitarea SFS este în conformitate cu perioadele sau impozitele prevăzute/acoperite de
tratatul internaţional;
3) dacă conţinutul solicitării este clar argumentat şi temeinic;
4) dacă funcţionarii fiscali au întreprins măsuri suficiente pentru a identifica locul/ţara aflării
contribuabilului restanţier.
5) dacă solicitarea este însoţită de documentele aferente cazului, prevăzute de tratatul internaţional.
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Direcția cooperare și schimb de informații, în termen de 7 zile lucrătoare, va întocmi şi prezenta
conducerii SFS solicitarea generalizată, însoţită de materialele aferente cazului, cu aplicarea pe
solicitare a ştampilei de confidenţialitate cu inscripţia ,,Informaţie cu accesibilitate limitată”.
Totodată, va traduce setul de materiale destinate partenerilor străini, în limba uzuală, prevăzută de
tratatul internaţional.
După semnarea de către conducerea SFS a solicitării, Direcția cooperare și schimb de informații
va transmite solicitarea Direcţiei gestionare documente pentru înregistrare.
Direcția cooperare și schimb de informații va expedia imediat solicitarea cu setul de materiale
aferente prin căi securizate pe suport de hârtie sau în format digital, către părţile semnatare.
Dacă SFS nu recepţionează în decurs de şase luni un răspuns la solicitarea către partenerii străini,
Direcția cooperare și schimb de informații va expedia o adresare repetată cu privire la etapa
executării solicitării, indicînd numărul ei de referinţă şi data semnării.
La data recepţionării răspunsului la solicitarea către partenerii străini, Direcția cooperare și schimb
de informații, în termen de pînă la 7 zile lucrătoare, va asigura traducerea răspunsului în limba
română şi o va prezenta conducerii SFS pentru repartizare, conform competenţei. Pe răspunsul
partenerilor străini şi pe copia tradusă, Direcția cooperare și schimb de informații va aplica
ştampila de confidenţialitate cu inscripţia ,,Informaţie cu accesibilitate limitată”.
Creanţa fiscală recuperată de peste hotarele ţării se transferă la bugetul public naţional în modul
stabilit de Ministerul Finanţelor (Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 71 din 25.04.2019 cu privire
la executarea punctului 43 din Regulamentul privind mecanismul de aplicare a prevederilor
tratatelor internaţionale ale Republicii Moldova în domeniul asistenţei administrative reciproce în
materie fiscală, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1275 din 26 decembrie 2018).
[Subcapitolul 4.101 completat prin Ordinul SFS nr. 10 din 10.01.2020]
[Subcapitol actualizat prin Ordinul SFS nr. 307 din 22.06.2020]
[Subcapitol actualizat prin Ordinul SFS nr. 382 din 02.07.2021]
4.102 RECUPERAREA CREANȚELOR BĂNEȘTI BAZATE PE DISPOZIȚII DE
DREPT PUBLIC
Conform prevederilor art. 175 din Codul administrativ, prevederile capitolului II ,,Executarea
creanțelor bănești” se aplică numai executării creanţelor băneşti bazate pe dispoziţii de drept
public, cu excepţia creanţelor băneşti bazate pe dreptul statului de a percepe impozite, taxe şi alte
plăţi cărora li se aplică prevederile Codului fiscal.
Autoritatea publică îndreptăţită să revendice dreptul supus executării emite pentru autoritatea
de executare (SFS) un mandat de executare (după modelul prevăzut la compartimentul Anexe).
În cazul în care în termen de o săptămână după expirarea termenului de executare a obligaţiei
băneşti, stabilit de un act administrativ individual sau un contract administrativ şi după primirea
somaţiei de către debitor, obligaţia bănească nu a fost executată de debitor, autoritatea publică
competentă emite un mandat de executare pentru SFS.
Prezentarea mandatului de executare și a documentelor aferente (actul
administrative/contractual administrative, somația debitorului, confirmarea recepționării somației
de către debitor) se efectuează în mod electronic, cu aplicarea semnăturii electronice, în cazul în
care sunt întrunite cumulativ următoarele condiții:
a) există un act administrativ individual care obligă debitorul să realizeze obligaţia bănească sau
un contract administrativ care obligă la realizarea unei obligaţii băneşti supuse executării imediate;
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b) obligaţia este scadentă;
c) debitorul, după trecerea termenului de scadenţă, a fost somat să realizeze obligaţia bănească în
termen de o săptămână şi există confirmarea că debitorul a primit somaţia. Somația va fi prezentată
după modelul prevăzut la compartimentul Anexe.
La procedura de somare se poate renunța în cazul în care există o suspiciune fondată că debitorul
se va sustrage de la executare. În acest caz, autoritatea îndreptățită să revendice dreptul supus
executării va prezenta concomitent cu mandatul de executare o notă de argumentare, prin care va
indica motivele care au stat la baza renunțării la procedura de somare și care denotă suspiciune că
debitorul se va sustrage de la executare.
În cazul necorespunderii mandatului de executare a cerinţelor stabilite şi neprezentării tuturor
actelor care confirmă întrunirea condiţiilor prevăzute, acesta se restituie autorităţii publice
emitente în termen de 7 zile lucrătoare de la data recepționării.
DGRC organizează evidenţa mandatelor şi asigură digitizarea acestora, și a materialelor
aferente de către subdiviziunea responsabilă de executare silită. La fel, verifică dacă mandatul de
executare prezentat a fost emis cu respectarea condiţiilor menţionate şi, în cazul corespunderii
cerinţelor prevăzute, le repartizează subdiviziunii competente pentru începerea executării prin
aplicarea măsurilor de executare silită prevăzute Codul fiscal.
Mandatele de executare prezentate la SFS vor fi înregistrate de către DGRC în Registrul
mandatelor de executare (după modelul prevăzut la compartimentul Anexe).
Concomitent, dar nu mai tîrziu de a doua zi lucrătoare de la recepţionare, o copie a mandatelor
de executare şi a documentelor aferente, se transmit DEIF, pentru ca informaţia aferentă sumelor
creanţelor băneşti ce urmează a fi încasate, să fie introdusă în SIA ,,Contul curent al
contribuabilului”, potrivit procedurii interne stabilite.
În cazul în care, în calitate de debitor sunt persoanele juridice de drept public executarea
creanţelor băneşti este admisibilă numai cu respectarea următoarelor condiţii:
- înainte de începerea executării, SFS ca autoritate de executare prezintă ministrului finanţelor sau
unei persoane abilitate de acesta o listă cu bunuri ale debitorului – persoană juridică de drept
public;
- executarea se face doar în privinţa acelor bunuri pentru care ministrul finanţelor sau persoana
abilitată de acesta îşi dă acordul.
În cazul prezentării mandatului de executare a creanţei băneşti a debitorului persoană juridică
de drept public, DGRC remite mandatul de executare către subdiviziunea responsabilă de
recuperarea creanțelor, conform competenţei, în termen de 3 zile lucrătoare, cu solicitarea de a
identifica bunurile debitorului, cu informarea ulterioară în termen de 10 zile lucrătoare despre
rezultatele identificării şi cu anexarea listei bunurilor persoanei juridice de drept public.
DGRC, după primirea informaţiei de la subdiviziunea respectivă, în termen de 3 zile lucrătoare,
informează ministrul finanţelor sau persoana abilitată de acesta, prin scrisoare, (după modelul
prevăzut la compartimentul Anexe), despre necesitatea executării creanţei băneşti a debitorului –
persoană juridică de drept public cu prezentarea listei bunurilor, pentru a primi acordul pentru care
bunuri poate fi începută executarea silită.
După primirea răspunsului de la Ministerul Finanţelor, DGRC informează neîntârziat
subdiviziunea competentă cu atribuții de executare silită despre bunurile în privinţa cărora a fost
primit acordul Ministerului Finanţelor şi poate fi începută procedura executării silite pentru a
executa creanţele băneşti.
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Executarea creanţelor băneşti bazate pe dispoziții de drept public se efectuează în conformitate
cu prevederile titlului V Capitolul 9 din Codul fiscal, care se aplică suplimentar la prevederile
Codului administrativ.
Executarea obligaţiei băneşti se face în zile lucrătoare, între orele 06.00 şi 22.00. Duminica, în
zilele de sărbătoare nelucrătoare, precum şi noaptea (între orele 22:00 şi 06:00) nu este permisă
executarea, cu excepţia situaţiei în care există riscul ca măsura să fie sortită eşecului sau îngreunată
în mod substanţial dacă executarea nu se va efectua.
Dacă contribuabilul nu poate fi găsit pe adresele cunoscute, se va solicita intervenţia autorităţilor
publice competente (Inspectoratul General de Poliţie) pentru identificarea locului aflării persoanei.
În cadrul executării creanţelor băneşti în calitate de debitor poate fi persoana care datorează o
prestaţie (debitor principal) sau persoana care răspunde personal pentru prestaţia altuia (debitor
garant).
În cazul în care legea nu prevede altfel, executarea se poate îndrepta spre debitorul garant doar
în măsura în care nu a putut fi realizată de către debitorul principal sau în cazul în care există
motive specifice pentru a crede ca executarea de debitorul principal să nu ducă la vreun rezultat.
În cazul în care actul administrativ individual care obligă debitorul să realizeze obligaţia bănească
sau un contract administrativ a fost contestat în instanţa de judecată, executarea se suspendă numai
în baza încheierii irevocabile cu privire la suspendarea executării actului administrativ individual.
Subdiviziunea competentă de aplicarea măsurilor de executare silită este în drept să aplice una
sau mai multe modalităţi de executare a obligaţiei băneşti, care se efectuează în conformitate cu
prevederile art. 197–205 din Codul fiscal, inclusiv ţinînd cont de prevederile art. 196 alin. (5) din
Codul fiscal.
Condiţiile declanşării executării silite a creanţelor băneşti în baza mandatului de executare sînt
următoarele:
1) existenţa dreptului supus executării, conform actului administrativ individual sau contractului
administrativ;
2) expirarea termenului de executare benevolă a obligaţiei băneşti;
3) nesuspendarea executării actului administrativ;
4) somarea debitorului, după expirarea termenului de executare a obligaţiei, despre necesitatea
executării obligaţiei băneşti în termen de o săptămînă, în cazul în care nu există suspiciuni fondate
că debitorul se va sustrage de la executare.
În cazul în care actul administrativ individual care obligă debitorul să realizeze obligaţia
bănească sau un contract administrativ care a fost pus în executare este suspendat, executarea se
suspendă numai în baza încheierii cu privire la suspendarea executării actului administrativ
individual pînă la soluţionarea litigiului sau în alt temei stabilit de lege.
În cazul existenţei altor interdicţii/sechestre/grevări asupra bunurilor urmărite, se vor aplica
prevederile art. 92 şi 101 din Codul de executare.
În cazul în care după prezentarea mandatului de executare suma creanţei, total sau parţial, a fost
stinsă benevol de către debitor sau în alt mod stabilit de lege, ori executarea actului administrativ
s-a suspendat, autoritatea publică va informa imediat SFS şi va retrage mandatul de executare sau
va actualiza informaţia cu privire la suma creanţei băneşti.
Din momentul declanşării executării silite, creanţele urmează a fi încasate la Codul ECO 145113.
Sumele înregistrate la codul ECO menționat, încasate din executarea silită a creanţelor băneşti,
conform mandatelor de executare se distribuie la bugetele (conturile) respective, în baza
mandatelor de executare şi se execută de către Trezoreria de Stat în modul stabilit de Ministerul
Finanţelor.
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În cazul în care la momentul recepţionării mandatului de executare se constată că este iniţiată
procedura de insolvabilitate, nu va fi iniţiată executarea silită şi se va restitui mandatul de executare
autorităţii emitente. În cazul în care mandatul de executare a fost pus în executare silită şi faţă de
debitor este iniţiată procedura de insolvabilitate, se vor stopa acţiunile de executare silită şi va
restitui mandatul de executare autorităţii emitente, efectuînd înscrierile de rigoare în sistemul
informaţional al SFS în partea ce ţine de excluderea sumei obiect al mandatului
[Subcapitol actualizat prin Ordinul SFS nr. 307 din 22.06.2020]
[Subcapitol actualizat prin Ordinul SFS nr. 382 din 02.07.2021]
4.11 CONTESTAREA ACȚIUNILOR DE EXECUTARE SILITĂ
Reglementările aferent contestării acțiunilor de executare silită, sunt expuse la art. 273 din Codul
fiscal.
Astfel, decizia/hotărîrea Serviciului Fiscal de Stat şi acţiunile funcţionarilor fiscali privind
executarea silită a obligaţiei fiscale pot fi contestate, în conformitate cu Codul fiscal, numai de
persoanele care cad sub incidenţa executării silite.
Contestaţia împotriva deciziei/hotărîrii Serviciului Fiscal de Stat şi acţiunilor funcţionarilor
fiscali privind executarea silită a obligaţiei fiscale în conformitate cu prezentul cod se depune în
decursul a 10 zile lucrătoare de la data aducerii la cunoștință a deciziei sau săvîrşirii acţiunilor
contestate. Depunerea contestaţiei la Serviciul Fiscal de Stat nu sistează executarea silită a
obligaţiei fiscale în conformitate cu Codul fiscal, cu excepţia comercializării bunurilor sechestrate.
Totodată, potrivit art. 252 alin. (2) din Codul fiscal, în caz de contestare, executarea deciziei
asupra cazului de încălcare fiscală nu se suspendă dacă autoritatea care examinează contestația nu
dispune altfel.
La fel, art. 272 alin. (2) din Codul fiscal, specifică că contestarea deciziei SFS nu suspendă
executarea deciziei contestate dacă legislația nu prevede altfel.
De asemenea, art. 199 alin. (5) din Codul fiscal, specifică că în cazul în care acțiunile SFS sînt
contestate, comercializarea bunurilor menționate în contestație sau în cererea de chemare în
judecată se suspendă pînă la soluționarea cauzei.
În acest sens, urmează ca la aplicarea măsurilor de executare silită, funcționarii fiscali să asigure
respectarea întocmai a prevederilor legale ce țin de procedurile de executare silită, precum și
termenii, nefavorizînd în acest sens eventuale contestații ale acțiunilor, iar în cazul contestării
acțiunilor de executare silită, să furnizeze informația relevantă, la solicitare, subdiviziunii SFS care
examinează contestația sau care reprezintă interesele SFS în instanța de judecată.
[Pct. 4.11. modificat prin Ordinul SFS nr. 493 din 21.09.2018]
4.12 INIȚIEREA PROCEDURII DE INSOLVABILITATE
Scopul Legii insolvabilității nr.149 din 29.06.2012 este instituirea cadrului juridic privind
stabilirea unei proceduri colective pentru satisfacerea creanţelor creditorilor din contul
patrimoniului debitorului prin aplicarea faţă de acesta a procedurii de restructurare sau a procedurii
falimentului și prin distribuirea produsului finit.
Se atenționează că, Legea insolvabilității este aplicabilă persoanelor juridice, indiferent de tipul
de proprietate şi forma juridică de organizare, întreprinzătorilor individuali, inclusiv titularilor de
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patentă de întreprinzător, societăţilor de asigurări, fondurilor de investiţii, companiilor fiduciare,
organizaţiilor necomerciale, înregistrate în Republica Moldova în modul stabilit.
Aceasta nu este aplicabilă băncilor. Statul, unităţile administrativ-teritoriale şi persoanele
juridice de drept public nu sînt subiecte ale insolvabilităţii.
Insolvabilitatea se depăşeşte prin proces judiciar complex care combină în special perioada de
observaţie, procedura de insolvabilitate, care continuă cu procedura de restructurare sau cu
procedura falimentului, sau cu alte proceduri stabilite în prezenta lege şi care se intentează de
instanţa de judecată.
Participanţi la procesul de insolvabilitate sînt: administratorul provizoriu, administratorul
insolvabilităţii, lichidatorul, creditorii, adunarea creditorilor, comitetul creditorilor, debitorul sau,
după caz, reprezentantul debitorului, alte organe şi persoane stabilite în prezenta lege.
Scopul actului legislativ menționat constă în instituirea unui cadru juridic privind stabilirea unei
proceduri colective pentru satisfacerea creanţelor creditorilor din contul patrimoniului debitorului
prin aplicarea față de acesta a procedurii de restructurare sau a procedurii falimentului și prin
distribuirea produsului finit.
Astfel, procedura colectivă este procedura în care creditorii recunoscuți și validați participă
împreună la urmărirea și recuperarea creanțelor lor, în modalitățile prevăzute de legislația
insolvabilității.
Din perspectiva debitorului, scopul legii este atins dacă se reușește reabilitarea acestuia și
reîntoarcerea lui în activitate normală.
Din perspectiva creditorului, scopul legii este atins în cazul realizării unui echilibru între nivelul
de recuperare a creanțelor și timpul scurs între data deschiderii procedurii și momentul distribuirii
sumelor. De asemenea, interesul creditorilor poate fi reprezentat și de păstrarea unor relații de
afaceri pe viitor cu debitorul insolvabil.
Cererile introductive privind inițierea procedurilor de insolvabilitate față de contribuabilii
restanțieri, pot fi depuse în instanțele judecătorești, numai în cazul în care (cumulativ):
- există temeiurile de intentare a procesului de insolvabilitate prevăzute la art. 10 din Legea
insolvabilității (general – incapacitatea de plată și/sau special –supraîndatorarea debitorului);
- contribuabilul restanțier a fost notificat prealabil conform prevederilor art. 19 din Legea
insolvabilității (notificarea prealabilă cu avizul de recepție în mod obligatoriu urmează să fie
anexată la cererea introductivă).
În conformitate cu art. 5 alin. (1) din Legea insolvabilității, cererea de intentare a procesului de
insolvabilitate se examinează de către instanţa de judecată (instanţa de insolvabilitate) în
conformitate cu competenţa jurisdicţională stabilită în Codul de procedură civilă şi în prezenta
lege.
La rîndul său, art. 5 alin. (2) din Legea insolvabilității stabilește că instanţa de insolvabilitate
dispune de competenţă exclusivă la judecarea, în cadrul procesului de insolvabilitate, a litigiilor
ce ţin de masa debitoare.
La perfectarea materialelor de către Subdiviziunea responsabilă de recuperarea creanțelor pentru
înaintarea în instanța de judecată de către SFS a cererii introductive privind intentarea procesului
de insolvabilitate, subdiviziunile structurale responsabile urmează să confirme existența bunurilor
sechestrate (în cazul în care a fost instituit sechestrul).
[Alineat adăugat prin Ordinul SFS nr. 169 din 13.03.2020]
În competenţa instanţei de insolvabilitate intră şi controlul judecătoresc asupra activităţii
administratorului provizoriu, administratorului insolvabilităţii şi/sau a lichidatorului, procesele şi
cererile de natură judiciară privind constatarea faptelor aferente procedurii de insolvabilitate.
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Hotărîrile şi încheierile instanţei de insolvabilitate sînt definitive şi executorii din momentul
pronunţării.
În prealabil, pînă la depunerea cererii introductive de către DPI, Subdiviziunea responsabilă de
recuperarea creanțelor urmează în mod obligatoriu, să întreprindă toate măsurile de executare silită
în modul stabilit de Codul fiscal și alte prevederi ale legislației, pentru încasarea silită a
restanțelor debitorului, documentîndu-le corespunzător.
Actul de carenţă are menirea de a generaliza toate acţiunile întreprinse de SFS pentru încasarea
restanţei, totodată în mod obligatoriu trebuie să reflecte şi instituţiile care au fost sezizate pentru
stabilirea masei debitoare a contribuabilului.
În situația în care efectuînd toate măsurile de executare silită, nu a fost posibil de stins toate
restanțele contribuabilului, Subdiviziunea responsabilă de recuperarea creanțelor/DGACM, în
mod obligatoriu, va depune către debitor o notificare prealabilă în modul stabilit de art. 19 al Legii
insolvabilității (după modelul prevăzut la compartimentul Anexe), inclusiv respectînd prevederile
art. 1291 din Codul fiscal, în cazul în care, contribuabilul nu recepționează notificarea.
Totodată, odată cu notificarea prealabilă, precum și la data întocmirii actului de carență
Subdiviziunea responsabilă de recuperarea creanțelor/DGACM urmează să întreprindă toate
măsurile necesare pentru tragerea la răspundere contravențională a debitorului, în situația în care
acesta nu depune, din nume propriu, cererea introductivă, conform prevederilor art. 288 al Codului
contravențional (Decizia Consiliului executiv nr. 14 din 25.09.2017).
Prin prisma prevederilor art. 194 alin. (3) din Codul fiscal, Subdiviziunea responsabilă de
recuperarea creanțelor va sesiza DPI aferent depunerii cererii introductive și anexat va prezenta
următoarele acte:
- actul de carență;
- dovada notificării prealabile a debitorului de către creditor, cu anexarea plicului cu
avizul/mențiunile oficiului poștal în original, inclusiv notificarea conform prevederilor art. 1291
din Codul fiscal (doar în cazul nerecepționării acesteia de către destinatar și doar ulterior acțiunilor
menționate);
[Subcapitolul 4.12 modificat prin Ordinul SFS nr. 59 din 15.02.2019]
- documentele ce adeveresc obligațiile debitorului față de creditor și anume: Contul curent
generalizat al debitorului, dările de seamă prezentate în baza cărora au fost calculate obligațiile
fiscale restante, toate deciziile asupra cazului de încălcare a legislației fiscale și actele de control
în baza cărora sunt reflectate obligațiile fiscale în SIA Contul curent generalizat al contribuabilului,
autentificate în modul corespunzător;
[Subcapitolul 4.12 modificat prin Ordinul SFS nr. 471 din 11.09.2020]
- copia de pe hotărîrea irevocabilă a instanței de judecată și/sau decizia (hotărîrea) organului
abilitat prin lege executorie la acel moment;
- copia hotărîrii privind executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului (ultima emisă) cu
anexarea dovezii de remitere a copiei;
[Subcapitolul 4.12 modificat prin Ordinul SFS nr. 59 din 15.02.2019]
- copia încheierii executorului judecătoresc emisă în temeiul art. 86 alin. (1) lit. b) și d) din
Codul de executare, care împreună cu actele relevante vor fi înaintate în adresa DPI.
[Subcapitolul 4.12 modificat prin Ordinul SFS nr. 59 din 15.02.2019]
- procesul – verbal cu privire la contravenția stabilită la art. 288 din Codul contravențional, cu
anexarea dovezii comunicării procesului contravențional contravenientului, și/sau după caz,
hotărîrea irevocabilă a instanței de judecată pronunțată pe marginea contestației.
[Subcapitolul 4.12 modificat prin Ordinul SFS nr. 59 din 15.02.2019]
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Direcția proceduri de insolvabilitate în termen de 15 zile de la primirea dosarului pentru
intentarea procedurii de insolvabilitate, va depune în instanța de judecată competentă cererea
introductivă. În cazul în care, dosarul prezentat nu corespunde prevederilor stabilite de legislație,
va informa argumentat, în termen de 15 zile subdiviziunea ce a remis dosarul, despre necesitatea
înlăturării lacunelor și prezentării repetate a acestuia.
În perioada de observație, urmează a ține cont de măsurile de asigurare aplicate de către instanța
de judecată și nemijlocit de art. 24 din Legea insolvabilității, în special în partea ce ține de
sechestrul pe bunuri aplicat de către instanța de judecată, precum și suspendarea urmăririlor
individuale.
Conform prevederilor art. 184 alin. (2) din Codul fiscal, în cazul aplicării modalităţilor de
depăşire a insolvabilităţii, obligaţiile fiscale se sting în conformitate cu legislaţia respectivă.
Potrivit art. 2 din Legea insolvabilității, prin obligaţii de plată curente se înțelege impozitele,
taxele şi alte obligaţii de plată, credite şi dobînzi aferente, majorări de întîrziere (penalităţi),
calculate din momentul intentării procesului de insolvabilitate.
De asemenea, conform prevederilor art. 25 alin. (5) lit. d) din Legea insolvabilității, una din
atribuțiile principale ale administratorului provizoriu este conducerea integrală, respectiv parțială,
a activității debitorului în condițiile prezentei legi, cu respectarea precizărilor stabilite expres de
instanța de insolvabilitate şi în condițiile de efectuare a plăților curente din contul patrimoniului
debitorului.
Totodată, potrivit art. 52 alin. (2) lit. a) din Legea insolvabilității, cheltuielile procesului de
insolvabilitate și alte obligații ale masei debitoare, precum obligațiile ce rezultă din acțiunile de
administrare, de valorificare și de distribuție a masei debitoare ale administratorului
insolvabilității/lichidatorului, inclusiv impozitele, taxele, alte obligații de plată care nu țin de
cheltuielile procesului.
La rîndul său, art. 43 alin. (1) din Legea insolvabilității prevede expres că din masa debitoare
se acoperă în primul rînd cheltuielile procesului de insolvabilitate şi obligațiile masei debitoare.
Obligaţiile fiscale apărute de după intentarea procesului de insolvabilitate, în conformitate cu
prevederile art.2 din Legea insolvabilității, constituie obligaţii de plată curente (organul fiscal
având în cazul dat statutul de creditor al masei), ce se execută în prealabil, în mod curent, pe măsura
apariţiei lor.
Reieșind din aceste prevederi, obligațiile masei (impozitele, taxele curente) nu se vor lua la
evidenţă specială, ci vor fi monitorizate în cadrul procesului de insolvabilitate de a fi achitate în
mod prealabil din produsul obţinut în cadrul valorificării masei debitoare.
[Subcapitolul 4.12 modificat prin Ordinul SFS nr. 59 din 15.02.2019]
Subsecvent, potrivit art. 67 și art. 71 din Legea insolvabilității, este reglementată supravegherea
administratorului/lichidatărului de către instanța de insolvabilitate, precum și procedura de
destituire și demisie a acestuia.
Direcția generală deservire fiscală și Direcția generală administrarea contribuabililor mari, vor
monitoriza în permanență situația fiscală a contribuabililor aflați în procedura de insolvabilitate în
sensul onorării în termen și pe deplin a obligațiilor fiscale curente, iar în cazul în care sumele
respective nu vor fi stinse, vor sesiza Direcția proceduri de insolvabilitate lunar, în termen de 3
zile de la data închiderii perioadei fiscale în SIA ,,Contul curent al contribuabilului" despre restanța
curentă la plățile de bază, conform tabelului.
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Suma
Denumirea
restanței
Nr. ordine Codul fiscal agentului
Total
economic
(mii lei)

Suma
Suma
restanței (plăți
restanței (plăți
de bază) la
de bază) la
BS/BL/CNAM
BASS (mii lei)
(mii lei)

Total
Direcția proceduri de insolvabilitate, la rîndul său, va sesiza administratorul/lichidatorul despre
admiterea creanțelor curente a debitorului administrat și va solicita acestuia din urmă asigurarea
achitării creanțelor în termen de 15 zile (după modelul prevăzut la compartimentul Anexe),
inclusiv va face uz de prevederile imperative statuate de art. 67 și art. 71 din Legea
insolvabilității în situația în care se constată că creanțele curente au fost admise din culpa
administratorului autorizat.
Direcția proceduri de insolvabilitate, va informa Direcțiile generale administrare fiscală și
Direcția generală administrarea contribuabililor mari, trimestrial, către data de 25 a lunii
trimestrului de gestiune despre acțiunile efectuate și sumele încasate.
[Subcapitolul 4.12 completat prin Ordinul SFS nr. 578 din 16.12.2019]
În același timp, în situația în care administratorul autorizat/lichidatorul nu îndeplinește vădit
atribuțiile stabilite prin lege ce duc la neachitarea datoriilor curente sau la gestionarea defectuoasă
a masei debitoare, Direcția proceduri de insolvabilitate va sesiza Ministerul Justiției, iar
Subdiviziunea responsabilă de recuperarea creanțelor/DGACM vor asigura încasarea obligațiilor
de plată curente restante, prin intermediul modalităților de executare silită, avînd în vedere că
prevederile statuate de art. 81 din Legea insolvabilității, nu reglementează expres interdicția de
executare silită a creanțelor/restanțelor curente ale entității aflată în procedură de insolabilitate.
[Subcapitolul 4.12 modificat prin Ordinul SFS nr. 242 din 31.05.2019]
Întru prevenirea admiterii creanțelor curente, reprezentanții SFS vor solicita, în cadrul adunării
și comitetului creditorilor, includerea subiectului aferent taxelor și impozitelor care vor surveni
din vînzarea bunurilor debitorului insolvabil, fiind catalogate ca fiind creanțe curente, cu
propunerea rezervării acestor sume, prioritar altor cheltuieli curente.
[Subcapitolul 4.12 modificat prin Ordinul SFS nr. 59 din 15.02.2019]
Informația relevantă aferent obligațiilor masei (obligații curente) se va genera din fișa contului
curent din SIA Contul curent al contribuabilului.
[Subcapitolul 4.12 modificat prin Ordinul SFS nr. 59 din 15.02.2019]
Concomitent, în conformitate cu prevederile art. 184 alin. (1) din Legea insolvabilității, odată
cu aplicarea de către instanţa de insolvabilitate a procedurii de restructurare, se instituie imediat
moratoriu asupra executării silite a obligaţiilor pecuniare ale creditorilor existente la data aplicării
procedurii de restructurare, cu excepţia creanţelor privind plata salariilor şi a pensiilor alimentare,
privind recuperarea prejudiciilor cauzate sănătăţii angajaţilor sau cu excepţia creanţelor apărute în
legătură cu decesul acestora, a creanţelor de revendicare a patrimoniului din posesie ilegală,
precum şi a creanţelor pecuniare şi fiscale a căror scadenţă a survenit în perioada de după
deschiderea procedurii de restructurare.
La rîndul său, art. 186 alin. (3) lit. d) din Legea insolvabilității stabilește că în perioada de
restructurare a debitorului, administratorul insolvabilității este obligat să supravegheze ca
debitorul să execute la timp obligaţiile curente ale masei.
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Astfel, în cazul în care obligațiile fiscale curente nu vor fi onorate de către entitate, Direcțiile
generale administrare fiscală și Direcția generală administrarea contribuabililor mari vor proceda
similar acțiunilor sus-descrise, iar în cazul în care, sumele restante nu vor fi achitate, vor aplica
prin intermediul Subdiviziunii responsabile de recuperarea creanțelor măsurile de executare silită,
potrivit cadrului de reglementare în vigoare.
În acest sens, entitățile aflate în procedură de restructurare și restructurare accelerată, cu
restanțele la plățile curente neachitate, după întreprinderea măsurilor prealabile de către
subdiviziunile competente, vor fi incluse în listele restanțierilor, cu mențiunile de rigoare despre
măsurile întreprinse și remise Subdiviziunii responsabile de recuperarea creanțelor pentru
aplicarea executării silite.
De asemenea, în cadrul răspunderii subsidiare stabilite de către instanța de judecată,
Subdiviziunea responsabilă de recuperarea creanțelor, va asigura calitatea de creditor în numele
statului pentru sumele respective prin prisma art. 43 alin. (2) din Codul de executare, avînd în
vedere că măsurile de executare silită urmează a fi întreprinse de către executorul judecătoresc
(art. 249 alin. (3) din Legea insolvabilității).
Suplimentar, odată cu intentarea procesului de insolvabilitate, urmează a ține cont de efectele
intentării reglementate de art. 74 și art. 75 din Legea insolvabilității și îndeosebi, în partea ce ține
că, din momentul intentării procesului de insolvabilitate, sechestrarea patrimoniului debitorului,
alte măsuri de asigurare sau de limitare a debitorului, administratorului
insolvabilităţii/lichidatorului în dreptul de administrare şi de valorificare a masei debitoare aplicate
de alte instanţe de judecată sau de organele abilitate în acest sens se anulează de drept şi se aplică
în exclusivitate numai de către instanţa de judecată care a intentat procedura de insolvabilitate.
La fel, calcularea penalităţilor, dobînzilor şi altor plăţi aferente datoriilor creditoare ale
debitorului se suspendă.
Ținînd cont de prevederile art. 169 alin. (1) din Codul fiscal, obligațiile fiscale ale contribuabililor
aflați în procedură de insolvabilitate, calculate conform dărilor de seamă pentru perioadele de pînă
la intentarea procedurii de insolvabilitate, pentru care, la data intentării, nu a survenit termenul de
raportare, urmează a fi calificate drept obligații de plată curente, în conformitate cu prevederile
art. 2 din Legea insolvabilității nr. 149/2012.
[Subcapitolul 4.12 modificat prin Ordinul SFS nr. 372 din 23.08.2019]
[Subcapitol actualizat prin Ordinul SFS nr. 307 din 22.06.2020]
[Subcapitol actualizat prin Ordinul SFS nr. 382 din 02.07.2021]
4.13 IMPOSIBILITATEA EXECUTĂRII SILITE, INCLUSIV, SURVENIREA
TERMENULUI DE PRESCRIPȚIE
În conformitate cu prevederile imperative ale art. 206 din Codul fiscal, executarea silită a obligaţiei
fiscale se consideră imposibilă dacă:
a) persoana lichidată nu are succesor şi nu posedă bunuri pasibile urmăririi;
b) persoana se află în proces de lichidare (dizolvare) sau în procedură de insolvabilitate;
c) există act judecătoresc ce suspendă executarea deciziei Serviciului Fiscal de Stat asupra
cazului de încălcare fiscală sau de executare silită – pe perioada valabilităţii actului de suspendare;
d) există actul respectiv al instanţei de judecată sau al executorului judecătoresc potrivit căruia
perceperea restanţei este imposibilă sau există ordonanţa privind intentarea cauzei penale pe faptul
pseudoactivităţii de întreprinzător;
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e) există decizia Serviciului Fiscal de Stat privind suspendarea executării deciziei contestate şi
efectuarea unui control repetat (art.271 alin.(1) lit.d) din Codul fiscal) – pe perioada valabilităţii
actului emis.
Perioada aflării obligaţiilor fiscale la evidenţă fiscală specială constituie:
a) pentru cazurile indicate la lit.a) – perioada termenului de prescripţie prevăzut la art.265 din
Codul fiscal;
b) pentru cazurile indicate la lit.b) – din data emiterii deciziei instanţei de judecată şi pînă la
definitivarea procesului;
c) pentru cazurile indicate la lit. c), d) şi e) – din data emiterii actului şi pînă la expirarea
valabilităţii acestuia.
Modalitatea de stingere a obligației fiscale prin scădere este reglementată de art. 174 din Codul
fiscal și Ordinul IFPS nr. 1108/2015 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de
stingere prin scădere și luare la evidență specială a obligațiilor fiscale.
În partea ce ține de art. 173 din Codul fiscal, dacă nu a fost exercitat în termenele prevăzute de
Codul fiscal, dreptul statului de a determina obligaţia fiscală sau de a o executa silit se stinge prin
prescripţie în modul stabilit de Guvern (Hotărîrea Guvernului nr. 221 din 11 aprilie 2017 pentru
aprobarea Regulamentului privind modul de stingere a obligației fiscale și anulare a sumelor plătite
în plus prin prescripție). Concomitent, se stinge şi obligaţia fiscală a contribuabilului. Stingerea
obligaţiei fiscale în urma survenirii termenelor de prescripţie se face în baza unei decizii scrise a
conducerii organelor cu atribuţii de administrare fiscală care administrează obligaţia fiscală
respectivă, iar în cazul serviciului de colectare a impozitelor şi taxelor locale – în baza deciziei
adoptate de către consiliul local.
De asemenea, conform art. 265 din Codul fiscal, dacă determinarea obligaţiei fiscale a avut loc
în termen sau în perioada stabilită la art.264 din Codul fiscal, ea poate fi stinsă prin executare silită
de către Serviciul Fiscal de Stat în conformitate cu prezentul titlu sau de către instanţa
judecătorească, însă numai în cazul în care acţiunile Serviciului Fiscal de Stat sau sesizarea
instanţei judecătoreşti au avut loc pe parcursul a 6 ani de după determinarea obligaţiei fiscale.
Astfel, Codul fiscal prevede un termen de prescripție pentru executarea silită a obligației fiscale
de 6 ani de la determinarea obligației fiscale conform art. 264 din Codul fiscal. Respectiv, în cazul
în care acțiunile de executare silită nu au fost întreprinse în termen de 6 ani, restanța cade sub
termenul de prescripție și urmează a fi stinsă conform art. 265 din Codul fiscal și cap. IV din
Regulamentul privind modul de stingere a obligaţiei fiscale şi anulare a sumelor plătite în plus prin
prescripţie, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.221 din 11.04.2017 (în continuare Regulament).
Totodată, la aprecierea și determinarea termenului de prescripție menționat, urmează a se ține
cont de aspecte ce influențează curgerea termenului de prescripție, și anume suspendarea și
întreruperea termenului de prescripție.
În ceea ce privește suspendarea termenului de prescripție menționat, art. 265 alin. (2) din Codul
fiscal prevede că termenul de prescripție se suspendă în cazul în care:
a) contribuabilul persoană fizică se află sub arest sau este condamnat la privaţiune de libertate
– pe perioada aflării sub arest sau a privaţiunii de libertate;
b) contribuabilul persoană fizică lipseşte din Republica Moldova mai mult de 6 luni – pe
perioada absenţei lui;
c) persoana cu funcţie de răspundere a contribuabilului persoană juridică lipseşte din Republica
Moldova mai mult de 6 luni – pe perioada absenţei lui;
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d) a fost acordată o amânare sau eşalonare a stingerii obligaţiei fiscale – pe perioada amânării
sau eşalonării stingerii;
e) instanţa judecătorească a hotărât perceperea impozitului, taxei, majorării de întârziere
(penalităţii) şi/sau amenzii – pe o perioadă de până la stingerea obligaţiei fiscale sau până la
caducitatea hotărârii judecătoreşti;
f) contribuabilul se află în procedură de insolvabilitate. Aceste prevederi nu se aplică
obligațiilor fiscale curente.
Conform pct. 8 din Regulament, termenul de prescripţie se suspendă în cazurile enumerate la
art. 265 alin. (2) din Codul fiscal în baza următoarelor acte, ce servesc drept temei pentru
suspendare:
1) actul juridic ce atestă că contribuabilul persoană fizică se află sub arest sau este condamnat la
privaţiune de libetate;
2) hotărârea definitivă şi irevocabilă ce atestă faptul că instanţa de judecată a hotărât asupra
perceperii impozitului, taxei, majorării de întârziere (penalităţii) şi/sau amenzii;
3) contractul de modificare a termenului de stingere a obligaţiei fiscale prin amânare/eşalonare
(încheiat în temeiul art. 180 alin. (5) din Codul fiscal);
4) informaţia din Sistemul informaţional integrat al Poliţiei de Frontieră privind lipsa în
Republica Moldova a contribuabilului persoană fizică sau a persoanei cu funcţie de răspundere a
contribuabilului persoană juridică mai mult de 6 luni consecutive pe parcursul termenului de
prescripţie, extrasă în conformitate cu prevederile Acordului de cooperare dintre Departamentul
Poliţiei de Frontieră al Ministerului Afacerilor Interne şi Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de
pe lângă Ministerul Finanţelor;
5) actul juridic ce atestă că contribuabilul se află în procedură de insolvabilitate în conformitate
cu Legea insolvabilității.
Serviciul Fiscal de Stat este obligat să obţină informaţiile prevăzute la subpct. 1)-5) ale punctului
nominalizat supra.
Potrivit art. 265 alin. (3) din Codul fiscal și pct. 9 din Regulament, termenul de prescripţie îşi
reia cursul din ziua încetării circumstanţei care a servit drept temei pentru suspendarea lui, iar
termenul scurs în perioada în care cursul prescripţiei este suspendat nu se include în termenul de
prescripţie.
Prin urmare, în cazul existenței unei situații dintre cele expuse, curgerea termenului de
prescripție de 6 ani se va suspenda și se va relua după încetarea circumstanței care a determinat
suspendarea acestuia.
În ceea ce privește întreruperea termenului de prescripție, în conformitate cu prevederile art.
401 alin. (1) din Codul civil, cursul prescripției extinctive se întrerupe:
a) printr-un act voluntar de executare sau prin recunoaşterea, în orice alt mod, expres sau tacit,
a dreptului a cărui acțiune se prescrie, făcută de către cel în folosul căruia curge prescripţia.
Constituie acte de recunoaştere tacită executarea parţială a obligaţiei, achitarea, în tot sau în parte,
a dobânzilor sau a penalităţilor, constituirea unei garanţii, solicitarea unui termen de plată,
declararea compensării şi alte asemenea manifestări care să ateste în mod neîndoielnic existenţa
dreptului celui împotriva căruia curge prescripţia;
b) prin înaintarea în modul stabilit a unei cereri de chemare în judecată, de arbitrare, a unei
cereri de eliberare a ordonanţei judecătoreşti sau a unei alte cereri în organul jurisdicţional
competent;
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c) prin înaintarea în modul stabilit a unei cereri de admitere a creanţei în cadrul procesului de
insolvabilitate, precum şi a cererii de intervenţie în cadrul procedurii de executare silită în curs
pornite de alţi creditori;
d) în alte cazuri prevăzute de lege.
Conform alineatului (2) al aceluiași articol, după întreruperea cursului prescripţiei extinctive,
începe să curgă un nou termen. Timpul scurs până la întreruperea cursului prescripţiei extinctive
nu se include în noul termen de prescripţie extinctivă.
În acest sens, distingem următoarele situații pasibile de întrerupere a termenului de prescripție:
- achitarea de către contribuabil a unor sume/o parte din restanță, care se va stinge conform
criteriului cronologic de naștere a fiecărui tip de obligație fiscală conform art. 179 alin. (1) din
Codul fiscal – reprezintă un act voluntar de executare făcut de către restanțierul în folosul căruia
curge prescripţia;
- înaintarea de către contribuabil a unei acțiuni în instanța de judecată privind contestarea sumei
obligației fiscale, constituirea de garanții (bunuri libere de orice sarcini, oferite în vederea
sechestrării, scrisoare de garanţie bancară, gaj asupra unor bunuri mobile, fidejusiune), solicitarea
amânării sau eșalonării stingerii obligațiilor fiscale, emiterea Dispoziției privind suspendarea
operațiunilor la conturile bancare și/sau conturile de plăți, precum și alte asemenea manifestări
care să ateste în mod neîndoielnic existenţa obligațiilor fiscale – reprezintă o recunoaștere tacită a
obligației fiscale de către restanțier;
- întreprinderea acțiunilor de executare silită de către Serviciul Fiscal de Stat în termen de 6 ani
de la determinarea obligației fiscale confom art. 264 din Codul fiscal, inclusiv prin înaintarea unei
acțiuni în justiție (Ex. pentru eliberarea ordonanței judecătorești, acțiune civilă) – reprezintă o
recunoaștere din partea Serviciului Fiscal de Stat a dreptului de executare silită;
Astfel, fiecare acțiune de executare silită întreprinsă de SFS, precum și fiecare achitare sau
recunoaștere a obligației fiscale efectuată de contribuabil, va determina întreruperea termenului de
prescripție și începerea curgerii unui nou termen de prescripție.
În contextul celor relatate, în vederea neadmiterii cazurilor de expirare a termenului de
prescripție pentru stingerea obligației fiscale, Subdiviziunea responsabilă de recuperarea
creanțelor urmează să întreprindă următoarele acțiuni:
- să verifice sistematic informația cu privire la restanțele față de buget corespunzător
contribuabililor administrați;
- să verifice sistematic acțiunile de executare silită care au fost întreprinse în fiecare caz în
parte;
- să verifice dacă restanța se află în interiorul termenului de prescripție de 6 ani (dacă termenul
a fost suspendat/întrerupt);
- în cazul în care nu au fost întreprinse acțiuni de executare silită, în mod de urgență și operativ
să fie luate măsurile corespunzătoare în vederea întreruperii termenului de prescripție;
- să întreprindă permanent și continuu acțiunile de executare silită prevăzute de Codul fiscal și
de alte acte normative în vigoare, față de restanțele admise de contribuabilii administrați.
De asemenea, în conformitate cu art. 179 alin. (1) din Codul fiscal, stingerea obligațiilor fiscale
conform legislației fiscale are loc după criteriul cronologic de naștere a fiecărui tip de obligație
fiscală în documentul privitor la stingerea ei.
Potrivit alineatului (2) al aceluiași articol, în caz de nerespectare de către contribuabil a
prevederilor alin. (1), Serviciul Fiscal de Stat este în drept să stingă obligaţia fiscală a acestuia
conform succesiunii stabilite la alin. (1) din articolul citat.
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Conform prevederilor art. 193 lit. a) și b) din Codul fiscal, condițiile declanșării executării silite
a obligației fiscale sunt existența restanței, ținându-se cont de prevederile art. 252 din Codul fiscal
și neexpirarea termenelor de prescripție stabilite de Codul fiscal.
Totodată, în cazul depistării obligațiilor fiscale pasibile a fi stinse prin prescripție se vor
întreprinde acțiuni conform procedurii prevăzute în Regulamentul privind modul de stingere a
obligației fiscale și anulare a sumelor plătite în plus prin prescripție, aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr. 221 din 11 aprilie 2017, precum și în Subcompartimentul 2.2.3.1 din Manualul
privind deservirea contribuabililor.
Direcția generală expertiză juridică, în termen de 3 zile după obţinerea actului judecătoresc
definitiv și irevocabil prin care obligaţiile fiscale sunt declarate ca fiind prescrise, vor remite în
adresa Direcţiilor deservire fiscală şi pentru informare Subdiviziunii responsabile de recuperarea
creanțelor, actele judecătorești în care se constată împrejurarea dată, în vederea emiterii Deciziei
privind stingerea obligaţiei fiscale al cărei termen de prescripţie a expirat.
Avînd în vedere cele sus-expuse, urmează ca oricare subdiviziune ce intră în posesia
documentului ce atestă imposibilitatea executării silite, să informeze Subdiviziunea responsabilă
de recuperarea creanțelor imediat, dar nu mai tîrziu de ziua imediat următoare lucrătoare,
prezentînd copia, după caz, originalul documentului.
Aceiași situație este valabilă și pentru documentele ce țin de suspendarea termenului de
prescripție.
Totodată, în cazul în care, în procesul aplicării măsurilor de asigurare și executare silită, în listele
restanțierilor prezentate Subdiviziunea responsabilă de recuperarea creanțelor, vor fi identificați
contribuabili, restanța cărora este imposibil de a fi încasată și/sau obligația fiscală restantă a cărora
este pasibilă a fi stinsă prin prescripție, vor informa imediat, dar nu mai tîrziu de trei zile lucrătoare
subdiviziunile responsabile ale SFS.
[Subcapitol actualizat prin Ordinul SFS nr. 307 din 22.06.2020]
[Subcapitol actualizat prin Ordinul SFS nr. 200 din 07.04.2021]
[Subcapitol actualizat prin Ordinul SFS nr. 382 din 02.07.2021]
4.14 EVIDENȚA ACȚIUNILOR DE EXECUTARE SILITĂ
Funcționarul fiscal din cadrul Subdiviziunii responsabilă de recuperarea creanțelor asigură
îndeplinirea procedurilor de evidență, îndosariere și transmitere spre arhivare a documentelor
aferente acțiunilor de executare silită în conformitate cu cerințele legii și ale altor acte normative.
Dosarele contribuabililor cu documente aferente executării silite a obligaţiei fiscale sunt ţinute
la sediul Subdiviziunii responsabilă de recuperarea creanțelor după locul de evidenţă sau asistenţă
a contribuabilului. În conformitate cu prevederile statuate de art. 161 alin. (1) din Codul fiscal,
Serviciul Fiscal de Stat ţine evidenţa contribuabililor, atribuindu-le coduri fiscale şi actualizînd
registrul fiscal în modul stabilit de Titlul V al Codului fiscal şi de instrucţiunea aprobată de
Serviciul Fiscal de Stat.
Astfel, potrivit Ordinului nr. 352 din 28 septembrie 2017 ,,Cu privire la aprobarea Instrucţiunii
privind evidenţa contribuabililor” de către SFS a fost aprobată instrucţiunea respectivă, unde
conform Capitolului X, este reglementată procedura de ţinere a dosarelor contribuabililor.
De asemenea, în corespundere cu prevederile art. 207 alin. (3) din Codul fiscal, în dosarul
contribuabilului căruia i s-a aplicat executarea silită a obligaţiei fiscale, se păstrează hotărîrea
organului fiscal despre executarea silită, ordinele incaso, actul de sechestru, procesul-verbal
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privind rezultatele licitaţiei, contractul de vînzare-cumpărare, corespondenţa cu contribuabilul şi
cu alte persoane, alte documente referitoare la caz.
Subdiviziunea responsabilă de recuperarea creanțelor SFS, la declanșarea executării silite a
obligației fiscale față de contribuabilii restanțieri, vor ține cont de prevederile art. 129 pct. 13, art.
193 și art. 196 alin. (5) din Codul fiscal.
Astfel, în cazurile declanșării executării silite și emiterii hotăririi privind executarea silită a
obligației fiscale, Subdiviziunea responsabilă de recuperarea creanțelor vor deschide dosare pe
fiecare restanțier în parte, în care se vor păstra informațiile acumulate la caz.
Dat fiind faptul că, la capitolul ţinerii dosarelor contribuabililor, se constată anumite deficiențe,
mai ales în partea ce ţine de componentele dosarului aferent acţiunilor de asigurare şi executare
silită, pentru unificarea şi îmbunătăţirea procedurii de ţinere a dosarelor (compartimentul executare
silită), acesta urmează a fi compus, după caz, din actele şi documentele, după cum urmează:
- notificările, scrisorile, reclamaţiile expediate în adresa contribuabilului (corespondenţa);
- sesizările către organele de resort aferent identificării bunurilor pasibile urmăririi, precum şi
răspunsurile acestora, cu documentele aferente;
- actul de analiză economico-financiară a contribuabilului;
- documente aferente aplicării sechestrului ca măsură de asigurare în conformitate cu prevederile
Ordinului IFPS nr. 379/2017;
- hotărîrile privind executarea silită a obligaţiei fiscale a contribuabilului;
- actele de sechestru şi Listele bunurilor sechestrate;
- actele de ridicare a mijloacelor băneşti în numerar a contribuabilului;
- actele de ridicare a bunurilor;
- totalitatea actelor şi documentelor aferente comercializării bunurilor contribuabilului, precum
şi care rezultă din aceasta;
- contractele privind modificarea termenului de stingere a obligaţiei fiscale prin amînarea sau
eşalonarea plăţilor;
- documentele aferente gajului/ipotecii aplicat pe bunurile contribuabilului, precum şi altor
măsuri de asigurare;
- actele de carenţă;
- procesele – verbale contravenționale;
- alte documente aferente cazului îndeplinite sau recepţionate de către Serviciul Fiscal de Stat
în procesul aplicării măsurilor de recuperare a restanţelor la buget.
Informațiile cu referire la situațiile financiare, dispozițiile privind suspendarea operațiunilor la
conturile bancare/de plată, comunicatele privind anularea suspendării operațiunilor la conturile
bancare/de plată, citațiile bancare, rulajul mijloacelor bănești pe conturile bancare/de plată,
ordinele incaso, se vizualizează în sistemul informațional al Serviciului Fiscal de Stat și se vor
anexa la dosar doar după necesitate.
Gruparea documentelor în dosare se efectuează în ordine cronologică. În procesul de
sistematizare a documentelor în dosare, se verifică corectitudinea întocmirii acestora. Nu se includ
în dosare documentele, care nu au tangenţe cu cazul, maculatoarele, proiectele (variantele de lucru)
ale documentelor.
În dosar se stochează un exemplar al originalului actului, documentului, iar dacă nu este posibil,
copia lizibilă.
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Fiecare dosar va conţine nu mai mult de 250 file. În cazul în care volumul documentelor este
mai mare, dosarul se divizează în volume separate. Documentele fiecărui volum reprezintă o
continuitate a volumului precedent.
Astfel, documentele urmează a fi încorporate în cadrul dosarului pe măsura emiterii şi/sau
recepţionării acestora, asigurînd ca acesta să aibă un aspect agreabil, iar filele obligatoriu să fie
numerotate.
De asemenea, dosarul urmează să conţină în cuprins un borderou al tuturor documentelor
existente la dosar, precum şi completat pe măsura anexării la dosar a altor documente.
La sfîrşitul dosarului, pe o filă anexată, se face următoarea inscripţie: ,,În prezentul dosar sunt
numerotate şi incluse ____ file”.
Se indică prenumele, numele şi semnătura funcţionarului fiscal. Numărul filelor se indică cu
cifre şi, în paranteze, cu litere.
La finele fiecărui an calendaristic, Subdiviziunea responsabilă de recuperarea creanțelor va
efectua inventarierea dosarelor.
Dosarele se păstrează în sediul Subdiviziunea responsabilă de recuperarea creanțelor în încăperi
amenajate pentru arhivă, dotate cu mijloace adecvate de păstrare, pentru a preveni degradarea,
distrugerea sau sustragerea documentelor. La fel, este necesar a asigura condiţiile necesare pentru
păstrarea corespunzătoare a documentelor şi pentru protecţia lor faţă de acţiunea agenţilor de
deteriorare, cum ar fi – praf, lumină solară, solicitări la uzura mecanică, variaţii de temperatură şi
umiditate, temperaturi excesive, surse de infecţie sau întreţinere a agenţilor biologici, pericol de
foc, inundaţii sau infiltraţii de apă.
Întreţinerea dosarului se pune în sarcina funcţionarului fiscal responsabil, iar controlul asupra
calităţii întreţinerii, în seama conducătorului Subdiviziunii responsabile de recuperarea creanțelor.
În cazul suspendării sau încetării activităţii funcţionarului fiscal, acesta transmite dosarul către
funcţionarul fiscal desemnat, în termen de 3 zile. La preluarea/transmiterea dosarului, se va
verifica fiecare dosar în parte (corespunderea, numerotarea filelor, integritatea, etc.). După reluarea
activităţii funcţionarului fiscal suspendat, procedura de transmitere a dosarului este identică.
[Pct. 4.14. modificat prin Ordinul SFS nr. 493 din 21.09.2018]
[Subcapitol actualizat prin Ordinul SFS nr. 307 din 22.06.2020]
[Subcapitol actualizat prin Ordinul SFS nr. 102 din 26.02.2021]
[Subcapitol actualizat prin Ordinul SFS nr. 382 din 02.07.2021]

CAPITOLUL 5. TEHNICI DE INTERVIEVARE ȘI CONTACTARE
Intervievarea contribuabilului este cel mai important pas în procesul de încasare a restanțelor.
Este o oportunitate de a aduna informații care vor duce la soluționarea cazului și a educa
contribuabilul cu privire la conformarea fiscală viitoare. Un interviu bine planificat poate duce la
finalizarea cu succes a cazului.
Mai jos sunt descrise câteva principii care vor ajuta la realizarea interviurilor cu succes.
Planificarea interviului
Obiectivele interviului sunt:
· Încasarea sumei restante.
· Încurajarea conformării fiscale viitoare și încasarea creanțelor.
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· Verificarea adreselor de domiciliu sau sediu.
· Asigurarea că contribuabilul este înregistrat pentru toate impozitele.
· Obținerea informației cu privire la bunuri și surse de venit.
Urmează a examina în mod obligatoriu dosarul înainte de întâlnirea cu contribuabilul.
Cunoașteți suma restantă exactă necesară a fi achitată de către contribuabil.
Elaborarea unei liste de întrebări înainte de interviu Vă poate economisi timp și poate asigura
adresarea tuturor întrebărilor necesare în timpul interviului.
Realizarea unui interviu cu succes
Este o practică bună de a începe de la ipoteza că interviul inițial ar putea fi unica posibilitate pe
care o veți avea pentru a obține voluntar informații de la contribuabil.
· Notă: Este de preferință ca interviurile cu contribuabilii să fie realizate la subdiviziunea
Serviciului Fiscal de Stat, la domiciliul/reședința contribuabilului sau la sediul contribuabilului
(față în față) și nu prin telefon.
Contribuabilul are dreptul să aleagă și să angajeze un reprezentant în condițiile legislației în
vigoare.
Reprezentantul vă poate oferi informații și poate acorda asistență contribuabilului în negocierea
achitării restanțelor fiscale. Totuși, contribuabilul este responsabil de achitarea restanțelor fiscale
și întotdeauna trebuie să încercați în primul rând să contactați contribuabilul direct cu privire la
plată și pentru a obține informații relevante.
Întâlnirea nu trebuie să fie programată la oficiul reprezentantului, dar la subdiviziunea
Serviciului Fiscal de Stat, la sediul, domiciliul/reședința contribuabilului sau la locul unde
contribuabilul își desfășoară nemijlocit activitatea.
La primul contact, fie că acesta are loc la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat, fie la sediul
domiciliul/locul de reședință sau locul unde contribuabilul își desfășoară nemijlocit activitatea,
identificați-vă/prezentați-vă. “Mă numesc __________________ și sunt inspector fiscal în cadrul
Serviciului Fiscal de Stat.” Prezentați legitimația dvs. și declarați scopul vizitei dvs.
Dacă contribuabilul are restanțe fiscale, cereți contribuabilului să achite suma deplină prin
instrumentele legal disponibile astăzi.
Dacă contribuabilul are declarații fiscale nedepuse, precizați care și întrebați contribuabilul dacă
acestea au fost depuse. Dacă declarațiile nu au fost depuse, cereți contribuabilului să depună
declarațiile fiscale până la data limită prevăzută de lege.
Întotdeauna porniți de la premisa că contribuabilul poate achita suma întreagă și poate depune
declarațiile și achita toate impozitele scadente astăzi, până la declararea contrariului de către
contribuabil.
Fiecare contribuabil este diferit și va reacționa diferit. Unii se pot simți neconfortabil și pot avea
temeri. Unii pot fi defensivi și vagi în răspunsurile oferite. În interacțiunea cu astfel de
contribuabili, explicați scopul vizitei într-un mod politicos, formal și neamenințător. Tratații corect
și folosiți o abordare bazată pe răbdare. Amintiți-vă de Regula de Aur.
Ocazional, contribuabilii pot fi certăreți și pot insista asupra punctului lor de vedere. Nu vă
implicați într-o ceartă. Explicați într-un mod calm și politicos ce trebuie de făcut pentru a rezolva
problema fiscală. Mențineți controlul asupra interviului. Totuși, câteodată este folositor să lăsați
contribuabilul să vorbească și să-și exprime îngrijorările înainte de a adresa întrebări adiționale.
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Dacă vă simțiți amenințat/amenințată în orice clipă, plecați imediat și raportați incidentul șefului
dvs.
Mai jos, sunt prezentate câteva chei spre succes:
· Cereți achitarea sumei depline a restanței. Stabiliți clar faptul că așteptați plata integrală
astăzi. Acum este timpul pentru o cerere fermă pentru achitarea integrală imediată a sumei
datorate. Ascultați cu atenție răspunsul. Contribuabilul ar putea spune că nu poate achita impozitul,
dar ar putea, de asemenea, spune lucruri care vor duce la încasarea restanțelor fiscale.
· Întrebările trebuie să fie simple. Adresați întrebările una câte una. Așteptați și ascultați
răspunsul înainte de a adresa următoarea întrebare.
· Începeți întrebările cu Cine, Ce, Când, Unde, De ce și Cum. Răspunsurile vor fi descriptive în
loc de simplu „da” sau „nu”.
· Ascultați. Ascultați cu atenție răspunsul contribuabilului și nu trageți nicio concluzie până nu
termină contribuabilul să răspundă la întrebare.
· Întrebările trebuie să fie pozitive. Să nu spuneți niciodată, “Dvs. nu aveți banii necesari să
achitați această restanță fiscală, nu-i așa?" În schimb, folosiți o abordare pozitivă, cum ar fi “Cum
veți achita această restanță prin instrumentele legale astăzi, prin intermediul băncii, numerar sau
altă metodă legală?"
Etapele interviului
Scopul dvs. este de a colecta restanțele fiscale cât mai repede posibil, în mod ideal astăzi. Începeți
cu astăzi și acordați un termen rezonabil mai extins, dacă este necesar. Este foarte important să
ascultați cu atenție răspunsul contribuabilului. Urmați acești pași:
· Cereți contribuabilului să achite suma deplină astăzi. De exemplu, spuneți, “Suma pe care o
datorați astăzi este ________. Cum doriți să efectuați plata?”
· Dacă contribuabilul spune că nu poate plăti restanțele fiscale, întrebați “Cât puteți achita
astăzi?”
· În dependență de faptul dacă contribuabilul este de acord să achite parțial restanța astăzi,
spuneți, “Când ați putea să achitați suma deplină a restanțelor fiscale (sau când veți putea să achitați
restul sumei)?”
· Dacă contribuabilul menționează o perioadă acceptabilă pentru efectuarea plății (această
perioadă de timp trebuie să fie specificată), fiți de acord cu aceasta. Întrebați contribuabilul despre
veniturile și bunurile care ar putea fi utilizate în cadrul executării silite dacă plata nu este efectuată
după cum s-a convenit (denumirea băncii, persoanele care datorează bani contribuabilului, bunuri
mobile, bunuri imobile etc.). Spuneți-i contribuabilului că dacă nu efectuează plata după cum s-a
convenit, SFS va recurge la executarea silită a obligațiilor prin toate metodele disponibile.
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· Dacă contribuabilul nu poate plăti în 3-7 zile lucrătoare, cereți-i să împrumute bani pentru a
plăti datoria sau să amâne plata altor facturi pentru a putea achita restanțele fiscale.
· Dacă împrumutul sau efectuarea plății în decursul a 3-7 zile lucrătoare nu este posibilă,
discutați cu contribuabilul pentru a vedea dacă acesta întrunește condițiile pentru un acord de
amânare sau eșalonare, așa cum este explicat în art. 180 din Codul fiscal.
· Dacă contribuabilul nu poate plăti în decursul a 3-7 zile lucrătoare, pregătiți o analiză
economico-financiară și comparați datele cu cele din ultimul raport prezentat Biroului Național de
Statistică, reflectat în SIA Dosarul electronic al contribuabilului. Acest lucru se face pentru a ajuta
la determinarea faptului dacă un acord de eșalonare sau atribuirea statutului de restanță imposibil
de încasat este adecvată.
· Dacă contribuabilul nu cooperează sau refuză să plătească, inspectorul trebuie să întreprindă
măsuri de executare silită fără întârziere.
· La sfârșitul interviului, asigurați-vă că contribuabilul înțelege clar cu ce a fost de acord să facă
sau ce a determinat inspectorul fiscal autorizat că trebuie să facă, data exactă când acel lucru va fi
efectuat și consecințele în caz de nerealizare. Ați putea spune, “Dl/Dna Contribuabil, ați fost de
acord (sau ați fost informat) că vă veți prezenta la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat vineri
și ne veți arăta chitanța care indică că ați achitat ______ lei. Dacă nu faceți aceste lucruri vineri,
atunci politica și procedurile SFS în domeniul recuperării creanțelor, mă vor impune să întreprind
acțiuni de executare silită împotriva dvs. Acestea ar putea include suspendarea conturilor dvs.
bancare, sechestrarea și vânzarea bunurilor dvs., sesizarea executorilor judecătorești, sau alte
acțiuni legale.
Ar trebui să înregistrați toate răspunsurile și comentariile din timpul interviului în istoricul
cazului.
După interviu
Ați încasat restanțele fiscale, ați elaborat un plan pentru încasarea restanțelor fiscale agreat de
contribuabil sau ați determinat că contribuabilul nu are capacitatea de a achita.
Următorul pas este de a planifica acțiunile pe care le veți întreprinde dacă contribuabilul nu va
achita astfel cum a fost convenit sau nu recunoaște restanța fiscală. În mod normal, aceasta va
presupune o acțiune de asigurare/executare silită, care ar putea include suspendarea operațiunilor
la conturi, sechestrarea bunurilor etc. Atunci:
· Înscrieți rezultatele interviului în fișa de înregistrare a istoricului cazurilor (pînă la alte
dispoziții în acest sens, informația relevantă se va înscri în compartimentul creat din lista
restanțierilor), inclusiv ceea ce a promis contribuabilul și înscrieți planul pentru acțiunile dvs.
ulterioare.
· Marcați-vă calendarul pentru patru zile lucrătoare după data promisă de efectuare a plății
pentru a verifica ce s-a întâmplat cu cazul.
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· După ce istoricul este înregistrat, urmează descrierea planului privind activitățile următoare.
· Dacă un caz este delicat, discutați dosarul cazului cu șeful dvs. pentru examinarea și aprobarea
planului dvs. de acțiuni.
Vă puteți îmbunătăți abilitățile de intervievare prin realizarea unei autoevaluări a interviului.
Adresați-vă următoarele întrebări:
· Am fost ferm în solicitările mele?
· Am obținut informații cu privire la conturile bancare și bunurile contribuabilului care pot fi
urmărite?
· Am convins contribuabilul privind efectuarea rapidă a plății?
· Am primit angajamentul de efectuare a plății până la o dată fixă?
· Am prevenit despre întreprinderea măsurile de executare silită?
· Am menținut controlul asupra interviului și am utilizat timpul meu în cel mai bun mod?
· Am început întrebările cu Ce, Cine, De ce, Când, Unde, Cum, care generează răspunsuri mai
detaliate comparativ cu întrebările care pot fi răspunse cu „da” sau „nu”?
· Am verificat conformarea cu toate cerințele privind depunerea declarațiilor și efectuarea
plăților și am cerut achitarea tuturor restanțelor fiscale și prezentarea tuturor declarațiilor fiscale
nedepuse?
· Am documentat interviul în mod complet?

Dacă răspundeți cu „nu” la oricare din aceste întrebări, planificați cum să îmbunătățiți
interviurile viitoare.
[Subcapitol actualizat prin Ordinul SFS nr. 382 din 02.07.2021]

CAPITOLUL 6. CONFLICTUL DE INTERESE
Modul de declarare a conflictului de interese
În cazul apariţiei unui conflict de interese real, subiectul declarării este obligat:
a) să informeze imediat şeful ierarhic din cadrul SFS (şef secţie, şef direcţie, şef direcţie generală
administrare fiscală, director adjunct, director) sau organul ierarhic superior (Ministerul
Finanţelor), inclusiv Direcția securitate internă și anticorupție a SFS, dar nu mai tîrziu de 3 zile de
la data constatării, despre conflictul de interese în care se află;
b) să nu rezolve cererea/demersul, să nu emită actul administrativ, să nu încheie, direct sau prin
intermediul unei persoane terţe, actul juridic, să nu ia sau să nu participe la luarea deciziei în
exercitarea mandatului, a funcţiei publice sau de demnitate publică pînă la soluţionarea conflictului
de interese.
Informarea despre apariţia unui conflict de interese real se va face pînă la soluţionarea
cererii/demersului, emiterea actului administrativ, încheierea, directă sau prin intermediul unei
persoane terţe, a actului juridic, participarea la luarea deciziei sau luarea deciziei şi va lua forma
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unei declaraţii scrise ce trebuie să conţină date despre natura conflictului de interese şi despre
modul în care acesta influenţează sau poate influența îndeplinirea imparţială şi obiectivă a
mandatului, a funcţiei publice sau de demnitate publică.
Declaraţia privind conflictul de interese real se înregistrează în Registrul declaraţiilor privind
conflictele de interese, ţinut de către persoana desemnată de conducătorul entității
publice/subdiviziunii structural (Direcția securitate internă și anticorupție).
Modul de soluționare a conflictului de interese
Conducătorul SFS acordă consultanţă privind evitarea survenirii unui conflict real ca efect al
celui potenţial.
Soluţionarea unui conflict de interese real se face prin examinarea situaţiei de conflict şi prin
determinarea şi aplicarea opţiunii pentru soluţionarea conflictului.
Conflictul de interese real se soluţionează de către subiectul declarării, directorul SFS,
conducerea direcţiilor generale de administrare fiscală, Autoritatea Naţională de Integritate sau
Consiliul de Integritate, după caz.
Pînă la soluţionarea conflictului de interese real, subiectului declarării îi este interzisă
întreprinderea oricărei acţiuni pe cauza dată, cu excepţia abţinerii.
Subiectul declarării poate soluţiona conflictul de interese real în care se află prin abţinerea de la
rezolvarea cererii/demersului, de la emiterea/adoptarea actului administrativ, de la încheierea
actului juridic, de la participarea la luarea unei decizii sau luarea deciziei/votare, informînd toate
părţile vizate de decizia respectivă în privinţa măsurilor luate pentru a proteja corectitudinea
procesului de luare a deciziilor.
Directorul SFS, conducerea direcţiilor generale administrare fiscală, administratorul,
Autoritatea Naţională de Integritate sau Consiliul de Integritate, în termen de 3 zile de la data la
care a fost informat despre conflictul de interese real al subiectului declarării, are obligaţia să
soluţioneze conflictul de interese, aplicînd una dintre următoarele opţiuni, în măsura în care legile
speciale nu prevăd altfel:
a) restricţionarea accesului subiectului declarării, afectat de un conflict de interese, la anumite
informaţii sau restricţionarea participării lui la examinarea situaţiilor care au legătură cu interesul
său personal;
b) transferul subiectului declarării într-o altă funcţie, cu acordul scris al acestuia;
c) redistribuirea sarcinilor şi responsabilităţilor subiectului declarării atunci cînd se consideră
că un anume conflict de interese real va continua să existe.

CAPITOLUL 7. COMPORTAMENTUL ÎN CAZURI CONFLICTUALE
Agresarea, amenințarea sau intimidarea inspectorilor
Deși majoritatea contribuabililor respectă angajații SFS și misiunea SFS, siguranța angajaților
este de o importanță majoră. Numărul de amenințări și agresiuni față de inspectori este foarte mic,
luând în considerare numărul de interacțiuni pe care le avem cu contribuabilii. Deși majoritatea
din noi își parcurg cariera fără incidente, chiar și un singur incident ar fi prea mult atunci când
vorbim despre siguranța angajaților. Cu părere de rău, un contribuabil (sau o persoană terță) care
trece prin dificultăți de ordin financiar, cum ar fi datorii multiple, poate simți o presiune crescând
și acționa agresiv. Ocazional, un contribuabil (sau o persoană terță) va agresa, amenința, intimida
110

sau hărțui un angajat al SFS care intră în contact cu publicul, ceea ce se poate întâmpla din diferite
motive. De aceea, inspectorii trebuie să fie conștienți de posibilele agresiuni și amenințări care pot
apărea în timpul îndeplinirii atribuțiilor și să fie pregătiți să întreprindă acțiunile necesare în cazul
apariției unor astfel de situații.
Definițiile termenilor
1. Trei termeni sunt relevanți în cadrul acestei discuții: agresiune, amenințare și intimidare.
A. Agresiune — Contact fizic direct cu intenția de a cauza un prejudiciu corporal, inclusiv
prin lovirea sau încercarea de a lovi o persoană cu obiecte, cum ar fi pietre sau sticle, sau fluturarea
unei arme.
B. Amenințare — Exprimarea orală sau în scris a intenției de a cauza un prejudiciu unui
angajat SFS. Amenințarea, de asemenea, include împiedicarea plecării angajatului SFS din sediul
sau reședința contribuabilului, chiar dacă contactul fizic lipsește.
C. Intimidare — Acțiune care are scopul de a face angajatul SFS să devină timid, să forțeze
angajatul SFS să întreprindă o acțiune sau să-l împiedice să întreprindă o acțiune.
Reguli generale
În calitate de angajat al SFS care intră în contact cu publicul, dvs. trebuie:
A. Să rămâneți tot timpul în alertă pentru a acționa rapid într-o situație periculoasă.
B. Să continuați să fiți conștient de împrejurimi atunci când bateți la ușa contribuabilului sau
persoanei terțe.
C. Să aveți încredere și să vă bazați pe instinctele dvs.
D. Să raportați incidentele de agresiune, amenințare, intimidare sau amestec forțat în activitatea
dvs. Conducerii și DSIA.
Urmați îndrumările generale descrise în tabelul de mai jos:
Probleme de siguranță în teren
Dacă...

Și...

Atunci...
Încercați să stabiliți o
întâlnire la oficiu sau
 Sugerați
contribuabilului să
desemneze un
reprezentant prin
procură pentru a se
ocupa de caz



Contribuabilul pare foarte
supărat

nu vrea să intrați în încăpere

O altă persoană (sau mai
multe) se află în sediul/casa
contribuabilului

aceasta se alătură
contribuabilului și devine
ostilă



Încheiați interviul
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Rugați contribuabilul
să îndepărteze
animalul și
 Încheiați interviul cât
mai repede posibil sau
 Încheiați interviul și
plecați dacă este
necesar.



Contribuabilul are un animal
intimidant

interviul nu merge bine

Încheiați interviul și
plecați.
 Continuați discuția
prin telefon sau
 Rugați contribuabilul
să se prezinte la sediul
SFS
 sesizați poliția.


O armă se află lângă
contribuabil

Procedurile în caz de agresiune
1. În orice situația de agresiune, siguranța angajaților SFS este primordială și prima noastră
preocupare.
2. Continuați să fiți vigilent și în alertă; fiți conștient de împrejurări. Un contribuabil vă poate
amenința pentru a-și exprima supărarea sau vă poate intimida pentru a vă împiedica activitatea.
3. Luați imediat următoarele măsuri dacă sunteți agresat în timpul îndeplinirii atribuțiilor
oficiale în cadrul unui interviu cu contribuabilul sau în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor oficiale:
A. Apărați-vă sau protejați-vă de la agresiuni ulterioare.
B. Încetați acțiunile de colectare.
C. Plecați de la locul incidentului dacă o puteți face în siguranță.
D. Obțineți ajutor medical dacă este necesar.
E. Documentați amenințarea prin indicarea timpului, locului și tipului acțiunii.
4. Raportați incidentul conducerii SFS și DSIA cât de curând posibil.

Proceduri în caz de amenințare/intimidare
În orice situație de amenințare, siguranța angajaților este o preocupare primordială. Un
contribuabil ar putea să vă amenințe verbal cu cauzarea prejudiciului, aplicarea forței sau cu
sinuciderea în timpul unui interviu față în față sau prin telefon pentru a-și exprima supărarea,
emoțiile sau pentru a vă intimida în vederea împiedicării activității dvs.
1. Continuați să fiți vigilent și în alertă; fiți conștient de împrejurări.
2. Tratați toate amenințările cu seriozitate și acționați rapid.
3. Întreprindeți următoarele acțiuni dacă sunteți amenințat verbal (sau în alt mod) cu cauzarea
prejudiciului corporal sau cu aplicarea forței:
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A. Părăsiți încăperile contribuabilului imediat dacă sunteți amenințat sau agresat.
B. Nu lăsați confruntarea să escaladeze.
C. Nu determinați făptașul să clarifice sau să repete amenințările.
D. Evitați întrebările de tipul "Este aceasta o amenințare?" sau "Mă amenințați?"
E. Încheiați discuția cu tact dacă este posibil.
F. Documentați cât de detaliat posibil incidentul prin indicarea datei, orei, locului, tipului și
naturii acestuia. Descrieți cuvintele exacte și gesturile folosite.
5. Raportați incidentul conducerii SFS și DSIA cât de curând posibil.
6. Nu contactați contribuabilul din nou până nu remiteți cazul cu privire la amenințare către
conducere și DSIA, și nu a fost luată o decizie și ați fost informat/informată cu privire la măsurile
de protecție.
Examinarea cazurilor de agresiune, amenințare și intimidare
La primirea raportului cu privire la amenințare/intimidare, conducerea SFS și DSIA va
întreprinde acțiuni imediate pentru a asigura siguranța angajatului și va transmite cazul Direcţiei
generale expertiză juridică pentru examinarea oportunității remiterii cazului organelor de drept în
vederea începerii urmăririi penale.
[Subcapitol actualizat prin Ordinul SFS nr. 307 din 22.06.2020]
[Subcapitol actualizat prin Ordinul SFS nr. 382 din 02.07.2021]

CAPITOLUL 8. TEHNICI DE LUCRU ÎN TEREN
Contribuabilii des vor face încercări deliberate de a evita contactul cu SFS și pot încerca să-și
ascundă bunurile pentru a împiedica eforturile de colectare a restanțelor fiscale. Există un număr
de surse pentru obținerea potențialelor indicii pentru localizarea contribuabililor suplimentare la
sursele interne existente.
Inspectorii întotdeauna trebuie să încerce să rezolve cazurile cu cele mai mici costuri posibile.
Atunci când este posibil, folosiți telefonul înainte de a încerca contactarea personală a
contribuabilului la reședința acestuia sau la locul unde acesta își desfășoară activitatea. De
asemenea, ar putea să fie nevoie să contactați alte persoane pentru a obține informații pentru
localizarea contribuabilului sau bunurilor acestuia sau surselor de venit pentru sechestrare în
vederea stingerii restanțelor fiscale.
Trimiterile poștale nerecepționate pot constitui o problemă. Scrisorile pot fi returnate fără a fi
recepționate din mai multe motive. Totuși, trimiterea corespondenței la ultima adresă cunoscută a
contribuabilului, așa cum aceasta se conține în SI al SFS, întrunește cerințele pentru încercarea de
a contacta contribuabilul înainte de întreprinderea măsurilor de executare silită. Dacă
contribuabilul dorește să folosească o cutie poștală, cereți, de asemenea, o adresă fizică și dovada
adresei fizice. Exemple de dovezi includ:
• Buletinul de identitate;
• Factura de utilități (electricitate, apă, internet, etc.);
• Contract de locațiune.
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În toate cazurile în care un inspector intră în contact cu contribuabilul, trebuie să fie întreprinse
măsuri pentru verificarea informație de bază despre entitate care se conține în dosar, spre exemplu,
schimbarea denumirii sau numerelor de telefon.
Atunci când contribuabilii dispar, nu există un „cel mai bun mod” pentru a-i localiza. Procesele
eficiente și eficace de localizare a restanțierilor presupun o combinație de activități:
• Sunt ajustate la comportamentul contribuabilului;
• Iau în considerare echilibrul între costuri și potențialele beneficii pentru SFS;
• Iau în considerare urgența cazului;
• Reflectă abilitățile inspectorului care se ocupă de caz.
Vizita în teren la domiciliu/reședințele private și la locul de desfășurare a activității (sediul
central, subdiviziuni)
1. Puteți să vă apropiați de ușa din față pentru a stabili contactul sau pentru a transmite citația
sau un alt document care necesită înmânarea personală, chiar dacă există afișat un semn cu
„Accesul interzis”. Dacă contribuabilul sau o persoană terță vă spune să plecați, plecați și raportați
incidentul șefului dvs. pentru a discuta pașii următori.
2. Întotdeauna fiți prudent și intrați numai în zonele unei reședințe private care, în mod general,
se consideră deschise publicului, cum ar fi zona din preajma ușii din față, veranda sau aleea de
lângă casă/construcție. Obțineți permisiunea contribuabilului dacă doriți să intrați în zonele private
ale unei reședințe; totuși, o astfel de permisiune nu este necesară pentru a intra în încăperile unde
un agent economic își desfășoară activitatea.
3. Atunci când discutați cu contribuabilul pentru prima dată, întotdeauna prezentați legitimația
dvs. de funcționar fiscal și reprezentant al SFS, dar rămâneți în posesia acesteia.
4. Dacă contribuabilul nu se află la locul vizitat, puteți discuta cu vecinii (atât persoane fizice,
cât și juridice) pentru a identifica locul aflării contribuabilului sau a obține informații cu privire la
bunurile acestuia care ar putea fi sechestrate.
De asemenea, luați în considerare posibilitatea de a vorbi cu proprietarul proprietății sau
locatorul pentru a obține date de contact adiționale sau informații adiționale cu privire la bunuri.
Când discutați cu persoane terțe, analizați dacă este oportun să vă prezentați în calitate de inspector
al SFS.
Proprietăți îngrădite și cu acces restricționat
1. Pentru proprietățile închise cu mai multe apartamente/unități și cu personal de securitate pe
loc, cereți agentului de pază să vă permită accesul la reședința contribuabilului. Dacă agentul de
pază vă refuză accesul, solicitați să vorbiți cu șeful agentului de pază și cereți accesul prin
intermediul șefului. Dacă nu reușiți să vorbiți cu șeful agentului de pază sau dacă șeful, de
asemenea, nu vă permite accesul, obțineți numărul de telefon al biroului administratorului
proprietății sau al oficiului proprietății, spre exemplu un reprezentant al asociației de locatari sau
gestionarului imobilului și cereți să vi se permită accesul pe această cale.
2. Pentru proprietățile închise cu mai multe apartamente/unități fără personal de securitate pe
loc, încercați să găsiți informația cu privire la biroul administratorului proprietății, spre exemplu,
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un reprezentant al asociației de locatari sau gestionarului imobilului și cereți să vi se permită
accesul pe această cale.
3. Pentru locuințele închise de tip individual care au sau nu au personal de securitate pe loc,
citațiile și alte scrisori și documente pot fi înmânate agentului de pază de pe loc, inclusiv cu
respectarea prevederilor art. 1291 din Codul fiscal.
Vizita la locul de desfășurare a activității
1. Atunci când este posibil, după interviu, faceți o vizită la locul unde contribuabilul își
desfășoară activitatea. Observarea fizică a operațiunilor contribuabilului sau vizita la locul
desfășurării activității acestuia este o parte importantă a procesului legat de colectarea restanțelor
fiscale. Vizitarea încăperilor contribuabilului și observarea activității acestuia este o oportunitate
pentru verificarea informației obținute în cadrul interviului.
2. Observați așa lucruri cum ar fi:
A. Sursele de venit, cum ar fi tipul bunurilor vândute, materiei prime folosite, clienților etc.;
B.
Mărimea și nivelul inventarului deținut și posibilitatea utilizării altor locuri de
depozitare/depozite.
3. Înregistrați toate observațiile și comentariile în timpul vizitei în compartimentul măsurilor
întreprinse din lista restanțierilor, inclusiv dacă este cazul, asigurați-vă cu înregistrări foto și/sau
video. Nu ezitați să vă opriți și să adresați întrebări cu privire la ceea ce observați sau vi se spune.
Orice neconcordanțe sau contradicții cu informația obținută în cadrul interviului trebuie să fie puse
sub semnul întrebării.
Promovarea încrederii publice
1. Sarcina SFS este de a nu utiliza metode care pot face persoanele să se simtă amenințate sau
hărțuite. Angajații SFS nu trebuie să hărțuiască, oprime sau să comită abuzuri împotriva niciunei
persoane în legătură cu colectarea oricărei restanțe.
2. Următoarele acțiuni se consideră încălcări:
a. Folosirea sau amenințarea cu folosirea violenței sau altor metode criminale pentru a cauza
un prejudiciu de natură fizică persoanei, reputației sau proprietății acesteia (atât contribuabilului,
cât și unui terț).
b. Folosirea unui limbaj obscen, profan sau abuziv.
Funcționarul fiscal trebuie să asigure un tratament egal tuturor contribuabililor și să manifeste
solicitudine, limbaj politicos, respect și promptitudine în relațiile cu contribuabilii, și să evite
situațiile conflictuale, tensionate.

CAPITOLUL 9. SANCȚIUNI
După natura lor, cadrul legal în vigoare stabilește mai multe categorii de încălcări fiscale pasibile
sancționării, ce au ca obiect măsurile de asigurare și de executare silită.
Astfel, conform art. 253 alin. (4) și alin. (41) din Codul fiscal, sunt reglementate sancțiunile
pentru încălcările comise de bănci și executorii judecătorești, aferent suspendării operațiunilor la
conturile bancare și/sau de plăți și alăturării la urmărire, în partea ce ține de perceperea
incontestabilă a mijloacelor bănești din conturile bancare și/sau de plăți ale contribuabililor.
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În acest sens, în cazul în care funcționarul fiscal din cadrul Subdiviziunii responsabile de
recuperarea creanțelor va sesiza eventuale abateri ale cadrului de reglementare la acest capitol,
printr-o notă argumentată semnată de către șeful Subdiviziunii responsabile de recuperarea
creanțelor va seziza conducerea DGAF/DGACM aferent dispunerii subdiviziunii abilitate cu
atribuții de control de a efectua controlul fiscal în vederea constatării îcălcării și sancționării
persoanelor responsabile.
La fel, potrivit art. 259 alin. (3) și alin. (5) din Codul fiscal, sunt stabilite sancțiunile pentru
încălcările instituțiilor financiare și altor prestatori de servicii de plată a modului de decontare.
În cazul constatării a asemenea abateri, procedura este similară celei sus-descrise.
De asemenea, art. 263 din Codul fiscal, reglementează sancțiunile pentru nerespectarea
regulilor de executare silită.
În acest sens, în baza materialelor și probelor acumulate (împiedicarea executării silite și
neacceptarea spre păstrare a bunurilor sechestrate, urmează a fi constatată printr-un înscris (în
cazul neacceptării spre păstrare a bunurilor sechestrate semnat și de către persoanele vizate la art.
263 alin. (2) din Codul fiscal, sau cu mențiunea despre refuzul semnării, confirmată de un martor
asistent) sau expunerii argumentate, după caz, cu probe foto, video în notă, în cazul delapidării,
înstrăinării, substituirii sau tăinuirii bunurilor sechestrate – conform procedurii expuse la
compartimentul Inventarierea bunurilor sechestrate și în cazul art. 263 alin. (4) din Codul fiscal,
în baza probelor și documentelor ce confirmă efectuarea operațiunilor cu valorile mobiliare
sechestrate acumulate)), funcționarul fiscal din cadrul Subdiviziunii responsabile de recuperarea
creanțelor, în baza unei note argumentate semnate de către șeful Subdiviziunii responsabile de
recuperarea creanțelor va seziza subdiviziunea abilitată cu atribuții de control pentru a efectua
controlul fiscal în vederea constatării încălcării și sancționării persoanelor responsabile.
În acest sens, urmare a dispunerii controlului fiscal, vor fi întocmite actele procedurale aferent
controlului, modelul cărora este expus la compartimentul Anexe.
De asemenea, de competența Subdiviziunii responsabile de recuperarea creanțelor ține
aplicarea sancțiunii contravenționale prevăzute de art. 288 și art. 3011 alin. (3) din Codul
contravențional.
În acest sens, funcționarii fiscali se vor conduce de Regulamentul cu privire la constatarea,
examinarea și arhivarea cauzelor contravenționale de către Serviciul Fiscal de Stat.
[Subcapitol actualizat prin Ordinul SFS nr. 307 din 22.06.2020]
[Subcapitol actualizat prin Ordinul SFS nr. 382 din 02.07.2021]

CAPITOLUL 10. ANEXE
Anexa nr.001 Notificare privind inițierea comercializării bunurilor sechestrate
Anexa nr.002 Solicitare de cooordonare aferent comercializării bunului bunurilor sechestrat
sechestrate în contul stingerii restanțelor la buget
Anexa nr.003 Accept aferent comercializării bunului sechestrat
Anexa nr.004 Refuz aferent comercializării bunului sechestrat
Anexa nr.005 Notificare privind asigurarea achitării restanțelor
Anexa nr.006 Model de somație despre sechestrarea bunului
Anexa nr.007 Model de sesizare a organelor competente privind solicitare
Anexa nr.008 Model de solicitare a listei debitorilor conform art. 205 din Codul fiscal
Anexa nr.009 Model de informare a executorului judecătoresc aferent stingerii obligației fiscale
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Anexa nr.010 Model de scrisoare aferent înregistrării sechestrului la organele de resort
Anexa nr.011 Modelul Actului de carență și Instrucțiunea de completare
Anexa nr.012 Model de somație în baza art. 205 din Codul fiscal
Anexa nr.013 Aviz de înregistrare a gajului ipotecii
Anexa nr.014 Aviz de modificare a gajului
Anexa nr.015 Aviz de executare a gajului ipotecii
Anexa nr.016 Cerere de radiere a gajului ipotecii
Anexa nr.017 Acord privind executarea benevolă a dreptului de gaj ipotecă
Anexa nr.018 Ordin Cu privire la crearea Comisiei de licitație din cadrul Serviciului Fiscal de Stat
pentru comercializarea bunurilor gajate
Anexa nr.019 Comunicat informativ despre desfășurarea licitației
Anexa nr.020 Declaraţie de imparțialitate
Anexa nr.021 Cerere de participare
Anexa nr.022 Bilet de participant
Anexa nr.023 Proces – verbal cu privire la rezultatele licitației
Anexa nr.024 Proces – verbal al licitației nule
Anexa nr.025 Contract de vînzare-cumpărare a bunurilor
Anexa nr.026 Act de predare-primire a bunurilor
Anexa nr.027 Mandat de executare
Anexa nr.028 Somația
Anexa nr.029 Registrul mandatelor de executare
Anexa nr.030 Model de scrisoare
Anexa nr.031 Registrul de evidență a acțiunilor preliminare în scopul stingerii obligațiilor fiscale
restante
Anexa nr.032 Model notificare persoane fizice în cazul recuperării creanțelor fiscale cu element
de extraneitate
Anexa nr.033 Model notificare persoane juridice în cazul recuperării creanțelor fiscale cu element
de extraneitate
Anexa nr.034 Scrisoare de remitere executor art. 203 Codul fiscal
Anexa nr.035 Actul de control
Anexa nr.036 Decizia asupra cazului de încălcare a legislației
Anexa nr.037 Mesaj comunicat prin intermediul telefonului
Anexa nr.038 Mesaj comunicat prin intermediul e-mail-ului
Anexa nr.039 Act de constatare aferent inventarieii bunurilor sechestrate în baza Actului de
sechestru
Anexa nr.040 Act de neadmitere a efectuării sechestrării bunurilor
Anexa nr.041 Act de predare-primire a mijloacelor bănești ridicate
Anexa nr.042 Actul de inspectare a obiectivului evaluării
Anexa nr.043 Decizie cu privire la ridicarea sechestrului de pe bunurile contribuabilului
Anexa nr.044 Model de alăturare la urmărire
Anexa nr.045 Model de aviz pozitiv negativ aferent distribuirii sumelor
Anexa nr.046 Model de notificare privind executarea silită
Anexa nr.047 Model de răspuns la somația de alăturare la urmărire, în cazul lipsei restanțelor la
buget
Anexa nr.048 Model de Analiză economica financiara
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Anexa nr.049 Model de solicitare de alăturare la urmărire, în cazul în care, executorul judecătoresc
nu a solicitat alăturarea
Anexa nr.050 Model de scrisoare privind remiterea către executorul
Anexa nr.051 Model de solicitare remisă executorului, în cazul în care au fost remise materialele
spre executare silită, dar acesta nu a informat Serviciul Fiscal de Stat despre acțiunile întreprinse
Anexa nr.052 Model de notificare prealabilă privind insolvabilitatea
Anexa nr.053 Notificarea primară privind suspendarea operațiunilor la conturile bancare și/sau de
plăți
Anexa nr.054 Notificarea repetată privind suspendarea operațiunilor la conturile bancare și/sau de
plăți
Anexa nr.055 Model de notificare persoane fizice
Anexa nr.056 Model de acte aferente gestionării fidejusiunii
Anexa nr.057 Model de notificare privind separarea patrimoniului societatii in nume colectiv
Anexa nr.058 Model de scrisoare aferent radierii mentiunii despre aplicarea sechestrului la
organele de resort
Anexa nr.059 Act de carență aferent obligațiilor fiscale cu termen de prescripție expirat
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Anexa 1 - Notificare privind inițierea comercializării bunurilor sechestrate

Antetul SFS

_____(Denumirea, c/f)___

Notificarea privind inițierea comercializării bunurilor sechestrate

În temeiul art. 203 din Codul fiscal, Serviciul Fiscal de Stat aduce la cunoștință, că urmare
a sechestrării bunului/bunurilor, urmează să inițiați evaluarea acestuia/acestora, cu
comercializarea ulterioară, după coordonarea și acceptul Serviciului Fiscal de Stat, cu virarea
sumelor obținute, în contul stingerii restanțelor la bugetul public național și recuperării
cheltuielilor de executare silită.
Lista evaluatorilor competenți poate fi accesată pe pagina oficială a Serviciului Fiscal de
Stat www.sfs.md, compartimentul Informații publice/Oferte/Lista evaluatorilor bunurilor
sechestrate.

______________________
(numele, prenumele)

_________________________________
(funcția persoanei responsabile)

______________________
(semnătura)
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Anexa 2 - Solicitare de cooordonare aferent comercializării bunului bunurilor sechestrat sechestrate în contul
stingerii restanțelor la buget

Către Subdiviziunea responsabilă de recuperarea creanțelor/
DGACM din cadrul SFS

Solicitare de coordonare aferent comercializării bunului/bunurilor
sechestrat/sechestrate în contul stingerii restanțelor la buget
_____(entitatea, persoana, codul fiscal)_______, în temeiul prevederilor statuate de art.
203 alin. (1) din Codul fiscal, solicită coordonarea și acceptul Serviciului Fiscal de Stat, în
vederea comercializării bunului/bunurilor sechestrat/sechestrate conform Actului/Actelor de
sechestru seria___ Nr.______ data________, cu condiția virării directe a sumelor obținute din
comercializare, în contul stingerii restanțelor la buget.

_____(funcția)______

Nume, prenume

Anexă:
1) Raportul(ele) de evaluare;
2) ... alte documente.
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Anexa 3 - Accept aferent comercializării bunului sechestrat

Antetul SFS

Accept
aferent comercializării bunului/bunurilor sechestrat/sechestrate
__________________________________________________ ca rezultat a examinării
(Subdiviziunea responsabilă de recuperarea creanțelor/DGACM)

solicitării nr.____ din data_____________ și în scopul stingerii obligațiilor fiscale restante la
buget, din contul comercializării bunului/bunurilor sechestrat/sechestrate, comunică următoarele.
Conform sistemului informațional al Serviciului Fiscal de Stat, entitatea _____________
c/f_______________ înregistrează obligații fiscale restante față de bugetul public național, la
situația din ___________ _______, în sumă totală de _____________________lei.
Totodată, conform raportului/rapoartelor evaluatorului ______________, bunul/bunurile
sechestrat/sechestrate în conformitate cu Actul/Actele de sechestru seria __ Nr.___ a/au fost
evaluate la prețul de _________lei, iar conform datelor evidenței contabile, valoarea acestora
este de___________lei.
Avînd
în
vedere
________________________________________________

cele

expuse,

(Subdiviziunea responsabilă de recuperarea creanțelor/DGACM)

își expune acceptul privind comercializarea bunului/bunurilor sechestrat/sechestrate, la valoarea
de ________lei, cu condiția virării sumelor încasate din comercializare, în contul stingerii
restanțelor și recuperării cheltuielilor de executare silită, după cum urmează:
Nr.
crt.

Denumirea
impozitului,
taxei sau
altei plăți

Suma
restanței
(total,
(lei))

Plata
de bază
(lei)

1
2
3
4
5

Majorare
de
întîrziere
(lei)

Amenzi
(lei)

Cod IBAN

MD___TR_____________________
MD___TR_____________________
MD___TR_____________________
MD___TR_____________________
MD___TR_____________________

Șef al___________

Nume, prenume
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Anexa 4 - Refuz aferent comercializării bunului sechestrat

Antetul SFS

Refuz
aferent comercializării bunului/bunurilor sechestrat/sechestrate

_____________________________________________
solicitării

ca

rezultat

a

examinării

(Subdiviziunea responsabilă de recuperarea creanțelor/DGACM)

nr.____ din data_____________ și în scopul stingerii obligațiilor fiscale restante și recuperării
cheltuielilor

de

executare

silită

din

contul

comercializării

bunului/bunurilor

sechestrat/sechestrate, comunică următoarele.
Conform sistemului informațional al Serviciului Fiscal de Stat, entitatea _____________
c/f_______________ înregistrează obligații fiscale restante față de bugetul public național, la
situația din ___________ _______, în sumă totală de _____________________lei.
Totodată, conform raportului/rapoartelor evaluatorului ______________, bunul/bunurile
sechestrate în conformitate cu Actul/Actele de sechestru seria __ Nr.___ a/au fost
evaluat/evaluate la prețul de _________lei, iar conform valorii din evidență contabilă aceasta
este de ___________lei.
Având în vedere cele expuse, și dat fiind faptul că ______(se indică expres
temeiurile)_________, ____________________________________ își exprimă refuzul aferent
(Subdiviziunea responsabilă de recuperarea creanțelor/DGACM)

comercializării bunului/bunurilor.

Șef al_______________

Nume, prenume
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Anexa 5 - Notificare privind asigurarea achitării restanțelor

Antetul SFS
Notificare privind asigurarea achitării creanțelor

Administrator autorizat
______________
Adresa :______________
Serviciul Fiscal de Stat vă informează că, la data de _______
debitorul________________,
c/f
_____________,
cu
adresa
juridică
___________________________, aflat în procedură de insolvabilitate, înregistrează obligații de
plată curente la Bugetul Public Național, în sumă de ____________ lei, dintre care: (conform
clasificațiilor economice)
Obligațiile fiscale s-au format în baza dărilor de seamă prezentate, începînd cu perioada
_________ .
Potrivit art. 113 al Legii insolvabilității odată cu intentarea procedurii de insolvabilitate
începe un nou exercițiu financiar, iar achitările se fac numai prin contul bancar de acumulare
gestionat de administrator/lichidator.
Art. 187 Cod Fiscal stabilește că, în cazurile prevăzute de legislaţia fiscală, contribuabilul
este obligat să prezinte în termenul stabilit dări de seamă pentru fiecare tip de impozit sau de
taxă, pentru primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi contribuţiile de asigurări
sociale de stat obligatorii.
Intentarea procedurii de insolvabilitate nu afectează obligaţia debitorului de a prezenta
darile de seamă fiscale şi achitarea obligațiilor fiscale care s-au format în perioada de după
intentarea procesului de insolvabilitate.
Potrivit art. 8 alin. (2) lit. e) din Codul fiscal, contribuabilul este obligat să achite la buget,
la timp şi integral, ţinînd cont de prevederile art.7 alin.(5), sumele calculate ale impozitelor şi
taxelor, asigurînd exactitatea şi veridicitatea dărilor de seamă fiscale prezentate.
Conform art. 52 alin. (2) al Legii insolvabilității obligații ale masei debitoare sunt
obligaţiile ce rezultă din acţiunile de administrare, de valorificare şi de distribuţie a masei
debitoare ale administratorului insolvabilităţii/lichidatorului, inclusiv impozitele, taxele, alte
obligaţii de plată care nu ţin de cheltuielile procesului.
În același timp, art. 43 alin. (1) al Legii insolvabilității, prevede că din masa debitoare se
acoperă în primul rând cheltuielile procesului de insolvabilitate şi obligaţiile masei debitoare.
Prevederile art. 68 al Legii insolvabilității stabilesc că, administratorul/lichidatorul îşi
exercită atribuţiile cu diligenţa unui bun profesionist, acţionând pe propria răspundere, iar
acţiunile administratorului/lichidatorului sunt orientate spre păstrarea, majorarea şi valorificarea
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cât mai eficientă a masei debitoare prin toate mijloacele legale disponibile, pentru executarea cît
mai deplină a creanţelor creditorilor.
Dispoziția art. 73 alin. (2) al Legii insolvabilității relevă că, pentru comiterea de acţiuni
ilegale în exercitarea atribuţiilor, administratorul/lichidatorul poartă răspundere disciplinară,
materială, contravenţională sau penală, conform legii, iar potrivit alin.(3) al articolului precitat,
Dacă o creanţă a masei debitoare generată printr-o acţiune a administratorului/lichidatorului nu
poate fi executată pe deplin, administratorul/ lichidatorul este obligat la despăgubiri faţă de
creditorii masei. Răspunderea este exclusă doar în cazul în care, la naşterea creanţei,
administratorul/lichidatorul nu putea să prevadă că masa debitoare va fi insuficientă pentru
executarea creanţei ori în cazul în care a acţionat cu acordul comitetului sau al adunării
creditorilor.
Potrivit art. 36 alin. (1) al legii nr.161 din 18.07.2014 cu privire la administratorii
autorizați, administratorii sînt traşi la răspundere disciplinară pentru încălcarea, neexercitarea sau
exercitarea necorespunzătoare a atribuţiilor prevăzute de lege, constatate printr-o hotărîre sau
sentinţă irevocabilă a instanţei de judecată.
Având în vedere normele remarcate mai sus în raport cu situația de fapt și anume,
admiterea creanțelor la obligațiile fiscale curente în sumă de______ lei, în temeiul art. 36, 37 al
Legii cu privire la administratorii autorizați, art. 68, 73 al Legii insolvabilității, art. 8 alin. (2) lit.
e) din Codul fiscal, Serviciul Fiscal de Stat solicită:
- Achitarea obligațiilor fiscale curente în sumă de ______ în termen de 15 zile din
momentul recepționării prezentei notificări.

Șef al___________

Nume, prenume
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Anexa 6 - Model de somație despre sechestrarea bunului

Antetul SFS
Model de somație despre sechestrarea bunului/bunurilor

Destinatar
În temeiul prevederilor art. 201 din Codul fiscal, se somează ____(denumirea/numele,
prenumele, c/f)_______ despre sechestrarea bunului/bunurilor conform actului/actelor de
sechestru seria AS nr.____ din __ _________ 20__.
Se atenționează asupra obligației de a asigura integritatea bunului/bunurilor sechestrate și
despre interdicția de a-l/a le transmite contribuabilului sau unor terți fără acordul Serviciului
Fiscal de Stat, sub sancțiunea prevederilor legislației în vigoare.
Cu respect,

Funcționarul fiscal

Nume, prenume
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Anexa 7 - Model de sesizare a organelor competente privind solicitare

Antetul SFS

Model de sesizare a organelor competente
privind solicitarea informației despre bunuri

Destinatar

________________________________________________________________________
_
(Subdiviziunea responsabilă de recuperarea creanțelor/DGACM)

în conformitate cu prevederile statuate de art. 133 alin. (1) pct. 10), art. 147 alin. (1) din Codul
fiscal, solicită respectuos prezentarea informației aferent înregistrării bunurilor/valorilor
mobiliare, după contribuabil/contribuabilii:
În scopul asigurării bunei administrări fiscale, informația relevantă urmează a fi prezentată
în termen cît mai restrîns posibil.
Cu respect,

Șef al___________

Nume, prenume
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Anexa 8 - Model de solicitare a listei debitorilor conform art. 205 din Codul fiscal

Antetul SFS

Model de solicitare a listei debitorilor conform art. 205 din Codul fiscal

Denumirea/Numele, prenumele,
c/f, adresa debitorului
În temeiul prevederilor statuate de art. 205 alin. (1) și alin. (3) din Codul fiscal,
____________________________________________________________________________
_
(Subdiviziunea responsabilă de recuperarea creanțelor/DGACM)

solicită prezentarea în termen cît mai restrîns posibil a listei debitorilor, care urmează a fi semnată
de persoana cu funcție de răspundere competentă.
De asemenea, atenționăm că datele din lista debitorilor urmează a fi confirmate
documentar, iar lista trebuie să conțină după caz:
a) denumirea (numele, prenumele) debitorului, sediul (adresa), codul fiscal, informaţia
de contact;
b) conturile bancare și/sau de plăți ale debitorului, denumirea, sediul şi codul băncii
(sucursalei) și/sau societății de plată (sucursalei), societății emitente de monedă electronică
(sucursalei), furnizorului de servicii poștale care activează în calitate de prestator de servicii de
plată sau emitent de monedă electronică (sucursalei) în care sînt deschise conturile;
c) data apariţiei datoriilor debitoare, suma totală şi scadenţa lor;
d) măsurile întreprinse de contribuabil pentru a i se plăti datoria debitoare;
e) data ultimei verificări reciproce.

Cu respect,
Șef al___________

Nume, prenume
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Anexa 9 - Model de informare a executorului judecătoresc aferent stingerii obligației fiscale

Antetul SFS

Model de informare a executorului
judecătoresc aferent stingerii obligației fiscale

Executorului judecătoresc
______________________

______________________________________________________________________
(Subdiviziunea responsabilă de recuperarea creanțelor/DGACM)

comunică că obligația fiscală restantă a _____________________________________________
(denumirea, numele/prenumele/c/f contribuabilului)

în
mărimea
de ______________ lei, indicată
în
documentul
executoriu
_________________________ a fost stinsă prin modalitățile expuse la art.170 din Codul fiscal,
în mărime de __________lei.

Cu respect,
Șef al___________

Nume, prenume
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Anexa 10 - Model de scrisoare aferent înregistrării sechestrului la organele de resort

Antetul SFS
Model de scrisoare aferent înregistrării sechestrului la organele de resort

Destinatar

______________________________________________________________________________________
_
(subdiviziunea responsabilă de recuperarea creanțelor/DGACM)

în temeiul prevederilor statuate de art. 200 alin. (16), (161) și art. 2011 din Codul fiscal (se va
indica în fiecare caz separat norma legală, în dependență de bunul sechestrat), solicită
efectuarea notării sechestrului aferent bunului/bunurilor (se indică bunul, bunurile și datele
aferent acestuia/acestora), în temeiul actului/actelor de sechestru seria AS nr. ______ din data
de __________ și a hotărîrii/hotărîrilor privind executarea silită a obligației fiscale a
contribuabilului seria __ nr____ din data de __________.
Anexă:
1. Hotărîrea cu privire la executarea silită a obligației fiscale
2. Actul de sechestru
3. …

Cu respect,

Șef al __________

Nume, prenume
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Anexa 11 - Modelul Actului de carență și Instrucțiunea de completare

APROB
,,_____” __________________20__
Conducătorul/adjunctul subdiviziunii
din cadrul Serviciului Fiscal de Stat
_____________________
( numele, prenumele )

_____________________
( semnătura
)

Act de carență
№____

,, _____”_________________20__

Subsemnații,
dl
(dna)
__________________________,
inspector
fiscal
_______________________________________________________________________________
_,
( numele, prenumele )

( funcția de stat, superior, principal )

și dl (dna) ______________________________, șef al subdiviziunii din cadrul Serviciului Fiscal
de Stat, conducîndu-ne de prevederile art. 200 alin. (17) din Codul fiscal, am întocmit prezentul
act, fiind luate în considerare următoarele circumstanțe:
I.
La
situația
din
,,____”
____________20__,
de
către
contribuabilul
_______________________________________________________________________________
_,
(denumirea completă a contribuabilului )

c/f ________________, s-a admis o restanță față de bugetul public național în sumă totală de
__________________ lei, fiind constituită din:

Nr.
crt.

Denumirea
impozitelor
sau a taxelor

Codul clasificațieiPlați de bază
bugetare

Majorări de Amenzi
întîrziere
(penalități)

Total pe
capitol

Restanța TOTALĂ
conducător al căruia este dl ( dna )
_______________________________________________________________________________
_,
( numele, prenumele, IDNP )

contabil al căruia este dl ( dna )
_______________________________________________________________________________,
și fondatori ( acționari ) ai căruia sunt:
15

_______________________________________________________________________________
_
( numele, prenumele, IDNP și/sau denumirea completă a contribuabililor fondatori cu indicarea codului fiscal )

II. Pornind de la faptul că __________________________, contrar prevederilor art. 8 alin. (2)
( denumirea completă a contribuabilului )

lit. e), j), k)din Codul fiscal, n-a achitat sumele obligațiilor fiscale menționate, SFS în perioada de
,,___”_____________20___ pînă la ,,____”_____________20___, a întreprins acțiuni de
asigurare și/sau executare silită, conform prevederilor legislației fiscale, și anume:
a) conform prevederilor art. 229 din Codul fiscal, s-au suspendat operațiunile la conturile
bancare și/sau de plăți deținute de către contribuabilul nominalizat în bănci (sucursale)
și/sau societăți de plată (sucursale), societăți emitente de monedă electronică (sucursale),
furnizori de servicii poștale care activează în calitate de prestator de servicii de plată sau
emitent de monedă electronică (sucursale), fiind emise dispoziții privind suspendarea
operațiunilor la conturile bancare și/sau de plăți ale contribuabilului, în baza informației
înscrise în SIA CCDE (se anexează Registrul corespunzător);
b) conform prevederilor art. 197 din Codul fiscal, s-au înaintat ordine de incaso la conturile
bancare și/sau de plăți deținute de către contribuabilul nominalizat în bănci (sucursale)
și/sau societăți de plată (sucursale), societăți emitente de monedă electronică (sucursale),
furnizori de servicii poștale care activează în calitate de prestator de servicii de plată sau
emitent de monedă electronică (sucursale), în baza informației înscrise în SIA CCDE (se
anexează Registrul corespunzător);
c) conform prevederilor art. 196 alin. (5) din Codul fiscal, s-au emis Hotarîrea/rile cu privire
la executarea silită a obligației fiscale Seria ____№_____________ din
,,____”_______________20___, conform căreia/cărora s-au aplicat și modalitățile de
executare silită a obligației fiscale stipulate în art. 194 alin. (1) lit. b), c), d) și alin. (2) din
Codul fiscal:
s-au ridicat de la contribuabil mijloace bănești în numerar,
Nr. Seria și nr. actului de ridicare a mijloacelor
crt.
bănești în numerar

Data întocmirii

S-a ridicat suma

s-a aplicat sechestru pe bunurile contribuabilului ce sunt pasibile sechestrării și ce îi
aparțin cu drept de proprietate,
Nr.
crt.

Seria și nr. actului de
sechestru

Data
întocmirii

S-au sechestrat bunuri
în valoare de
(lei )

Denumirea bunurilor
supuse sechestrării

s-au urmărit datoriile debitare ale contribuabilului prin modalitățile expuse mai sus,
_______________________________________________________________________________
( se indica: denumirea completă a debitorului/ilor, codul fiscal al acestora, modalitatea de urmărire fiind stipulate seria, nr., data actului de resort,
etc. cu indicarea sumelor )

_______________________________________________________________________________
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III. Pentru stabilirea bunurilor pe care le-ar putea deține contribuabilul restanțier, ce sunt pasibile
de urmărit în mod forțat în scopul stingerii restanțelor admise de către acesta, s-a solicitat
informații de la:
Nr.
crt.

Denumirea organului în adresa
căruia s-a remis interpelarea

Nr. și data Nr. și data
Notă privind
interpelării răspunsului
răspunsul
remise
primit la interpelareorganului
respectiv

1
2
3
4

Agenția Servicii Publice
ÎS ,,Intehagro”
Registrul garanțiilor reale mobiliare

5
6
7
8

AGEPI
Serviciul Vamal
Societăți de registru
Camerele teritoriale Nord, Sud,
Centru ale executorilor judecătorești
Organele de drept
Altele

9
11

Situațiile financiare din SIA DEC
prezentate Biroului Național de Statistică

Concluzie
În urma măsurilor întreprinse s-a stabilit că contribuabilul nu dispune de bunuri care,
conform legislației fiscale, ar putea fi urmărite prin executare silită, în scopul stingerii restanței
admise de către acesta la situația din ,,____” __________________20___. Totodată, în urma
întreprinderii de către SFS a acțiunilor menționate mai sus, prin notificarea nr. ___din ,, __”
______________20__, (în cazul publicării în MO al RM se va indica nr, data și pagina din
Monitorul Oficial al RM)contribuabilului restanțier i s-a adus la cunoștință despre obligația ce
îi revine conform prevederilor art. 14 din Legea insolvabilității nr. 149 din 29.06.2012, privind
depunerea cererii introductive de intentare a procesului de insolvabilitate, inclusiv a fost
aplicată sancțiunea contravențională prevăzută la art. 288 din Codul contravențional, în baza
Procesului – verbal nr.______ din data de ________________20____.
Propuneri
În cazul în care contribuabilul restanțier nu va depune cererea introductivă în termen de
o luna din momentul notificării, considerăm oportun ca SFS, conducîndu-se de prevederile art.
194 alin. (3) din Codul fiscal și art. 10, 12, 18 din Legea insolvabilității, să înainteze cererea
introductivă privind intentarea procesului de insolvabilitate față de contribuabilul menționat mai
sus, cu posibila atragere la răspundere subsidiară a persoanelor cu funcție de răspundere.
Șef al subdiviziunii

__________________________

Inspector fiscal

___________________________
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Instrucțiune
cu privire la modalitatea de perfectare a Actului de carență
1. Actul de carență se perfectează și se completează de către funcționarul fiscal al subdiviziunii responsabile
de recuperarea creanțelor (fiind coordonat și contrasemnat de către șeful subdiviziunii), în cazul
constatării faptului că contribuabilul restanțier nu dispune de bunuri pasibile sechestrării și față de care
au fost întreprinse toate măsurile de asigurare și de executare silită prevăzute de legislația fiscală, în
scopul stingerii restanțelor admise.
2. Actul de carență se întocmește în 3 exemplare și se aprobă de către conducătorul subdiviziunii SFS.
Primul exemplar al Actului de carență se păstrează în dosarul contribuabilului la compartimentul
executare silită, exemplarul doi se remite recomandat (sau se înmînează contra semnătură)
contribuabilului restanțier, iar exemplarul trei se transmite Direcției Proceduri Insolvabilitate spre
cunoștință și luare de atitudine privind inițierea procesului de insolvabilitate (în cazul în care
contribuabilul restanțier nu va depune cererea introductivă în termenul stabilit).
3. Perfectarea Actului de carență se efectuează numai după ce au fost întreprinse următoarele acțiuni:
a) S-a verificat situația patrimonială a contribuabilului restanțier în vederea determinării bunurilor și
veniturilor acestuia prin:
- examinarea și analiza informației înscrise în registrele financiar-contabile corespunzătoare, datele
cărora vor fi verificate cu datele din ultimul raport financiar prezentat de către contribuabil organelor
statistice;
- examinarea valorii de inventar a tuturor bunurilor mobile și imobile, în cazul în care contribuabilul
dispune de astfel de bunuri;
- identificarea tuturor tipurilor de venituri ce pot fi obținute de către contribuabilul dat sub formă de
dividende, dobînzi, royalty, venituri din chirie și alte venituri;
- examinarea creanțelor comerciale ale contribuabilului, precum și creanțelor de natură fiscală (sume de
rambursat ori de restituit);
- determinarea disponibilului mijloacelor bănești deținute în conturile bancare și/sau de plăți și în casieria
contribuabilului;
-sesizarea organelor de resort privind identificarea posibilelor bunuri.
b) S-au aplicat modalitățile de executare silită prevăzute de art.194 din Codul fiscal (recomandabil întro perioadă cuprinsă între 6 luni și cel mult 12 luni consecutive).
4 . La perfectarea Actului de carență, subdiviziunile Serviciului Fiscal de Stat vor indica:
a) valoarea creanțelor, data apariției acestora și termenul executării lor;

18

b) temeiul intentării procesului de insolvabilitate (la constatarea insolvabilității debitorului nu se ia în
calcul valoarea creanțelor constituite din penalități și/sau din alte sancțiuni financiare aferente
neexecutării obligațiilor), precum și aplicarea prevederilor art. 175 din Codul fiscal;
c) aplicarea prevederilor art. 265 din Codul fiscal;
d) notificarea publică a debitorului în conformitate cu art. 1291 din Codul fiscal, doar în cazul
nerecepționării acesteia de către destinatar;
e) întocmirea procesului-verbal cu privire la contravenția stabilită conform art. 288 din Codul
contravențional”.
5. În scopul stabilirii și asigurării confirmării privind bunurile disponibile ce aparțin cu drept de proprietate
agentului economic restanțier, urmează a fi solicitate informațiile corespunzătoare de la organele de resort,
cum ar fi: Agenția Servicii Publice, instituțiile și/sau întreprinderile/organizațiile ce administrează și țin
registrele respective cu privire la deținerea bunurilor imobile, mobile, valori mobiliare, drepturi de
proprietate intelectuală, tehnică agricolă, organele de drept, etc.
6. Evidența actelor de carență perfectate se ține în Registrul privind evidența actelor de carență. Filele
Registrului sunt numerotate și șnuruite. Numărul filelor se indică pe ultima pagină și se autentifică de
conducătorul subdiviziunii SFS, prin aplicarea semnelor de control: semnătura și ștampila.

Registrul
privind evidența actelor de carență

Nr. crt.
(fiind la rîndul
său și numărul
actului)

Data emiterii

Denumirea
contribuabilului

Codul fiscal

Suma restanței

Funcționarul fiscal
responsabil
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Anexa 12 - Model de somație în baza art. 205 din Codul fiscal

Denumirea, sediul, adresa poștală a entității

Somaţie
Serviciul Fiscal de Stat _____________________________________________________
(subdiviziunea responsabilă de recuperarea creanțelor)

în baza prevederilor art. 205 alin. (4) din Codul fiscal, obligă întreprinderea
______________________, c/f _________________________, în termen de 10 (zece) zile
lucrătoare de la recepționarea prezentei somații, să confirme sau să infirme parţial sau total, datoria
faţă de întreprinderea _________________, c/f ________________, în sumă de ____________lei.
(cu litere lei)

Totodată, comunicăm că, în conformitate cu articolul sus - menţionat, asupra sumei pe care
agentul economic ____________________ o datorează întreprinderii _______________________,
în limitele restanţei acesteia faţă de bugetul public național, începînd cu ziua primirii prezentei
somaţii, este aplicat sechestru.
Dacă la expirarea a 10 ( zece) zile lucrătoare de la primirea somaţiei, suma datoriei va fi
negată parţial sau total, fără a fi anexate documentele confirmative, sau nu vom primi nici un
răspuns, Serviciul Fiscal de Stat, Direcția responsabilă de recuperarea creanțelor va aplica măsurile
de executare silită a obligaţiei fiscale prevăzute la art. 194 alin.(1) lit a), b), si c) din Codului fiscal,
precum și suspendarea operațiunilor la conturile bancare și/sau de plăți, în conformitate cu
prevederile imperative ale art. 229 din Codul fiscal.
Dacă suma debitoare se confirmă parţial sau integral, aceasta urmează a fi transferată astfel:

- ...... lei – Beneficiar:Ministerul Finanțelor-Trezoreria de Stat, Cod fiscal: 1006601000037, Codul
IBAN: MD96TRGAAA11411001100000 – Taxa pe valoarea adăugată la mărfurile produse și
serviciile prestate pe teritoriul Republicii Moldova, pentru stingerea restanţei faţă de S.R.L. ” B ”,
c/f 123456789, conform art.205 al Codului fiscal.
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Anexa 13 - Aviz de înregistrare a gajului, ipotecii

nr._______ din ___________________
(data, luna, anul)

Adresatul

____________________________

Aviz
(cerere)
de înregistrare a gajului/ipotecii
SFS___________________, reprezentat de dl (dna) _____________, care acționează în baza
procurii
nr._____
din
_____________,
vă
aduce
la
cunoștință
că,
______________________________,
(numele, prenumele, numărul de identificare de stat (IDNP)

c/f ________________________, cu adresa juridică/domiciliu: ______________________,
str.____________, nr.________, numărul de identificare de stat (IDNO) _______________,
înregistrează obligații fiscale restante față de bugetul public național, la situația din ___________
_______, în sumă totală de _____________________lei.
Avînd în vedere cele expuse, întru garantarea onorării obligațiilor fiscale față de bugetul public
național menționate, cu termen de executare, precum și în temeiul art. 227 alin. (2) din Codul fiscal,
art. 713-714 din Codul civil, SFS ___________________ instituie gaj/ipotecă asupra bunurilor
contribuabilului, cu termen de pînă la ____________20___ și anume:
 mobile - Autoturismul de marca _____________________ , model ____________ , numărul
de înregistrare _______________ , de culoare ___________________ , anul producerii ____________
, combustibil______________ , codul VIN -___________________________________ , cu numărul
motorului - __________________________ ,
 alte bunuri mobile ________________________________________________________,
 imobile - _________________ , cu numărul cadastral _______________________________,
cu suprafaţa totală de__________, ce la rândul său, este amplasat în ____________________________
ce-i aparţine cu drept de proprietate " ____________________________________ " c/f
____________.

Anexă ____file.

Funcția

____________________________________
(numele, prenumele semnătura)

21

Anexa 14 - Aviz de modificare a gajului

nr._______ din ___________________
(data, luna, anul)

Adresatul

____________________________

Aviz
de modificare a gajului
1. Creditorul gajist __________________, cu sediul în _______________________________ cu
numărul

de

identificare

de

stat/codul

fiscal__________________,

reprezentat

de

dl

(dna)________________, care acționează în baza procurii nr._____din _________________.
2. Debitorul gajist __________________, înregistrată la Agenția Servicii Publice la ______________
cu numărul de identificare de stat/codul fiscal________________, adresa poștală/e-mail
_________________,

contul de decontare _________________, în persoana Directorului Dl

_______________, care acționează în baza Statutului.

3. Gestionarul gajului ___________________________________________________________
4. Bunul gajat (mobil sau imobil):
Denumirea

Cantitatea

Prețul gajului (lei)

Suma (lei)

5. Obligația garantată prin gaj:__________________________________________________
6. Tipul gajului _______________________________________________________________
Creditorul gajist modifică gajul precedent, după cum urmează:

Denumirea

Cantitatea

Prețul gajului (lei)

Suma (lei)

Valoarea modificată
a gajului (lei)

Debitorul Gajist
____________________
(semnătura)

Creditorul gajist
____________________
(semnătura)
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Anexa 15 - Aviz de executare a gajului ipotecii

nr._______ din ___________________
(data, luna, anul)

Adresatul

____________________________

Aviz de executare a gajului/ipotecii
SFS___________, reprezentat de dl (dna) _________________, care acționează în baza
procurii nr. _________ din ___________, cu adresa juridică/sediul: _________________, Vă
aduce la cunoștință că, în scopul asigurării stingerii obligației fiscale în sumă de
______________________lei, a fost instituit gaj/ipotecă față de ____________________, c/f
____________și anume, asupra următoarelor bunuri:
mobile - Autoturismul de marca _____________________ , model ____________ ,
numărul de înregistrare _______________ , de culoare ___________________ , anul producerii
____________
,
combustibil______________
,
codul
VIN
___________________________________
,
cu
numărul
motorului
__________________________ , valoarea bunului constituie ___________ lei;
alte bunuri mobile - ____________________________________________________;
imobile - _________________ , cu numărul cadastral _________________________,
cu suprafaţa totală de ____________, ce la rândul său, este amplasat în
____________________________________________________________________________
_
ce-i
aparţine
cu
drept
de
proprietate
,,
_____________________________________________” c/f ______________,
valoarea
bunului constituie ____________ lei.
Valoarea totală a bunurilor gajate/ipotecate constituie ________lei, cu termenul de
scadență pînă la ___________.
Avînd în vedere că suma creanței nu a fost stinsă, conform art. 752 din Codul civil al
Republicii Moldova, Vă somăm despre necesitatea achitării creanței în sumă de
__________________ lei pînă la data de ______________, sau transmiterea benevolă în posesia
SFS a bunului gajat.
În cazul în care, creanța menționată, nu va fi stinsă în termenul indicat, sau bunul nu va
fi transmis în posesie, Serviciul Fiscal de Stat va purcede la exercitarea dreptului de gaj/ipotecă
în conformitate cu cadrul legal în vigoare.
În baza art. 753 din Codul civil, debitorul gajist se poate opune urmăririi de către
creditorul gajist a bunului gajat, plătind creanța garantată sau, după caz, înlăturînd încălcările
menționate în avizul de executare și cele ulterioare, plătind în ambele cazuri cheltuielile aferente
expedierii și înregistrării avizului de executare.

Funcția

____________________________________
(numele, prenumele semnătura)
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Anexa 16 - Cerere de radiere a gajului ipotecii

nr._______ din ___________________
(data, luna, anul)

Adresatul

____________________________

Cerere
de radiere a gajului/ipotecii
SFS ________________, reprezentat de dl (dna) _____________, care acționează în baza
procurii nr._____ din _____________, Vă aduce spre cunoștință că în legătură cu achitarea totală a
obligației fiscale pentru care a fost instituit gajul, în sumă de _____________, de către debitorul gajist
____________________________c/f___________, cu numărul de identitate de stat (IDNO)_______
(numele, prenumele, numărul de identificare de stat (IDNP)

____________au fost achitate sumele datorate _______________ și în temeiul art. 675, 713 din Codul
civil al

Republicii Moldova, solicităm respectuos radierea gajului/ipotecii înscrise în

________________
în baza Avizului de înregistrare a gajulului/contractului de gaj/ipotecă nr.__________ din
,,____”_____________ aplicat asupra următorului bun mobil/imobil:
mobil - Autoturismul de marca _____________________ , model ____________, numărul
de înregistrare _______________, de culoare ___________________ , anul producerii ____________,
combustibil______________, codul VIN -___________________________________, cu numărul
motorului - __________________________ , valoarea bunului constituie ___________ lei;
alte bunuri mobile __________________________________________________________,
imobil - _________________, cu numărul cadastral _______________________________,
cu suprafaţa totală de __________, ce la rândul său, este amplasat în ___________________________
ce-i aparţine cu drept de proprietate ,, _________________________________” c/f ____________,
valoarea bunului constituie ____________ lei.
Anexă ____ file
Funcția

______________________________
(numele, prenumele semnătura)

24

Anexa 17 - Acord privind executarea benevolă a dreptului de gaj ipotecă

ACORD PRIVIND EXECUTAREA BENEVOLĂ A DREPTULUI DE GAJ/IPOTECĂ

,,__” _________

___________________
(locul întocmirii)

Subsemnaţii:
Serviciul Fiscal de Stat, _________________________________________________________,
(denumirea direcției)

reprezentat de ________________________________, care activează în baza ___________________
(funcția, numele, prenumele)

_____________________________ denumit în continuare „CREDITOR GAJIST/IPOTECAR” și
(nr. data ordinului de numire în funcție/nr. data procurii)

__________________________________,
identificat
prin
c/f/IDNP/IDNO
_________________, reprezentat de __________________, care activează în baza _____________
(funcția, numele, prenumele)

_____________________,

denumit în continuare „DEBITOR
(nr. data statutului/ordinului/hotărîrii/procurii ce atestă împuternicirile)

GAJIST/IPOTECAR” am convenit conform art. 676, 677, 756, 764,765 din Codul civil al RM
asupra încheierii prezentul Acord privind următoarele:
1.1. xxxxxxx a beneficiat de modificarea termenului de stingere a obligației fiscale:
- prin amînare /eșalonare conform contractului de amînare/ eșalonare nr.__________ din
__________ în sumă de _______________ lei, pe un termen de _____________ luni, cu
scadență la ______________;
- ca măsură de asigurare a stingerii obligației fiscale a fost instituit gaj __________________,
fiind gajate/ _____ ipotecate (se bifează) bunuri imobile/mobile în valoare totală de
____________ lei;
- a fost instituit gaj în baza confirmării nr. _________.
1.2. Prin prezentul Acord „Debitorul gajist/ipotecar” transmite benevol în posesiunea
„Creditorului gajist/ ipotecar” în scopul comercializării ulterioare bunurile imobile care asigură
stingerea obligației fiscale conform următorului contractul de gaj/ipotecă:
- contractul de gaj/ipotecă nr. xxxxxxx din xxxxxxxxx încheiat cu xxxxxxx. Obiectul contractului
constituie bunuri mobile/imobile:
Obiectul gajului

Valoarea de
gaj (lei)
xxxxxxxxxx

TOTAL

xxxxxxxxxx

- conform confirmării privind înregistrarea gajului legal:
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Valoarea de
gaj (lei)

Obiectul gajului

xxxxxxxxxx
TOTAL

1.3. Bunurile mobile/imobile indicate în punctul 1.2 se transmit „Creditorului gajist/ipotecar” cu
întocmirea actului de predare-primire prevăzut în Anexa la prezentul Acord care este partea integrantă
a acestuia şi cu evacuarea tuturor persoanelor şi bunurilor mobile aflate în acestea.
1.4. Bunurile mobile/imobile indicate în punctul 1.2 se transmit „Creditoruluigajist/ipotecar” la
preţul indicat în contractul de gaj/ipotecă conform confirmării privind înregistrarea gajului, respectiv
şi cu toate accesoriile şi ameliorările bunului imobil, fructele, veniturile şi produsele acestuia la data
transmiterii.
1.5. După transmiterea în posesiune a bunurilor mobile/imobile indicate în punctul 1.2
„Creditorul gajist/ipotecar” va purcede la comercializarea acestora, în condiţii şi la un preţ comercial
rezonabil, ţinând cont de interesele majore ale „Debitorului gajist/ipotecar”. Mijloacele băneşti
obţinute de la comercializarea bunurilor vor fi îndreptate la achitarea obligației fiscale restante a
contribuabilului „xxxxxxxxx”.
1.6. În cazul în care mijloacele băneşti obţinute de la comercializarea tuturor bunurilor transmise
în posesie nu vor acoperi obligațiile fiscale restante ale „xxxxxxx”, Serviciul Fiscal de Stat va iniţia
procedurile de recuperare a datoriilor rămase de la contribuabilul „xxxxxx”.
1.7. Prezentul Acord este întocmit în patru exemplare şi urmează a fi autentificat notarial şi
înregistrat la ______________________, cu suportarea tuturor cheltuielilor aferente acestor proceduri
de către „Debitor gajist/ ipotecar”.
1.8. Prezentul Acord întră în vigoare de la data semnării acestuia de către Părţi.

ADRESELE ŞI SEMNĂTURILE PĂRŢILOR:

CREDITORUL GAJIST/IPOTECAR

DEBITORUL GAJIST/IPOTECAR

Cod fiscal_____________________

Cod fiscal_____________________

Cod IBAN_____________________

Cod IBAN_____________________

Adresa juridică_________________

Adresa juridică_________________

Telefon_______________________

Telefon_______________________

Conducătorul___________________

Conducătorul___________________

(semnătura)

(semnătura)
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Anexă la Acordul privind executarea benevolă
a dreptului de gaj/ipotecă ___________

ACT
de predare-primire a bunurilor mobile/imobile
,,__” _________

____________________
(locul întocmirii)

Subsemnaţii:
Serviciul Fiscal de Stat (_______________________________________________________________),
(denumirea direcției)

reprezentat de _______________________________, care activează în baza _____________________
(numele, prenumele, funcția)

__________________________________ denumit în continuare „CREDITOR GAJIST/IPOTECAR” și
(nr. data ordinului de numire în funcție/nr. data procurii)

_________________________________________, c/f ____________, numărul de identificare de stat
(denumirea contribuabilului (numele, prenumele)numărul de identificare de stat (IDNP))

(IDNO) __________________,

reprezentat de ___________________________, care
(funcția, numele, prenumele)

activează în baza _________________________________, denumit în continuare
(nr. data statutului/ordinului/hotărîrii/procurii ce atestă împuternicirile)

,,DEBITOR GAJIST/IPOTECAR” am întocmit prezentul Act, precum că Serviciul Fiscal de Stat
a primit, iar xxxxxxxxxxxxx, a transmis bunurile mobile/imobile enumerate în p. 1.2 al Acordului
din ___________ (evaluate de părţi în suma totală de xxxxxxxxx lei şi a efectuat evacuarea
tuturor persoanelor şi bunurilor (în cazul bunurilor imobile).
Transmiterea bunurilor mobile/imobile s-a efectuat în temeiul Acordului privind executarea
benevolă a dreptului de gaj/ipotecă încheiat la _______________ în scopul achitării obligației fiscale
restante a SRL „xxxxxxxxxx” de către Serviciul Fiscal de Stat.
S-a efectuat transmiterea în natură a bunurilor enumerate în p. 1.2 al Acordului din
_____________, s-au transmis toate documentele de proprietate în original şi s-a efectuat evacuarea
tuturor persoanelor şi bunurilor mobile (în cazul bunurilor imobile).
ADRESELE ŞI SEMNĂTURILE PĂRŢILOR:
CREDITORUL GAJIST/IPOTECAR

DEBITORUL GAJIST/IPOTECAR

Cod fiscal_____________________

Cod fiscal_____________________

Cod IBAN_____________________

Cod IBAN_____________________

Adresa juridică_________________

Adresa juridică_________________

Telefon_______________________

Telefon_______________________

Conducătorul___________________
(semnătura)

Conducătorul___________________
(semnătura)
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Anexa 18 - Ordin Cu privire la crearea Comisiei de licitație din cadrul Serviciului Fiscal de Stat pentru
comercializarea bunurilor gajate

Antetul SFS

ORDIN
ПРИКАЗ
mun. Chişinău
мун. Кишинэу
„____” ___________ 20

Nr. _______

Cu privire la crearea Comisiei de licitație
din cadrul Serviciului Fiscal de Stat
pentru comercializarea bunurilor gajate

În scopul asigurării bunei administrări fiscale aferent segmentului diminuării restanțelor la
bugetul public național, în temeiul prevederilor statuate de art. 1323 pct. (10) și art. 1324 pct. (11) din
Codul fiscal,

ORDON:
1. Se creează Comisia de licitație din cadrul Serviciului Fiscal de Stat, pentru comercializarea
bunurilor gajate ____________________________, în următoarea componență:
1) Numele, prenumele, subdiviziunea SFS,
2) Numele, prenumele, subdiviziunea SFS,
3) Numele, prenumele, subdiviziunea SFS,
4) Numele, prenumele, subdiviziunea SFS,
5) Numele, prenumele, subdiviziunea SFS.
2. Se desemnează Președinte al Comisiei de licitație a bunurilor gajate dnul/dna nume,
prenume, Directorul/Directorul adjunct al SFS.
3. Se desemnează Secretar al Comisiei de licitație a bunurilor gajate dnul/dna nume, prenume,
subdiviziunea SFS.
4. Controlul asupra executării prezentului Ordin se pune în sarcina Președintelui Comisiei de
licitație.
5. Prezentul Ordin intră în vigoare la data semnării.
6. Secretarul Comisiei de licitație a bunurilor gajate va aduce la cunoștință prezentul Ordin
membrilor comisiei de licitație.

Funcția

__________________________
(numele, prenumele semnătura)
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Anexa 19 - Comunicat informativ despre desfășurarea licitației

COMUNICAT INFORMATIV DESPRE DESFĂȘURAREA LICITAȚIEI
Serviciul Fiscal de Stat anunță desfășurarea licitației publice pentru data ________ , ora
_____ , în cadrul Serviciului Fiscal de Stat, pentru următoarele bunuri gajate/ipotecate:
1. _____________________________________________________________________;
(specificarea bunurilor, principalelor caracteristici tehnico-economice şi a locului aflării lor)

2. Debitorul gajist ______________________________________________;
3. Valoarea bunurilor constituie
4.

Licitația cu strigare/cu reducere

lei;
;

5. Plata urmează a fi efectuată prin virament la contul trezorerial nr.

;

6. Familiarizarea cu bunurile expuse poate fi efectuată, prin depunerea unei cereri în
cancelaria Serviciului Fiscal de Stat;
7. Cererea de participare va fi depusă _______________________________________;
(subdiviziunea SFS)

8. Cererile de participare vor fi prezentate ___________________ pînă la data de ______,
(subdiviziunea SFS)

ora _______.
9. Participanții vor depune acontul în mărime de
lei, ce constituie 10% din prețul inițial
de comercializare a bunurilor, la contul trezorerial nr.
;
10. Pentru informație suplimentară poate fi contactat Secretarul Comisiei de licitație a
bunurilor infracționale (sechestrate) a SFS, dnul/dna _________, telefon ___________,
e-mail_________.
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Anexa 20 - Declaraţie de imparțialitate

DECLARAŢIE DE IMPARȚIALITATE

Prin prezenta, subsemnat (ul/a)________________________________________________,
(numele, prenumele şi patronimicul)

membru al Comisiei de licitație a bunurilor gajate din cadrul Serviciului Fiscal de Stat, deţin
funcţia de _________________________________________________, semnez, pe propria
(funcţia deţinută)

răspundere,
declarația de
imparțialitate, prin care mă angajez să respect
necondiţionat prevederile legislaţiei în domeniul valorificării bunurilor gajate și celei conexe în
cadrul desfășurării licitației __________________________________________,
(procedura de valorificare)

__________________________________________, prin care, totodată, confirm că:
(numărul şi data)

a)
nu sînt soţ/soţie, rudă sau afin, pînă la gradul al treilea inclusiv, cu una sau mai multe
persoane participante la licitație;
b) în ultimii 3 ani, nu am activat în baza contractului individual de muncă sau a altui înscris care
demonstrează relațiile de muncă cu unul dintre participanții la licitație, ori nu am făcut parte din
consiliul de administrație sau din orice alt organ de conducere sau de administrație al acestora;
c) nu deţin acţiuni sau cote-părţi în capitalul social subscris al participanților la licitație.

Data_________________________

Semnătura__________________________
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Anexa 21 - Cerere de participare

Nr. ________________________

Serviciul Fiscal de Stat

CERERE DE PARTICIPARE
Participantul:
Persoană juridică:
____________________________________________________________________________
(denumirea completă, adresa juridică, IDNO)
____________________________________________________________________________
certificat de înregistrare nr.________________________ din ________________ 20_____,
în persoana reprezentantului său _______________________________________________
actele de identitate ______________________________, seria _________, numărul______,
care activează conform ______________________________________________________.
(documentele care certifică împuternicirea)
Persoană fizică cetățean:
____________________________________________________________________________
(numele, prenumele, domiciliul, IDNP)
actele de identitate ______________________________, seria _________, numărul______,
solicit participarea la licitarea lotului nr. ____________________________________________:
____________________________________________________________________________
(denumirea completă a bunului, adresa)
Am luat cunoştinţă de Comunicatul informativ privind desfășurarea licitaţiei, de documentația
referitoare la bun/bunuri, de starea fizică a bunului/bunurilor şi accept condiţiile de desfăşurare
a licitației, inclusiv următoarele:
1. Am fost informat și accept că la licitație poate participa doar semnatarul prezentei cereri.
2. Am fost informat și accept că participantul care a depus cererea de participare la licitaţie va
fi în drept să o retragă, adresînd o cerere în formă scrisă Serviciului Fiscal de Stat. În acest
caz acontul achitat se va restitui dacă cererea a fost depusă cu cel puțin 3 zile înainte de data
licitației.
3. Am fost informat și accept că acontul achitat de către câștigătorul licitaţiei va fi inclus în
preţul bunului/bunurilor pentru procurarea căruia a fost declarat câștigător al licitației, iar
aconturile achitate de către participanții necîștigători vor fi restituite, în termen de pînă la 3
zile lucrătoare de la data încheierii licitaţiei.
4. Am fost informat că contractul de vînzare-cumpărare a bunului adjudecat se va semna doar
după achitarea deplină de către cîștigătorul licitației a prețului bunului adjudecat.
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În cazul în care voi fi desemnat cîștigător a bunului menționat în cererea respectivă mă oblig
să:
- să semnez procesul – verbal privind rezultatele licitaţiei;
- să închei (semnez) contractul de vânzare–cumpărare în termen de 3 zile de la data
încheierii licitației, precum și să achit integral preţul bunului licitat.
- să suport cheltuielile privind încheierea contractului de vînzare-cumpărare a lotului
adjudecat;
- să asigur din cont propriu înregistrarea dreptului de proprietate asupra bunului în registrul
corespunzător în baza contractului de vînzare/cumpărare.
6. Am fost informat despre faptul că în ziua licitaţiei, la înmânarea fişelor de participare,
Secretarul comisiei înregistrează participanţii prezenţi. Înregistrarea se încheie cu 10 minute
înainte de începutul procedurii de licitare. Participanții care au întîrziat la înregistrare nu sînt
admişi la licitaţie și se consideră că nu s-au prezentat la licitație.
7. Am fost informat că în cazul participării la licitarea mai multor bunuri, voi achita acontul
pentru fiecare dintre ele.
5.

Participantul _____________________________________________________________
(semnătura)
Am achitat acontul în sumă de _______________ (____________________________) lei
Data ____________________
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Anexa 22 - Bilet de participant

BILET DE PARTICIPANT NR. ____

Participantul ________________________________________________________________
(numele, prenumele /denumirea completă, domiciliul /adresa juridică, IDNP/IDNO)
___________________________________________________________________________
Certificat de înregistrare nr.________________________________ din _________ 20____,
În persoana reprezentantului său _______________________________________________,
actele de identitate _______________________, seria ___________, numărul __________,
care activează conform ________________________________________________________
(documentele care certifică împuternicirea)
este admis ca participant la licitarea lotului nr. ____________________________________:
____________________________________________________________________________
(denumirea completă a bunului)
____________________________________________________________________________

Secretarul

_____________________________________ ___________________________
(numele, prenumele)
(semnătura)
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Anexa 23 - Proces – verbal cu privire la rezultatele licitației

Proces – verbal nr. ___________________
cu privire la rezultatele licitației ______________
(tipul licitației)

din _________________________20____
1. Conform procesului-verbal cu privire la rezultatele licitației nr.__________, la licitație a fost
adjudecat lotul nr. ______________________________________________________
(denumirea completă a lotului)
2. Preţul iniţial al lotului_________________________________________________________.
(_______________________________________________________________________________)
(suma în cifre şi litere)
3. Preţul final al lotului __________________________________________________________
(___________________________________________________)__________________________lei.
(suma în litere şi cifre)
4. Numărul de înregistrare al ofertantului, care a câștigat licitația (cumpărătorului) __________.
5. Denumirea completă a cumpărătorului lotului______________________________________
6. Cumpărătorul se obligă:
1) în decursul a 3 zile din data încheierii licitației să achite suma de
(_____________________________________________)______________________________lei;
(cu litere și cifre )
2) Să semneze în termen de 3 zile de la data încheierii licitației, după achitarea bunului adjudecat,
contractul de vânzare-cumpărare perfectat de SFS.
3) Să achite toate cheltuielile aferente încheierii și înregistrării contractului de vânzare cumpărare.

Președintele Comisiei de licitație
____________________
(semnătura)

____________________
(numele, prenumele)

Membrii Comisiei de licitație:
____________________
(semnătura)
____________________
(semnătura)
____________________
(semnătura)
___________________
(semnătura)

____________________
(numele, prenumele)
____________________
(numele, prenumele)
____________________
(numele, prenumele)
____________________
(numele, prenumele)

Licitantul
________________________________

(semnătura)

_______________________

(numele, prenumele)

Cumpărătorul/reprezentant
____________________
(semnătura)

____________________
(numele, prenumele)
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Anexa 24 - Proces – verbal al licitației nule

Proces – verbal nr. ___________________
al licitației nule _______________________
(tipul licitației)

din _________________________20____
1. Licitația desfășurată pentru lotul _____________________________________________.
(denumirea completă a lotului)
2. Preţul iniţial al lotului________________________________________________________
(_______________________________________________) _______ lei.
(suma în litere și cifre)
3. Licitația se declară nulă din motivele:
_____________________________________________________________________________.

Preşedintele Comisiei de licitaţie
________________________________
(semnătura)

____________________________
(numele, prenumele)

Membrii Comisiei:
________________________________

___________________________

(semnătura)
______________________________

(numele, prenumele)
___________________________

(semnătura)
________________________________

(numele, prenumele)
___________________________

(semnătura)
________________________________

(numele, prenumele)
___________________________

(semnătura)

(numele, prenumele)

Licitantul
________________________________
(semnătura)

____________________________
(numele, prenumele)
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Anexa 25 - Contract de vînzare-cumpărare a bunurilor

Contract
de vînzare-cumpărare a bunurilor
SFS___________, reprezentat de dl (dna) _________________, care activează în baza
__________________ nr. _________ din ____________________, numit în continuare „Vânzător”
pe
de
o
parte
şi
persoana
fizică/juridică
______________________________________________________________________,
IDNP/IDNO
_______________________,
adresa
__________________________________________,
administrator/reprezentant ___________________, IDNP __________________, numit în
continuare „Cumpărător”, pe de alta parte, au încheiat prezentul contract.
I. Dispoziții generale
1. Prezentul contract este încheiat în conformitate cu prevederile legislației în vigoare şi
procesului verbal nr. ____ din ____ cu privire la rezultatele licitaţiei.
2. Cumpărătorul a participat şi a câștigat licitația pe lotul ________________________,
numit în continuare “Obiect”.
3. Dreptul de proprietate asupra Obiectului trece la Cumpărător în conformitate cu legislația
civilă.
II. Obiectul și prețul
4. Vânzătorul vinde, iar Cumpărătorul cumpără Obiectul şi anume:
1)
lotul nr. ____________________________, amplasat în ______________________.
2)
Preţul „Obiectului” potrivit procesului verbal al licitației constituie _______ lei și la
data semnării prezentului Contract este achitat integral.
III. Obligaţiile şi drepturile părţilor
5. Vânzătorul se obligă să transmită contractul, în termen de 3 zile de la semnare, pentru
asigurarea predării Obiectului Cumpărătorului, iar Cumpărătorul se obligă să-l primească.
6. Cumpărătorul nu va înainta pretenții referitor la particularitățile Obiectului.
7. Riscurile pierderii sau deteriorării fortuite a Obiectului sânt transferate părţii care le
recepționează (Cumpărătorului) după semnarea Actului de predare-primire..
IV. Rezilierea contractului
8. Vânzătorul şi Cumpărătorul pot declara rezilierea contractului în cazul cînd nu sînt
executate clauzele lui şi cînd o parte nu execută obligaţiile contractuale sau declară, că refuza a le
executa în termenul suplimentar acordat de cealaltă parte.
V. Dispoziții finale
9. Cheltuielile legate de legalizarea notarială şi înregistrarea prezentului contract le suportă
Cumpărătorul.
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10. Litigiile care apar în procesul încheierii sau executării contractului se
soluționează pe cale amiabilă de părţi, iar în cazul cînd nu se ajunge la o
înțelegere comună, se examinează de instanţa de judecată competentă în condiţiile legislației
Republicii Moldova.
11. Prezentul contract este întocmit în 3 exemplare: primul exemplar se păstrează la Vânzător,
al doilea se înmânează Cumpărătorului și al treilea la biroul notarial.

Adresele juridice și semnăturile Părților
Vânzător:

Cumpărător:

Cod fiscal_____________________

Cod fiscal_____________________

Cod IBAN_____________________

Cod IBAN_____________________

Adresa juridică_________________

Adresa juridică_________________

Telefon_______________________

Telefon_______________________

Conducătorul___________________

Conducătorul___________________

_______________________________
(semnătură)

_____________________________
(semnătură)
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Anexa 26 - Act de predare-primire a bunurilor

ACT
de predare-primire a bunurilor
,,__” ______

__________________
(locul întocmirii)

A predat

_______________________________________
(subdiviziunea competentă a SFS)

A primit

___________________________________________
(persoana fizică/juridică IDNP/IDNO)

Nr. cr.

Denumirea bunurilor

Cantitatea

Suma

A predat
_____________________________________________________________________________
(subdiviziunea competentă a SFS)

A primit
_______________________________________________________________________
__

(persoana fizică/juridică IDNP/IDNO)

(semnătura)

38

Anexa 27 - Mandat de executare

Antetul autorităţii publice

MANDAT DE EXECUTARE
nr.____ din ____________
Numele şi prenumele/denumirea debitorului ________________________________
Domiciliul/sediul:

Republica

Moldova,

municipiul

________________,

raionul

_______________, oraşul/comuna_________________, satul____________, str./bd. _____________,
nr.____, bl.______, sc.___, et.___, ap._____, codul poştal _________.
Alte date de identificare a debitorului:
Identificat

prin

IDNP/IDNO

_______________,

tel./fax

______________,

e-mail_________________.
Nr.
crt.

Creanţă bănească Scadenţa Suma
bazată pe dispoziţii
(lei)
de drept public

Codul IBAN la
care urmează a fi
încasată suma

Numărul şi data somaţiei de
executare, confirmarea
recepţionării somaţiei

1.
2.
3.
Actul/contractul

administrativ

prin

care

s-a

stabilit

suma

către

plată

___________________________________ este executoriu şi nu este suspendată executarea acestuia.
Creanţa bănească inclusă în prezentul mandat de executare nu constituie obiect al unei proceduri
de executare intentate în conformitate cu Codul de executare.
Prezentul înscris constituie mandat de executare în temeiul art.177 din Codul administrativ.

Conducătorul autorităţii publice
____________________________
(numele, prenumele, semnătura)
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Anexa 28 - Somația

Antetul autorităţii publice
SOMAŢIE

Destinatar (debitor)
Prin prezenta, ___________________________ (denumirea autorităţii publice) vă somează cu
privire la necesitatea executării creanţei băneşti în sumă de ___________, stabilită conform
___________________________ (actul/contractul administrativ care stabileşte creanţa), care a
devenit scadentă la data _____________.
Creanţa urmează a fi stinsă în termen de o săptămînă de la data recepţionării prezentei somaţii la
contul _____________ (contul bugetului corespunzător/autorităţii la care urmează a fi transferată
suma).
În caz contrar, ________________ (denumirea autorităţii publice) va prezenta Serviciului Fiscal
de Stat un mandat de executare în conformitate cu prevederile art.175-178 din Codul administrativ.
După prezentarea mandatului de executare Serviciului Fiscal de Stat, suma creanţei poate fi
achitată benevol doar la contul 518170 ,,Încasarea creanţelor băneşti bazate pe dispoziţii de drept
public”.

Conducătorul autorităţii publice
____________________________
(numele, prenumele, semnătura)
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Anexa 29 - Registrul mandatelor de executare

Registrul mandatelor de executare
(lei)
Date despre
Suma creanţei ce
mandat
urmează a fi
executată
nr.de
data
(lei)
înregistrare emiterii

Perioada
de scadență

Materiale
anexate

Subdiviziunea
căreia i-a fost
prezentată
spre
executare

Mențiuni
(rezultatul
executării)
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Anexa 30 - Model de scrisoare

Model de scrisoare
Antetul SFS
,, ____ ” ___________20__

Nr.___________
Ministerul Finanţelor

Serviciul Fiscal de Stat a recepţionat la data de ____________________________ mandatul de
(data)

executare emis de către _____________________________________________________________
(denumirea autorității)

prin care s-a dispus a încasa de la ______________________________________________________
(denumirea debitorului persoanei juridice)

c/f______________________, suma de _________________________________________________.
(suma cu litere și cifre)

Conform art. 178 alin. (2) din Codul administrativ, înainte să înceapă executarea, autoritatea de
executare prezintă ministrului de finanţe sau unei persoane abilitate de acesta o listă cu bunuri ale
debitorului persoană juridică de drept public. Executarea se poate face doar în privinţa acelor bunuri
pentru care Ministrul Finanţelor sau persoana abilitată de acesta îşi dă acordul.
În cadrul procedurii iniţiate, Serviciul Fiscal
__________________________ deține bunuri conform anexei.

de

Stat

a

identificat

că

(persoana juridică)

Astfel, în scopul executării mandatului nr.__ din __________, emis de __________________,
Serviciul Fiscal de Stat solicită prezentarea acordului Ministerului Finanţelor privind bunurile incluse
în lista anexată la adresare, care pot fi executate silit în scopul executării creanţei stabilite în mandatul
menţionat.

Director

Nume/Prenume
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Lista bunurilor debitorului
persoană juridică de drept public _________________________
(denumirea, c/f)
conform situaţiei din data de ______________

Nr. d/o

1
1.
2.
3.
4.

Denumirea
Indicii şi
bunurilor caracteristicile
bunurilor
2
3

Unitatea
de măsură

Cantitatea

4

5

Valoarea
unei
unităţi
6

X

X

X

Valoarea
totală a
bunurilor
7

5.
Total

X
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Anexa 31 - Registrul de evidență a acțiunilor preliminare în scopul stingerii obligațiilor fiscale restante

Registrul de evidență a acțiunilor preliminare în scopul stingerii
obligațiilor fiscale restante

Nr.

Denumirea contribuabilului

Codul fiscal

Suma
restanței
(mii lei)

nr de telefon la care
s-a efectuat apelul

Data
apelului

adresa de
e-mail la
care s-a
remis
notificarea

Data
Data
Data
Suma
remiterii remiterii
remiterii
obligației
notificării notificării
notificării
fiscale
primare (5 repetate
(incaso)
achitate
zile)
(1 zi)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Anexa 32 - Model notificare persoane fizice în cazul recuperării creanțelor fiscale cu element de extraneitate

Model notificare persoane fizice în cazul recuperării
creanțelor fiscale cu element de extraneitate
Domnului/Doamnei_______________
Adresa_______________

Stimate domn/doamnă,
Serviciul Fiscal de Stat __________________________________________, Vă informează că
(subdiviziunea responsabilă de executare silită)

Dumneavoastră, la situaţia din __________________________, admiteți creanțe fiscale pasibile
urmăririi, în conformitate cu Adresarea privind recuperarea creanțelor fiscale, parvenită din
_______________________________________, în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului
(statul străin)

nr. 1275 din 26.12.2018 ,,Pentru aprobarea Regulamentului privind mecanismul de aplicare a
prevederilor tratatelor internaţionale ale Republicii Moldova în domeniul asistenţei administrative
reciproce în materie fiscale” și anume la clasificația economică (ECO 145181 ,,Recuperarea
creanţelor/restanţelor fiscale conform aplicării prevederilor tratatelor internaţionale”), în sumă de
_______________ lei.
Drept urmare, în conformitate cu prevederile imperative ale cadrului legal în vigoare, precum și
art. 194 din Codului fiscal, a fost emisă Hotărîrea ,,privind executarea silită a obligaţiei fiscale a
contribuabilului” seria AH nr. __________ din _________ (se anexează).
Prin prezenta, Vă aducem la cunoştinţă că întru executarea hotărîrii menţionate, la data de
_________ între orele ________ se va purcede la aplicarea sechestrului pe bunurile ce vă aparţin cu
drept de proprietate, în scopul stingerii restanţei admise.
Astfel, la data indicată este necesară asigurarea prezenţei la domiciliu (____________), pentru
efectuarea sechestrului pe bunuri, conform art. 200 alin. (7) al Codului fiscal, în scopul comercializării
acestora şi stingerii creanțelor fiscale.
În caz de neexecutare a prezentei prescripții, manifestată prin refuz în permiterea accesului în
domiciliu la data preconizată pentru efectuarea sechestrului, Serviciul Fiscal de Stat este în drept să
iniţieze o acţiune în instanţa de judecată în scopul încasării sumei creanței pe cale judiciară, inclusiv
cu antrenarea executorului judecătoresc competent în procesul de executare silită, după caz.
Totodată, Vă atenționăm că, pentru împiedicarea funcţionarului fiscal de a efectua executarea
silită a obligaţiei fiscale, sunteți pasibil (ă) răspunderii în conformitate cu cadrul legal în vigoare.
Cu respect,
Anexă: ________ file.

Conducerea Serviciului Fiscal de Stat

_____________________
(semnătura)
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Anexa 33 - Model notificare persoane juridice în cazul recuperării creanțelor fiscale cu element de extraneitate

Model notificare persoane juridice în cazul recuperării
creanțelor fiscale cu element de extraneitate

Denumirea, sediul, adresa poștală a
entității_______________________

Serviciul Fiscal de Stat ________________________________________________________,
(subdiviziunea responsabilă de executare silită)

Vă informează că, la data de _____________________ conform informației din Sistemul
Informațional al Serviciului Fiscal de Stat, entitatea _________________înregistrează creanțe fiscale
pasibile urmăririi, în conformitate cu Adresarea privind recuperarea creanțelor fiscale, parvenită din
________________________________________, în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului
(statul străin)

nr. 1275 din 26.12.2018 ,,Pentru aprobarea Regulamentului privind mecanismul de aplicare a
prevederilor tratatelor internaţionale ale Republicii Moldova în domeniul asistenţei administrative
reciproce în materie fiscale” și anume la

clasificația economică (ECO 145181 ,,Recuperarea

creanţelor/restanţelor fiscale conform aplicării prevederilor tratatelor internaţionale”, codul IBAN:
MD10TRGAAA14518101000000) în sumă de _______________ lei.

Ținînd cont de prevederile pct. 28 din Regulamentul privind mecanismul de aplicare a
prevederilor tratatelor internaţionale ale Republicii Moldova în domeniul asistenţei administrative
reciproce în materie fiscal, aprobat prin Hotărîrea Guvernului menționată, prin Hotărîrea privind
executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului Seria AH nr.___________ din ______________,
a fost declanşată executarea silită a obligaţiei fiscale restante.
Ca urmare, solicităm respectuos onorarea pe deplin și în termen restrîns a creanțelor fiscale, iar
în caz de neachitare, Serviciul Fiscal de Stat _____________________________________________
(subdiviziunea responsabilă de executare silită)

va aplica măsurile de executare silită a obligației fiscale prevăzute la art. 194 al Codului fiscal, precum
și remiterea materialelor către executorul judecătoresc competent, pentru executarea în temeiul art.11
din Codul de executare, după caz.

Anexă: ________ file.

Conducerea Serviciului Fiscal de Stat

________________________
(semnătura)
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Anexa 34 - Scrisoare de remitere executor art. 203 Codul fiscal

Executorul Judecătoresc
adresa ___________________

Serviciul Fiscal de Stat, ______________________________________, conform prevederilor
(subdiviziunea responsabilă de recuperarea creanțelor)

art. 203 alin. (1) din Codul fiscal, remite setul de documente aferent sechestrului pe bunurile
contribuabilului ____________________ IDNP _________________, în vederea asigurării
comercializării acestora.
Despre măsurile întreprinse, solicităm respectuos informarea neîntîrziată a Serviciului Fiscal
de Stat.
Anexă:____________.
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Anexa 35 - Actul de control

Antetul SFS
(denumirea subdiviziunii Serviciului Fiscal de Stat)

“___” ____________ 20 __

ACT

nr. 0 – 000000

Subsemnatul (ții) __________________________________________________________,
(numele, prenumele, funcția persoanei care a efectuat controlul)

în baza deciziei privind iniţierea controlului nr.___ din _______, am efectuat la
____________________________________________________________________________,
(denumirea contribuabilului supus controlului )

cod fiscal/IDNP _____________, un control la faţa locului (cameral) prin metoda (ele) verificării
________________.
Controlul a durat de la _________ până la _________ şi a cuprins perioada de activitate de la
________________până la ____________.
Controlul a fost efectuat cu consimţământul conducătorului dlui (dnei) _______________ şi în
prezenţa şi cu participarea contabilului-şef dlui (dnei) ___________.
Capitolul I. Aspectele generale ale activităţii contribuabilului
La prezentul capitol se fixează respectarea legislaţiei privind onorarea obligaţiei aferente
înregistrării, luării la evidenţă, declarării informaţiilor veridice despre sediu şi unităţile
structurale, genurile de activitate desfășurate, licenţierii activităţii, date despre autorizații, date
despre MCC și terminale POS, date despre înregistrarea (anularea) în calitate de plătitor TVA,
date despre înregistrarea (anularea) în calitate de subiect al impunerii cu acciz, date despre
conturile bancare și/sau de plăți etc.
Îndeplinirea cerințelor controlului precedent.
Agentul economic nu a fost supus controlului pentru perioadele precedente.
SAU
Ultimul control fiscal efectuat prin metoda de verificare totale a fost pentru perioada de
activitate ______ - _________ (actul de control nr. _______ din _________), în rezultatul căruia
a fost emisă Decizia asupra cazului de încălcare fiscală nr. _____ din __________ în baza căreia
au fost calculate plăți suplimentare la buget în sumă de ______ și aplicate amenzi în sumă de
___, care (nu) au fost achitate integral la bugetul de stat. (sau altă descriere după caz).
Situaţia achitării plăţilor la buget, la bugetul asigurărilor sociale de stat şi în fondul de
asigurare medicală
La momentul controlului conform fişei contului personal generalizat,
___________________ înregistrează supraplată la:
1. La cap._____________________ în sumă de ____ lei;
2. La cap._____________________ în sumă de ____ lei;
şi restanţă:
1. La cap._______________________ în sumă de _____ lei.
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Capitolul II. Constatări în rezultatul controlului. Corectitudinea şi plenitudinea
determinării şi stingerii obligaţiei fiscale şi nefiscale
(rezultatele controlului)
La acest capitol se fixează respectarea legislaţiei la obiectul calculării şi achitării
impozitelor, taxelor şi plăţilor supuse verificării
S-a stabilit, că întreprinderea este plătitoare a următoarelor impozite și taxe.
1._________________________________________________________
2._________________________________________________________etc.
În rezultatul controlului s-a stabilit următoarele încălcări:
1.____________________________________________________________
2.____________________________________________________________ etc.
CONCLUZII ŞI PROPUNERI:
Controlul respectării legislației la ________________ a stabilit:
1. ______________________________________________________________
2. ______________________________________________________________ etc.
Anexe la act:
1. ___________________________
2. ___________________________ etc.
Documentele anexate sunt parte integrantă al prezentului act de control.
În conformitate cu prevederile art. 216 alin. (8) din Titlul V al Codul fiscal sunteţi obligaţi
de a semna actul de control, chiar şi în cazul dezacordului. În caz de dezacord cu faptele expuse
în act, sunteţi obligaţi să prezentaţi în scris, în termen de 15 zile calendaristice din data
comunicării,
la _________________________, argumentarea dezacordului, anexând documentele de rigoare.
(adresa subdiviziunii SFS care a întocmit actul de control)

Se atenționează că potrivit prevederilor art. 16 alin. (12) din Legea nr. 180 din 26 iulie 2018
privind declararea voluntară și stimularea fiscală, contribuabilii care, începând cu 1 ianuarie
2019, vor comite repetat, în decursul a 6 luni consecutive, încălcările prevăzute de art. 254 și
art. 2541 din Codul fiscal, sunt pasibili controlului fiscal pentru perioadele de până la 1 ianuarie
2018.
Actul s-a întocmit în 2 exemplare.
Funcționarii fiscali

__________________
(funcţia )

______________
(semnătura )

________________
( numele, prenumele)

Conducătorul

__________________
______________
(denumirea contribuabilului)
(semnătura)

________________
(numele, prenumele )

Contabil – Şef

____________________
_____________
(denumirea contribuabilului)
(semnătura)

________________
(numele, prenumele)

Exemplarul 2 al prezentului act a fost primit de contribuabil, în persoana
________________
(numele, prenumele)

____________
(funcția)

_______________
(semnătura)

_______________
(data)
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Anexa 36 - Decizia asupra cazului de încălcare a legislației

Antetul SFS

DECIZIE
Nr. ____ din ___________
asupra cazului de încălcare a legislaţiei
comisă de
____________________________________________
(denumirea completă a contribuabilului)

_____________
(codul fiscal)

______________________________________________________________
(adresa juridică a contribuabilului)

Eu, dl (dna) ____________________________________________________________,
(numele, prenumele, funcţia persoanei de răspundere a SFS)

în prezența _____________________________________________________________,
(numele, prenumele, funcţia funcţionarului(lor) fiscal(i))

cu (fără) participarea contribuabilului reprezentat de:
______________________________________________________________________
(numele, prenumele, funcţia)

____________________________________________________________________şi a
(numele, prenumele, funcţia)

______________________________________________________________________,
(numele, prenumele, funcţia)

citat conform citaţiei _________________________________, primită la ___________,
(seria, numărul şi data citaţiei)

(data)

am examinat actul de control (fiscal) nr. ______________ din “____” _______________,
întocmit în rezultatul controlului (fiscal) efectuat la contribuabilul nominalizat (și
dezacordul pe marginea actului de control nr._______ din __________ ).
am constatat:
(Se descriu succint încălcările depistate cu trimiteri la art., alin., pct., lit. actelor
normative respective)
Exemplu:
1. Contrar art. _____ alin. _____ pct. ____ lit. ____ din _______________________
______________________________________________________________________,
(actul normativ)

conform căruia ______________, contribuabilul ________________________, fapt care
a adus la _______________________________________________________________
2._____________________________________________________________________
3.___________________________________________________________________etc
.
2. Dat fiind faptul că încălcările prevăzute la art. 254 și 2541 din Codul fiscal au fost
comise repetat de către contribuabil, în decursul a 6 luni consecutive, fapt constat prin
actul de control nr. ____ din ____, în temeiul căruia a fost emisă Decizia asupra cazului
de încălcare a legislației nr.__________ din ___________ și prin actul de control nr. ____
din ______, acesta nu va putea beneficia de o reducere cu 50% a amenzilor prevăzute la
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art. 254 și 2541 din Codul fiscal, în conformitate cu prevederile art. 234
Codul fiscal.

alin. (2) din

3. Anterior, prin Decizia nr. ____ din ________, Serviciul Fiscal de Stat a prelungit
termenul de examinare a cazului de încălcare a legislației cu până la 30 de zile, conform
prevederilor art. 246 alin. (2) din Codul fiscal.
În conformitate cu drepturile prevăzute de art. 133 alin. (2) pct. 14) și art. 241 din
Codul fiscal.
DECID:
1. A încasa la buget sumele impozitelor şi plăţilor calculate în rezultatul controlului:

(Se indică sumele impozitelor, taxelor şi altor plăţi calculate în rezultatul controlului,
codul IBAN la care urmează a fi transferate acestea.)
2. A încasa la buget majorare de întârziere (penalitate) calculată în rezultatul controlului
în conformitate cu art. 228 alin. (1) și alin. (2) din Codul fiscal:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
3. A aplica pentru încălcările legislaţiei:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(Se indică art., pct., alin., lit. din actele legislative și/sau normative în baza cărora se
aplică sancțiuni, sumele şi codul IBAN la care urmează a fi transferate acestea.)
Conform art. 252 alin. (1) din Codul fiscal prezenta decizie urmează a fi executată în
termen de 30 zile din data pronunţării. Calcularea majorării de întârziere pentru perioada
dată nu se suspendă.
În conformitate cu drepturile prevăzute de art. 234 alin. (2) din Codul fiscal, persoana
trasă la răspundere pentru încălcarea fiscală beneficiază de o reducere cu 50% a
amenzilor aplicate, în condițiile reglementate, cu excepția amenzilor aplicate pentru
comiterea repetată, în decurs de 6 luni consecutive, a încălcărilor fiscale prevăzute la
art. 254 și 2541 din Codul fiscal (cu excepția sancțiunilor aplicate în baza altor acte
legislative și normative decât Codul fiscal).
În conformitate cu prevederile art. 268 și 269 din Codul fiscal, decizia poate fi
contestată în termen de 30 zile de la data comunicării la Serviciul Fiscal de Stat
mun.
Chișinău, str. Constantin Tănase nr. 9.
Persoana cu funcție de răspundere a SFS __________________ _______________
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

LŞ
Obligaţiile, responsabilitatea şi drepturile sunt aduse
la cunoştinţă şi un exemplar de decizie a primit:
“___” ________________ 20__
________________
data
semnătura

_______________________
numele, prenumele, funcţia
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Anexa 37 - Mesaj comunicat prin intermediul telefonului

Mesaj comunicat prin intermediul telefonului

Bună

ziua

stimate

contribuabil,(denumirea/numele

contribuabilului)

(c/f_________________).
Serviciul Fiscal de Stat Vă informează că, în conformitate cu datele din sistemul
informațional al Serviciului Fiscal de Stat,

la situația din ________________

(denumirea/numele contribuabilului) înregistrează restanțe față de Bugetul public național, în
sumă de ______ lei.
Solicităm respectuos achitarea restanței în termen de 24 de ore.
În cazul în care ați achitat sumele restante, rugăm să prezentați sau să remiteți prin fax
sau e-mail copiile documentelor care confirmă faptul achitării.
În cazul neachitării benevole a restanței sau neprezentării confirmării achitării, Serviciul
Fiscal de Stat va fi nevoit să aplice metodele de executare silită a obligației fiscale restante la
buget.

Cu respect,
inspectorul fiscal ( nume, prenume)
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Anexa 38 - Mesaj comunicat prin intermediul e-mail-ului

Mesaj comunicat prin intermediul e-mail-ului

Denumirea/numele contribuabilului
Stimate contribuabil,
Serviciul Fiscal de Stat, Vă informează că în conformitate cu datele din sistemul
informațional al SFS, la situația din ________________, (denumirea/numele contribuabilului)
înregistrează restanță față de Bugetul public național, în sumă de _______ lei.
Solicităm respectuos achitarea restanței în termen de 24 de ore.
În cazul în care ați achitat sumele restante, rugăm să prezentați prin e-mail copiile
documentelor care confirmă achitarea restanței.
În cazul neachitării benevole a restanței sau neprezentării confirmării achitării, Serviciul
Fiscal de Stat va fi nevoit să aplice metodele de executare silită a obligației fiscale restante la
buget.
Pentru informații suplimentare Vă puteți adresa la nr. de telefon 022 ___________

Cu respect,
Inspector fiscal

(nume, prenume)

tel.__________________
fax._________________
e-mail_______________
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Anexa 39 - Act de constatare aferent inventarieii bunurilor sechestrate în baza Actului de sechestru

ACT DE CONSTATARE
aferent inventarierii bunurilor sechestrate în baza
Actului de sechestru Seria AS nr._________ din ______________
la locul aflării acestora
________________

_________________

În scopul constatării integrității bunurilor sechestrate, în temeiul drepturilor prevăzute la art. 134
alin. (2) din Codul fiscal, de către inspectorul (ii) fiscal (i) ai _______________________
__________________________________________________________________________________
(denumirea subdiviziunii structurale a SFS)

a Serviciului Fiscal de Stat, cu consimțământul și în prezența ___________________________________
(nume, prenume)

___________________________________________________________________________________,
(persoanele prezente în momentul verificării)

a fost efectuată verificarea locului aflării bunurilor sechestrate și inventarierea conform Actului de
sechestru
Seria____,
nr.__________
din
___________,
cu
locul
de
evidență____________________________________________________________________________
(locul de evidență a bunurilor)

Nr.
d/o

Denumirea
bunurilor
sechestrate

Indicii şi
caracteristicile
bunurilor
sechestrate

Unitatea de
măsură

Cantitatea

Prețul
prealabil pe
unitate

Valoarea
prealabilă
totală a
bunurilor

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
...

…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…

În timpul inventarierii/imposibilității inventarierii s-a stabilit că bunurile nominalizate în tabelă,
sechestrate în temeiul Hotărîrii Seria ___ nr._________ din _______________ privind
executarea silită a obligațiilor fiscale a contribuabilului, corespund/nu corespund/nu pot fi supuse
inventarierii.
Notă:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Inspectorul (ii) _________________________
Conducătorul (reprezentantul)______________________

______________

______________

exemplarul nr. 2 am primit/mențiune despre refuz
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Anexa 40 - Act de neadmitere a efectuării sechestrării bunurilor

ACT
de neadmitere a efectuării sechestrării bunurilor

____________

,,___,, __________ 20___

(locul întocmirii)

Eu (noi)

_____________________________________________________________
(funcţia, numele, prenumele funcţionarului/lor fiscal/i)

al

_____________________________________________________________
(denumirea subdiviziunii SFS)

cu participarea:

____________________________________________________________
(reprezentantului IGP, MAI, perceptorului fiscal)

_____________________________________________________________
(funcţia, numele, prenumele)

în prezenţa martorilor:

_____________________________________________________________
(numele, prenumele, adresa de domiciliu, datele de contact)

_____________________________________________________________
(numele, prenumele, adresa de domiciliu, datele de contact)

şi cu (fără) participarea_____________________________________________

_____________________________________________________________
(numele, prenumele restanţierului, reprezentantului acestuia)

c/f ___________________________,
căruia i s-au adus la cunoştinţă conform art. 200 alin. (3), alin. (4) al Codului fiscal, Hotărîrea
privind executarea silită a obligaţiei fiscale a contribuabilului emisă de ____________________
seria AH nr. _________ din ___ ________20___, drepturile şi obligaţiile contribuabilului
restanţier, precum şi consecinţele normelor legale statuate de art. art. 199 alin. (4), 263 alin. (1)
din Codul fiscal, deplasîndu - mă (ne) la faţa locului în scopul depistării (sechestrării) bunurilor
contribuabilului restanţier, am constat că, acesta nu permite accesul în/la

_________________________________________________________________
(se specifică locul)

pentru a i se sechestra bunurile.
Prezentul act este întocmit în ___ exemplare.
Funcţionarul fiscal _________________
_________________
Reprezentantul
_________________

_________________
_________________
_________________

Martorii

_________________
_________________
_________________

Restanţierul

_________________
_________________
_________________

NOTĂ: în cazul refuzului semnării, a consemna faptul în act
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Anexa 41 - Act de predare-primire a mijloacelor bănești ridicate

ACT
de predare-primire a mijloacelor bănești ridicate
din casieria contribuabililor restanțieri / debitorilor contribuabililor restanțieri de la funcționarul
Subdiviziunii responsabile de recuperarea creanțelor către persoana responsabilă pentru predare
la bancă (sucursală)
,,__” _____________ 20__

Inspectorul ________________________din cadrul Subdiviziunii responsabile de recuperarea
(funcția)

creanțelor ____________________________________________________________________
(numele, prenumele)

a
predat
mijloacele
bănești,
ridicate
din
casieria
contribuabilului
_______________________________________ în sumă de _____________ lei
(denumirea contribuabilului )

________________________________________________________________
(cu litere)

Descifrat pe tipuri de bancnote:
Persoana responsabilă, inspectorul ______________________din cadrul Subdiviziunii
responsabile de
(funcția)

recuperarea creanțelor__________________________________a primit mijloacele bănești,
ridicate
(numele, prenumele)

din casieria contribuabilului _______________________________ în sumă de___________
lei.
(denumirea contribuabilului )

A predat

_________________________________________________________________
(numele, prenumele, semnătura)

A primit

_________________________________________________________________
(numele, prenumele, semnătura)

Anexe:
1. Copia Hotărîrii de executare silită a obligației fiscale seria ____ nr. ______ din ________;
2. Copia Actului de ridicare a mijloacelor bănești seria _____
nr. _________ din
__________;
3. Borderoul de însoțire la predarea mijloacelor bănești în numerar, ridicate de la contribuabil
de către funcționarul fiscal.
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Anexa 42 - Actul de inspectare a obiectivului evaluării

temeiul: ______________________
ACTUL
DE INSPECTARE A OBIECTIVULUI EVALUĂRII
Localitatea:______________

întocmit la data
de:_________________
ora:_______

____________________________________________,
reprezentată
de
expertul/evaluatorul: ________________________dintr-o parte numit EXECUTANT și
SERVICIUL FISCAL DE STAT, ______________________________, reprezentat de
_____________________________________
____________________________________________, acționând în baza ______________,
numit în continuare BENEFECIAR din altă parte, au întocmit prezentul ACT precum că,
expertul/evaluatorul în prezența BENEFECIARULUI a executat inspectarea:
bunului(lor)imobil(e):___________________________________________________________
___
amplasat(e)
pe
adresa
______________________________________________________________
Numărul
(e)
cadastral(e):______________________________________________________
proces,
executat
în
deplină
conformitate
cu
prevederile:
___________________________________
În procesul inspectării reprezentantul EXECUTANTULUI nu a cauzat careva daune
BENEFECIARULUI, inclusiv obiectului evaluării sau altor bunuri/obiecte ce aparțin
BENEFECIARULUI sau persoanelor terțe.
Mențiuni:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________________
Obiecții:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________________
Temeiul obiecțiilor:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
din partea EXECUTANTUL
__________________________
__________________________
c/f _______________________
adresa:____________________
__________________________
(semnătura)

din partea BENEFECIARULUI
__________________________
__________________________
c/f _______________________
adresa:____________________
__________________________
(semnătura)
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Anexa 43 - Decizie cu privire la ridicarea sechestrului de pe bunurile contribuabilului

Antetul SFS
Decizie
Nr. ___________din ______ ___________ 20___
cu privire la ridicarea sechestrului de pe bunurile contribuabilului
__________________________
Eu,____________________________________________________________________,
(Șef/Șef adjunct al Subdiviziunii responsabile de recuperarea creanțelor)

cu participarea dlui/dnei ________________________________________________________,
(Șef al Subdiviziunii responsabile de recuperar ea creanțelor)

examinând materialele aferente măsurilor de executare silită aplicate faţă de contribuabilul
__________________ c/f ____________, cu sediul: ____________________, am stabilit
următoarele.
În temeiul Hotărârii cu privire la executarea silită a obligaţiei fiscale a contribuabilului
seria AH nr. ____________ din ____________ 20__, a fost întocmit actul de sechestru seria AS
nr. __________ din __________ 20__, fiind aplicat

sechestru pe bunurile întreprinderii

_________________ c/f ______________, în sumă de ____________ lei.
Conform art. 202 alin. (1) lit. ____, alin. (3) (se va completa după caz) din Codul fiscal:
Notă: În cazul procedurii de insolvabilitate, se va face mențiune la art. 75 din Legea
insolvabilității
DECID:

1.

De a ridica, sechestrul de pe bunurile contribuabilului _________________c/f
______________ aplicat prin actul de sechestru seria AS nr.___________ din
_________ 20__, în sumă de ___________ lei.

2.

A numi responsabil pentru executarea deciziei inspectorul ____________.

3.

Prezenta Decizie intră în vigoare din momentul semnării și urmează a fi adusă la
cunoştinţa contribuabilului şi părţilor implicate.
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Anexa 44 - Model de alăturare la urmărire

Model de alăturare la urmărire

Antetul SFS
Executorului Judecătoresc
Adresa poștală, e-mail

Serviciul

Fiscal

de

Stat,

____________________________________________________,
(Subdiviziunea responsabilă de recuperarea creanțelor)

întru

asigurarea

stingerii

restanţelor

_________________________,

c/f_____________________, cu sediul ____________________________, în temeiul art. 197
din Codul fiscal și art. 92 din Codul de executare, comunică despre alăturarea la urmărire. Astfel,
în vederea aplicării măsurilor de executare silită reglementate de Codul de executare, remite
informaţia cu privire la rechizitele trezoreriale (codurile IBAN), la care urmează a fi transferată
suma distribuită, ţinând cont de prevederile art. 144 – 146 din Codul de executare:

Nr.
d/o

Cod IBAN

Suma totatală
a restanței
(lei)

Plăți de
bază
(lei)

Majorări de
întârziere
(lei)

Amendă
(lei)

1
2
...

Anexă: ___________ file.

Șef al ________________

Nume, prenume

Executor: ____________
Telefon :_____________
E-mail: _____________
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Anexa 45 - Model de aviz pozitiv negativ aferent distribuirii sumelor

Model de aviz pozitiv / negativ aferent distribuirii sumelor

Executorului Judecătoresc
adresa
____________________________________________________________
(subdiviziunea responsabilă de recuperarea creanțelor)

în conformitate cu art. 197 alin. 33 al Codului fiscal, avizează pozitiv/negativ (în cazul avizului
negativ, a expune argumentat motivul) modalitatea distribuirii sumelor încasate de la contul (urile)
bancar (e) și/sau de plăți al (e) ___________________ c/f _________________ în ordinea propusă
în Încheierea nr. ___________ din _________ 20__.
NOTĂ: Se remite în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la recepționare executorului judecătoresc competent
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Anexa 46 - Model de notificare privind executarea silită

Model de notificare privind executarea silită

Antetul SFS
Denumirea/Numele, prenumele
Adresa poștală, e-mail

Serviciul Fiscal de Stat, __________________________________________________,
(subdiviziunea responsabilă de recuperarea creanțelor)

Vă informează că, la data de __________, conform informației din Sistemul Informațional al
Serviciului Fiscal de Stat, entitatea înregistrează restanță față de bugetul public naional în mărime
de ________ lei.
În acest context, comunicăm că, în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (2) lit.e) din
Codul fiscal, contribuabilul este obligat să achite la buget, la timp şi integral, ţinând cont de
prevederile art. 7 alin. (5) din Codul fiscal, sumele calculate ale impozitelor şi taxelor, asigurând
exactitatea şi veridicitatea dărilor de seamă fiscale prezentate. Prin restanță se subînțelege suma
pe care contribuabilul era obligat să o plătească la buget ca impozit, taxă sau altă plată, dar pe
care nu a plătit-o în termen, precum și suma majorării de întârziere (penalității) și/sau amenda,
iar termenul de stingere a obligației fiscale, este perioada stabilită conform legislației fiscale, în
care aceasta trebuie să fie executată.
Având în vedere neonorarea obligațiilor la buget și admiterea restanțelor, a fost declanșată
executarea silită a obligației fiscale restante, prin emiterea Hotărârii cu privire la executarea silită
a obligației fiscale a contribuabilului nr. ____ din __________ în mărime de _________ lei.
Ca urmare, solicităm respectuos onorarea pe deplin și în termen restrâns a obligațiilor
fiscale restante față de buget, iar în caz de neachitare, __________________________________
(subdiviziunea responsabilă de recuperarea creanțelor)

va aplica măsurile de executare silită a obligației fiscale și, după caz, va remite materialele către
executorul judecătoresc competent pentru executare.
Anexă: Copia Hotărârii cu privire la executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului nr._______ din
_______

Șef al ________________

Nume, prenume

Executor: ____________
Telefon :_____________
E-mail: _____________
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Anexa 47 - Model de răspuns la somația de alăturare la urmărire, în cazul lipsei restanțelor la buget

Model de răspuns la somația de alăturare la urmărire,
în cazul lipsei restanțelor la buget

Executorului Judecătoresc
adresa

_______________________________________________________________________________________
(subdiviziunea responsabilă de recuperarea creanțelor)

la somația de alăturare la urmărire cu nr. ______________ din __________20__, referitor
la _______________ c/f _____________, Vă aduce la cunoştinţă că, conform Sistemului
Informațional al Serviciului Fiscal de Stat, la data de __________20___, entitatea nu dispune
de restanțe la bugetul public național.
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Anexa 48 - Model de Analiză economică financiară

Analiza economică financiară

________________
(data, luna, anul)

Subsemnatul, _____________________________, ______________________
(numele, prenumele)

(funcția)

al ________________________________________________________________
(subdiviziunii responsabile de recuperarea creanțelor)

am efectuat analiza activităţii economico-financiare a plăţilor la buget
_________________________________ pe perioada de activitate anului 20__ - 20__.
(denumirea agentului economic, codul fiscal)

Analiza s-a efectuat la ________________.
(data, luna, anul)

Informaţii de caracter general
__________________________________ este înregistrat la Agenția Servicii Publice
(denumirea agentului economic)

cu nr. ____________________ din ________________
(numărul de înregistrare)

(data, luna, anul)

codul
fiscal
_______________,
(codul fiscal)
____________________________.

adresa

juridică:

(localitatea, strada, blocul, oficiul)

Agentul economic are declarate următoarele subdiviziuni:
-

____________, adresa:_________________.
(destinația filialei)

-

____________, adresa:_________________.
(destinația filialei)

-

(strada, oficiu)

(strada, oficiu)

____________, adresa:_________________.
(destinația filialei)

(strada, oficiu)

Dările de seamă, declaraţiile fiscale se prezintă în termenii stabiliţi.
Conturi: Cont curent __________________; __________________;
(numărul contului bancar și/sau de plăți)

(denumirea băncii,entității, după caz )

Genul principal de activitate al întreprinderii este: _______________________.
(denumirea genului de activitate)
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În perioada anului ______ activitatea întreprinderii se caracteriza prin următorii
indicatori:
Profitul net al perioadei de gestiune, care reflectă rezultatul financiar obținut într-o perioadă și
influențează direct asupra viabilității acesteia.
Profitul net = r.160 din raportul Situațiile financiare, putem observa profit sau pierdere atît în
perioada curentă cît și în perioada precedentă .
Un alt indicator ce caracterizează capacitatea de plată a întreprinderii este lichiditatea absolută
în perioada curentă.
Lichiditatea absolută reflectă în ce măsură entitatea este capabilă să-și onoreze obligațiile
curente.
Lichiditatea absolută=Numerar în casierie și la conturi curente (bilantul contabil r.250)/ datorii
curente (bilanțul contabil r.580).
Menționăm că entitatea este capabilă să-și achite datoriile pe termen scurt în caz că suma
constituie 0,20-0,25, ceea ce înseamnă că la fiecare leu datorii curente entitatea trebuie să dispună
de 0,20-0,25 bani în numerar (valoare optimă).
În cadrul analizei economice, se va calcula și solvabilitatea întreprinderii care indică
disponibilitățile de plată.
Solvabilitatea generală = Active circulante (r.310 din bilanț)/Datorii curente (r.580 din bilanț)
Valoarea minimă admisă poate varia între 1,2-1,8
Pe lîngă acest indicator acest indicator calculăm și rata solvabilității, care reprezintă raportul
dintre capitalul propriu și totalul capitalului. Indicatorul dat se calculează în procente
Rata solvabilității= capitalul propriu (r.390 din bilanț)/total capital (r.590 din bilanț)*100% .
Valoarea acestui indicator trebuie să fie de circa 50% .
Indicatori

Coeficientul indicatorului
Perioada
precedentă

Profitul (pierderi ) net al
perioadei
Lichiditatea absolută
Solvabilitatea
Rata solvabilității

Norma coeficientului
indicatorului

Perioada curenta
+/0,20-0,25
1,2-1,8
Circa 50%

De asemenea, conform bilanțului putem constata dacă entitatea dispune de mijloace fixe (r.040
din bilanț).
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În urma analizei economico-financiare putem stabili situația entității și posibilitatea de a stinge
obligațiile fiscale.
De asemenea, conform Declarației VEN12 (vizualizată în sistemul informațional), putem
constata următoarele:

Indicii
Suma totală a veniturilor (r.0101 din VEN12)
Suma totală a cheltuielilor (r.0102 din Ven12)
Venitul (pierderi) obținut în perioada fiscală
(r.040 din Ven12)
Profit (pierderi) net (r.160 din Raport situații
financiare)

Per.curentă

Din datele tabelului de mai sus se poate constata că activitatea întreprinderii, în perioada supusă
analizei este caracterizată pentru anul _____ prin profit sau pierdere netă în sumă de ________
lei.

S-a stabilit, ca întreprinderea este plătitoare la buget de următoarele impozite, taxe, majorări de
întîrziere(penalitate) și/sau amenzi:

1. ______________________________________________.
(denumirea impozitului, taxei, penalități, amenzi după clasifiacrea bugetară)

2. ______________________________________________.
(denumirea impozitului, taxei, penalități, amenzi după clasifiacrea bugetară)

La data de __________, reieşind din Sistemul Informațional Contul Curent al Contribuabilului,
(data, luna anul)

întreprinderea are următoarele datorii față de bugetul public național.
Clasificarea
bugetară

Plăți de bază

Penalități

Amenzi

Total

Total

În urma analizei economico-financiare sa stabilit că _________________________:
(denumirea contribuabilului)
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La data de __________, reieşind din datele Sistemului Informațional al SFS, întreprinderea are
datorii faţă de Bugetul Public Naţional în sumă de ______lei.
În urma analizei activităţii economico-financiare efectuată pentru perioada fiscală a anului
______ sa stabilit că întreprinderea a dispus/nu a dispus de posibilitatea de a stinge datoria faţă
de buget.

Concluzii:
În rezultatul analizei economico financiare s-a constatat:
1.

La situaţia de __________ întreprinderea _______________ are datorii față de
(data, luna, anul)

(denumirea contribuabilui)

bugetul public naţional în suma de _________lei.
2. Situaţia economico-financiară a perioadei anului ______ este stabilă/instabilă.

Funcționarul fiscal ______________ ______________ _____________________
(funcția)

(numele, prenumele)

(semnătura)
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Anexa 49 - Model de solicitare de alăturare la urmărire, în cazul în care,
executorul judecătoresc nu a solicitat alăturarea

Model de solicitare de alăturare la urmărire, în cazul în care,
executorul judecătoresc nu a solicitat alăturarea

Antetul SFS
Executorului Judecotoresc
Adresa poștală, e-mail
Serviciul Fiscal de Stat, ___________________________________________________,
(subdiviziunea responsabilă de recuperarea creanțelor)

Vă informează că faţă de entitatea ____________ s-au înaintat ordine incaso la conturile bancare
și/sau de plăți, în ordinea stabilită de prevederile imperative ale art. 197 din Codul fiscal.
Conform datelor despre executarea parţială sau totală a ordinelor incaso, parvenite de la
bancă (sucursală) și/sau societatea de plată (sucursala), societatea emitentă de monedă
electronică (sucursala), furnizorul de servicii poștale care activează în calitate de prestator de
servicii de plată sau emitent de monedă electronică (sucursala) _____________, ordinele incaso
emise de Serviciul Fiscal de Stat, nu au fost executate pe motivul existenţei la conturi a grevărilor
stabilite prin încheierea executorului judecătoresc ______________, fapt pentru care urma să
solicitaţi alăturarea la urmărire, în condiţiile stipulate de art. 197 din Codul fiscal şi art. 92 din
Codul de executare.
Dat fiind faptul că, asemenea solicitare nu a fost înregistrată din partea executorului
judecătoresc, în temeiul art. 197 din Codul fiscal și art. 92 din Codul de executare,
____________________________________________________ Vă remite, în vederea aplicării
(subdiviziunea responsabilă de recuperarea creanțelor)

măsurilor de executare silită în ordinea stabilită de Codul de executare al RM, informaţia despre
rechizitele trezoreriale (codurile IBAN), la care urmează a fi transferată suma distribuită, ţinând
cont de prevederile art. 144 – 146 din Codul de executare:
Nr.
d/o

Cod IBAN

Suma totatală
a restanței
(lei)

Plăți de
bază
(lei)

Majorări de
întârziere
(lei)

Amendă
(lei)

1
2
...
Despre acţiunile întreprinse, solicităm respectuos a informa
_______________________________________________________________________
(subdiviziunea responsabilă de recuperarea creanțelor)

Șef al _____________

Nume, prenume

Executor: ____________
Telefon :_____________
E-mail: _____________
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Anexa 50 - Model de scrisoare privind remiterea către executorul

Model de scrisoare privind remiterea
către executorul judecătoresc

Antetul SFS
Executorului Judecătoresc
Adresa poștală, e-mail

Prin prezenta, Serviciul Fiscal de Stat, _________________________________________,
(subdiviziunea responsabilă de recuperarea creanțelor)

în conformitate cu prevederile art. 11 lit. p) din Codul de executare, art. 196 alin. (5) din Codul
fiscal, Vă remite spre executare silită documentul executoriu Hotărârea cu privire la executarea
silită a obligației fiscale a contribuabilului seria AH nr. ______ din _________ privind executarea
silită a obligației fiscale a restanțierului _________________________, cod fiscal
_________________.
(Denumire/ Nume, prenume)

Menționăm că potrivit documentului executoriu și anume Hotărârea cu privire la executarea
silită a obligației fiscale a contribuabilului seria AH nr.______ din ________, restanțierul
__________________________, cod fiscal _______________, înregistrează față de bugetul
public
(Denumire/ Nume, prenume)

național o restanță în sumă totală de ________ lei.
Atragem atenția că potrivit pct. 3 din Hotărârea cu privire la executarea silită a obligației
fiscale a contribuabilului seria AH nr._______ din __________, încasarea silită a restanței,
conform Codului de executare, se efectuează de către executorul judecătoresc competent.
Potrivit art. 133 alin. (2) pct. 7) din Codul fiscal, în realizarea funcțiilor sale, Serviciul Fiscal
de Stat aplică, de sine stătător sau prin entităţile abilitate, modalităţile de executare silită şi măsurile
de asigurare a stingerii obligaţiei fiscale şi a altor plăţi la bugetul public naţional potrivit legii.
În acest sens, menționăm că în urma verificării datelor din Registrul bunurilor imobile și
mobile, s-a constatat că contribuabilul nu deține careva bunuri cu drept de proprietate/ deține
bunuri cu drept de proprietate, însă asupra acestora este aplicat sechestru de către executorul
judecătoresc ______________________/este ipotecat/gajat la ____________________________.
*În cazul în care restanțierul deține bunuri cu drept de proprietate, scrisoarea se
completează cu următorul alineat: „Notăm că potrivit prevederilor art. 200 alin. (6) lit. b) (sau lit.
d), în funcție de situația concretă) din Codul fiscal, nu sunt sechestrabile bunurile gajate până la
momentul sechestrării (nu sunt sechestrabile bunurile sechestrate de alte autorităţi publice, dacă
este incident temeiul prevăzut la art. 200 alin. (6) lit. d) din Codul fiscal). Astfel, observăm că
Serviciul Fiscal de Stat nu este în drept de a aplica sechestru ca măsură de executare silită conform
legislației fiscale.”.
*În cazul în care restanțierul este o întreprindere individuală sau o persoană fizică care este
fondator al unei întreprinderi individuale, scrisoarea se completează cu următorul alineat:
„Totodată, potrivit art. 14 alin. (1) și (2) din Legea nr. 845/1992 cu privire la antreprenoriat şi
întreprinderi, întreprindere individuală este întreprinderea care aparţine cetăţeanului, cu drept de
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proprietate privată, sau membrilor familiei acestuia, cu drept de proprietate comună. Patrimoniul
întreprinderii individuale se formează pe baza bunurilor cetăţeanului (familiei) şi altor surse care
nu sunt interzise de legislaţie. Întreprinderea individuală nu este persoană juridică şi se prezintă în
cadrul raporturilor de drept ca persoană fizică întreprinzător individual. Patrimoniul întreprinderii
individuale este inseparabil de bunurile persoanele ale antreprenorului.”.
*În cazul în care restanțierul este o persoană fizică – cetățean, scrisoarea se completează
cu următorul alineat: „Totodată, notăm că potrivit art.197 alin. (1) din Codul fiscal, Serviciul
Fiscal de Stat este limitat în vederea încasării mijloacelor bănești de pe conturile bancare și/sau de
plăți ale persoanelor fizice care nu sunt subiecți ai activității de întreprinzător.”.
Prin urmare, de către Serviciul Fiscal de Stat, ___________________________________,
(subdiviziunea responsabilă de recuperarea creanțelor)

conform împuternicirilor atribuite de Codul fiscal, au fost întreprinse și epuizate toate măsurile de
asigurare și executare silită a restanțelor contribuabilului.
Notăm că, prin prisma Codului de executare, măsurile de executare silită care urmează a fi
întreprinse de executorul judecătoresc în scopul executării documentului executoriu Hotărârea cu
privire la executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului seria AH nr. _____ din
_________, sunt mai vaste și exced competența Serviciului Fiscal de Stat în materie de executare
silită, în condițiile în care, măsurile de executare întreprinse de Serviciul Fiscal de Stat, nu s-au
soldat cu stingerea restanței.
Mai mult decât atât, posibilitățile de executare silită a documentelor executorii atribuite prin
lege executorului judecătoresc, sunt mai vaste, având inclusiv competența de urmărire a salariului,
pensiei și a altor venituri ale debitorului.
Despre măsurile întreprinse, solicităm respectuos informarea Serviciului Fiscal de Stat.
Anexă:____________.

Șef al ________________

Nume, prenume

Executor: ____________
Telefon :_____________
E-mail: ______________
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Anexa 51 - Model de solicitare remisă executorului, în cazul în care au fost remise materialele spre executare
silită, dar acesta nu a informat Serviciul Fiscal de Stat despre acțiunile întreprinse

Model de solicitare remisă executorului judecătoresc,
în cazul în care au fost remise materialele
spre executare silită, dar acesta nu a
informat Serviciul Fiscal de Stat despre acțiunile întreprinse

Antetul SFS
Executorului Judecătoresc
Adresa poștală, e-mail
Prin prezenta, Serviciul Fiscal de Stat, _______________________________________,
(subdiviziunea responsabilă de recuperarea creanțelor)

ține să informeze că, prin scrisoarea nr. ______ din _______ 20__, a fost remisă spre executare
Hotărârea cu privire la executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului seria AH nr. ___
din ________ în privința _____________________________, cod fiscal __________________,
(Denumire/ Nume, prenume contribuabil)

în conformitate cu art. 11 lit. p) din Codul de executare.
În conformitate cu art. 44 alin. (1) din Codul de executare, solicităm respectuos,
prezentarea informației relevante aferent procedurii de executare silită aplicată, precum și
anexarea, după caz, a documentelor confirmative.

Șef al ________________

Nume, prenume

Executor: ____________
Telefon :_____________
E-mail: _____________
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Anexa 52 - Model de notificare prealabilă privind insolvabilitatea

Model de notificare prealabilă privind insolvabilitatea

Antetul SFS

Denumirea, sediul, adresa
poștală a entității

Serviciul Fiscal de Stat, Subdiviziunea responsabilă de recuperarea creanțelor
______________ comunică că, la situaţia din __________, SRL ___________, c/f _________,
dispune de restanţă în sumă totală de ____________ lei.
În acest sens, comunicăm că în conformitate cu art. 8 alin. (2) lit. e) din Cod fiscal,
contribuabilul este obligat să achite la buget, la timp şi integral, ţinând cont de prevederile art.7
alin.(5) din Codul fiscal, sumele calculate ale impozitelor şi taxelor, asigurând exactitatea şi
veridicitatea dărilor de seamă fiscale prezentate.
Reieşind din faptul neachitării în termen a obligaţiei fiscale, întru declanşarea procedurii
de executare silită a fost emisă Hotărîrea privind executarea silită a obligației fiscale a
contribuabilului nr. _____ din ____________.
Totodată, conform art. 14 alin. (3) din Legea insolvabilităţii nr. 149 din 29.06.2012,
debitorul este obligat să depună cererea introductivă imediat, dar nu mai tîrziu decît la expirarea
a 30 zile din data survenirii temeiurilor indicate la alin. (2) al articolului menționat şi la art. 10
alin. (2) din Legea menţionată.
Astfel, agentul economic este obligat să depună cererea introductivă în cazul incapacităţii
de plată, supraîndatorării debitorului, în cazul în care executarea integrală a creanţelor scadente
ale unui sau ale mai multor creditori poate cauza imposibilitatea satisfacerii integrale la scadenţă
a creanţelor celorlalţi creditori sau în cazul lichidării, care se efectuează conform altor legi,
devine evident că debitorul nu poate satisface integral creanţele creditorilor.
Nedepunerea cererii introductive de către debitor, dacă există unul din temeiurile de
intentare a procesului de insolvabilitate constituie încălcare contravenţională şi atrage
răspunderea prevăzută de art. 288 din Codul Contravenţional.
Reieşind din cele expuse, Subdiviziunea responsabilă de recuperarea creanțelor
________________ solicită respectuos achitarea restanţei faţă de bugetul public naţional în sumă
de _______________ lei, iar în cazul existenţei unuia din temeiurile de intentare a procedurii de
insolvabilitate, urmează să depuneţi cererea introductivă în termen de 10 zile de la recepționarea
prezentei notificări.
În cazul neachitării restanţei şi nedepunerii cererii introductive în conformitate cu
legislaţia în vigoare, Direcția _____________ va sancţiona persoanele cu funcţie de răspundere
în conformitate cu art. 288 din Codul Contravenţional, totodată va solicita instanţei de judecată
iniţierea procedurii de insolvabilitate, inclusiv cu atragerea la răspunderea subsidiară a
persoanelor cu funcţii de răspundere.
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Anexa 53 - Notificarea primară privind suspendarea operațiunilor la conturile bancare și/sau de plăți

Notificarea primară privind suspendarea
operațiunilor la conturile bancare și/sau de plăți
ANTET SFS

nr. _____ din ___________
Conducătorului ___________________
(denumirea contribuabilului)

Stimate contribuabil,
Serviciul Fiscal de Stat Vă informează că, în conformitate cu datele din Sistemul Informațional,
la situația din ____________ (denumirea contribuabilului) înregistrează restanțe față de Bugetul Public
Național în sumă de __________ lei.
În acest context, solicităm respectuos stingerea restanței admise în termen de pînă la 5 zile din
data prezentei notificări.
În cazul neachitării restanței în termenul indicat, Serviciul Fiscal de Stat va fi în situația să
întreprindă acțiuni de suspendare a operațiunilor la conturile bancare și/sau de plăți.
În cazul în care sunt necesare informații sau clarificări suplimentare Vă rugăm să ne contactați la
nr. de telefon ___________ sau să vizitați sediul Direcției responsabile de recuperarea creanțelor la adresa
___________________.

Cu respect,

Șeful subdiviziunii

___________________

Ex. ____________________
Tel.____________________
e-mail __________________
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Anexa 54 - Notificarea repetată privind suspendarea operațiunilor la conturile bancare și/sau de plăți

Notificare repetată privind suspendarea
operațiunilor la conturile bancare și/sau de plăți

ANTET SFS

nr. _____ din ___________
Conducătorului ___________________
(denumirea contribuabilului)

Stimate contribuabil,
Serviciul Fiscal de Stat Vă informează că, (denumirea contribuabilului) nu s-a conformat
cerințelor menționate în notificarea nr. ____ din____________ (se va indica nr. și data notificării) și în
conformitate cu datele din Sistemul Informațional, la situația din ________ înregistrează restanțe față de
Bugetul Public Național în sumă de _________ lei.
În acest context, Serviciul Fiscal de Stat, va emite Dispoziția de suspendare a operațiunilor la
conturile bancare și/sau de plăți deținute de către (denumirea contribuabilului) pentru a asigura încasarea
mijloacelor bănești în contul stingerii obligației fiscale începând cu data de___________.
În cazul în care sunt necesare informații sau clarificări suplimentare Vă rugăm să ne contactați la
nr. de telefon ___________ sau să vizitați sediul Direcției responsabile de recuperarea creanțelor,
amplasat la adresa ___________________.

Cu respect,
Șeful subdiviziunii

____________________

Ex. ____________________
Tel.____________________
e-mail __________________
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Anexa 55 - Model de notificare persoane fizice

Model de notificare persoane fizice

Antetul SFS
Nume, prenume
Adresa poștală, e-mail
Stimate(ă) Domn/Doamnă,
Serviciul Fiscal de Stat, ___________________________________________________,
(subdiviziunea responsabilă de recuperarea creanțelor)

Vă informează că, la situația din ________, admiteți restanță față de bugetul public național în
sumă de _______ lei.
Drept urmare, a fost emisă Hotărârea privind executarea silită a obligației fiscale a
contribuabilului seria AH nr._______ din __________ (se anexează).
Astfel, întru executarea hotărârii menționate, la data de _____________ între orele
________, va fi inițiată modalitatea de executare silită, prin aplicarea sechestrului pe bunurile ce
Vă aparțin cu drept de proprietate, în scopul stingerii restanței admise.
În acest context, la data indicată este necesară asigurarea prezenței Dumneavoastră la
domiciliu/reședința ____________________________, pentru efectuarea sechestrului pe bunuri.
(adresa)

În caz de neexecutare a prezentei prescripții, manifestată prin refuz în permiterea
accesului în domiciliu sau în reședință la data preconizată pentru efectuarea sechestrului,
Serviciul Fiscal de Stat este în drept să inițieze o acțiune în instanța de judecată în scopul încasării
sumei restante pe cale judiciară, inclusiv cu antrenarea executoriului judecătoresc competent în
procesul de executare silită, după caz.
Totodată, Vă atenționăm că, pentru împiedicarea funcționarului fiscal de a efectua
executarea silită a obligației fiscale, sunteți pasibil (ă) răspunderii în conformitate cu cadrul legal
în vigoare.
Anexă: Copia Hotărârii cu privire la executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului

Cu respect,

Șef al ________________

Nume, prenume

Executor: ____________
Telefon :_____________
E-mail: _____________
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Anexa 56 - Modele de acte aferent gestionării fidejusiunii

CONTRACT
DE FIDEJUSIUNE
Nr.________
din____________

Art. l PĂRŢILE
1.1 Serviciul Fiscal de Stat, Direcția__________________________, cu adresa
juridică________
str. ______________________ ,
în
persoana
Dlui/Dnei_______________________________, Director/Director adjunct/şef /şef adjunct
al subdiviziunii SFS ________ , care activează conform Ordinului_______ nr. _______ din
________________________ şi a legislației Republicii Moldova - în calitate de
CREDITOR;
1.2 „ _____________________ ”, cod fiscal ____________________________ , cu adresa
juridică ___________________ str. ___________________________________ , reprezentat de
Dl/Dna ___________________ identificat sub IDNP ____________________ - în calitate de
administrator, numit în continuare DEBITOR;
1.3 „ __________________ ”, cod fiscal ____________________________ ,
cu
adresa
juridică
______________________ str.______________ ,
reprezentat
de
Dl/Dna_______________
identificat sub IDNP ________________ - în calitate de administrator, numit în
continuare
FUDEJUSOR;

Art. 2 OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1 Obiectul contractului îl constituie răspunderea solidară a fidejusorului şi debitorului în faţa
creditorului pentru achitarea integrală de către debitor a obligaţiei fiscale în mărime de
____________ lei, înregistrată ca restanţă la situaţia din __________ faţă de BPN şi majorarea
de
întârziere care va fi calculată pe parcurs, din data încheierii contractului şi până la data stingerii
obligaţiei admisă de debitor;
2.2 Fidejusorul îşi asumă garantarea executării de către debitor a obligaţiei sale faţă de Bugetul
Public Naţional indicată la pct. 2.1, prin răspunderea solidară cu toate bunurile ce-i aparţin cu
drept de proprietate, sau dobândite în viitor, dintre care inclusiv.
- cu bunul mobil, autoturismul de model ________________ ,
număr
de
înregistrare _______________________________________ ,
de culoare _______ , anul producerii ______ , codul VIN - ___________________ , cu numărul
de
motor - _____________________ , ce-i aparţine cu drept de proprietate fidejusorului;
- cu bunul imobil ___________________ ,
cu
numărul
cadastral______________________,
cu suprafaţa totală de ________, ce aparţine cu drept de proprietate la o cota de
_________________________ fidejusorului,
în temeiul ____________________________ din ________ , ce la rândul său, este amplasat în
____________________________________________________________________________;
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Art. 3. OBLIGAŢIUNILE PĂRŢILOR

3.1. Debitorul se obligă:
a) Să achite integral până la data de ____________ suma obligaţiei fiscale admise ca restanţă la
situaţia din _______ , în mărime de ________ lei şi majorarea de întârziere care va fi
calculată
pe parcurs, din data încheierii prezentului contract şi până la data stingerii obligaţiei admise
de debitor;
b) Debitorul urmează să achite săptămânal nu mai puţin de ___________ lei
din
suma
indicată la pct.3.1 litera a), primul termen de achitare fiind data de ______ , iar ultimul termen
de achitare fiind data de ________________________________________ , în paralel având
obligaţia achitării plăţilor curente, care au luat naştere conform legislaţiei fiscale, după data
încheierii prezentului contract;
c) În caz de primire de la alţi creditori a unei reclamații privind achitarea unor sume de bani
şi posibilitate de a fi început un proces de insolvabilitate faţă de sine, să informeze în scris
Serviciul Fiscal de Stat, în termen de o zi lucrătoare despre reclamația respectivă;
d) Să suporte toate cheltuielile aferente înregistrării/autentificării/radierii prezentului contract
la organele abilitate, şi/sau altor acte juridice ce vor lua naștere urmare a realizării clauzelor
contractuale ale acestuia;
e) Să informeze neîntârziat fidejusorul despre faptul achitării integrale a obligațiilor fiscale,
ce sunt obiect al prezentului contract;
3.2. Fidejusorul se obligă:
a) Să răspundă solidar cu toate bunurile deținute în proprietate sau dobândite în viitor, inclusiv
cu bunurile mobile/imobile specificate în pct.2.2 din prezentul contract, în cazul neachitării de
către debitor a obligației fiscale menționate la pct. 2.1, în cuantumul şi termenii stabiliți;
b) Să nu instituie gajuri sau careva drepturi reale faţă de bunurile mobile/imobile specificate
în pct.2.2 al prezentului contract;
c) Să prezinte la cererea creditorului documente şi/sau acte de orice natură pentru efectuarea
controlului aferent verificării capacității de plată a fidejusorului şi deținerii de bunuri suficiente
pentru a garanta obligaţia;
d) Pe parcursul valabilității fidejusiunii, să permită necondiționat creditorului exercitarea
inspectării stării bunurilor supuse gajării;
e) În termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de achitare a obligaţiilor fiscale
faţă de buget, admise ca restanță şi stabilite spre achitare de către Debitor, conform art.3 al
prezentului contract, să plătească creditorului suma menționată mai sus, neachitată de către
debitor;
3.3. Creditorul se obligă:
a) În conformitate cu prevederile art.229 alin.(8) din Titlul V al Codului fiscal, să anuleze
dispoziţiile de suspendare a conturilor bancare și/sau de plăți remise băncilor (sucursalelor) și/sau
societăților de plată (sucursalelor), societăților emitente de monedă electronică (sucursalelor),
furnizorilor de servicii poștale care activează în calitate de prestator de servicii de plată sau emitent
de monedă electronică (sucursalelor) ale debitorului în termen de până la 2 zile lucrătoare din
momentul înregistrării în registrele de resort a gajului asupra bunurilor ce aparţin cu drept de
proprietate fidejusorului, instituit în baza contractelor de gaj încheiate între Serviciul Fiscal de
Stat şi fidejusor;
b) Să informeze fidejusorul despre faptul întârzierii achitării de către debitor a obligaţiilor
fiscale specificate la pct.3.1 al prezentului contract;

76

Art. 4. DREPTURILE PĂRŢILOR
4.1. În caz de neîndeplinire a obligaţiunilor indicate în art. 3 al prezentului contract, creditorul
este în drept să întreprindă acţiunile de regres necesare răspunderii solidare cu bunurile proprii
ale fidejusorului, cât şi să întreprindă acţiuni de executare silită faţă de debitor;
4.2. Fidejusorul şi debitorul pe parcursul termenului de valabilitate a prezentului contract, are
drept de a administra bunurile sale, inclusiv sumele băneşti necesare de a fi transferate la buget;

Art. 5. REZILIEREA CONTRACTULUI DE CĂTRE PĂRŢI
5.1. Prezentul contract poate fi reziliat în cazul:
- stingerii totale a obligaţiilor fiscale faţă de Bugetul Public Naţional, ce constituie
obiectul contractului;
- lipsei sau dispariţiei bunurilor pasibile gajării întru garantarea stingerii obligaţiei fiscale
a debitorului.

Art. 6. FORŢA MAJORĂ

6.1. Orice împrejurare independentă de voinţa părţilor contractante, intervenită după data
semnării contractului şi care împiedică executarea acestuia este considerată ca forţă majoră şi
exonerează de răspundere partea care o invocă. Sunt considerate ca forţă majoră, în sensul acestei
clauze, împrejurări ca: război, revoluţie, calamităţi. Partea care invocă forţa majoră trebuie să
anunţe celelalte părţi în termen de 10 zile calendaristice de la data apariţiei respectivului caz de
forţă majoră.
6.2. După încetarea cazului de forţă majoră, partea care 1-a invocat, îşi va relua obligaţiile
contractuale în termen de 3 zile şi va anunţa celelalte părţi. Dacă nu procedează la anunţarea, în
termenele prevăzute mai sus, a începerii şi încetării cazului de forţă majoră, partea care îl invocă
va suporta toate daunele provocate celei altor părţi prin ne anunțarea în termen.

Art. 7. TERMENILE DE VALABILITATE
7.1. Termenul de valabilitate al contractului se stabilește începând cu data de _____________
până la data de__________, aceasta fiind ultima zi de achitare.

Art. 8. LITIGII
8.1. Orice litigiu decurgând din prezentul contract, inclusiv referitor la validitatea, interpretarea,
executarea ori desființarea contractului se va soluționa de către instanțele judecătorești
competente din Republica Moldova.
DEBITOR
„__________________”
c/f__________________
adresa juridică:
____________________
____________________
Reprezentat de: Dl/Dna
____________________
___________________

FIDEJUSOR
„__________________”
c/f__________________
adresa juridică:
____________________
____________________
Reprezentat de: Dl/Dna
____________________
____________________

CREDITOR
Serviciul Fiscal de Stat
adresa juridică:
____________________
Reprezentat de: Dl/Dna
____________________
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ÎNDRUMARUL
cu privire la aplicarea fidejusiunii
1. În conformitate cu prevederile art. 8 alin. (2) lit. e) al Codului fiscal, contribuabilul este
obligat să achite la buget, la timp şi integral sumele calculate ale impozitelor şi taxelor, iar în cazul
în care contribuabilul nu respectă obligaţiile menţionate, în corelare cu prevederile art.229 alin. (2)
al Codului fiscal, Serviciul Fiscal de Stat este în drept de a emite dispoziţii privind suspendarea
operaţiunilor la conturile bancare și/sau de plăți ale contribuabilului.
2. La rândul său, potrivit prevederilor art. 229 alin. (8) al Codului fiscal, dispoziţia privind
suspendarea operaţiunilor la conturile bancare și/sau de plăți ale contribuabilului se anulează o dată
cu lichidarea încălcării pentru care a fost aplicată suspendarea sau în cazul satisfacerii de către
organul competent a contestației contribuabilului, a cererii contribuabilului (debitorului), ţinând
cont de motivele temeinice invocate de acesta, inclusiv constituirea de garanții - bunuri libere de
orice sarcini, oferite în vederea sechestrării, scrisoarea de garanţie bancară, gaj asupra unor bunuri
mobile, fidejusiune precum şi în baza deciziei instanţei de judecată sau a contractului de
amânare/eşalonare.
3. În acest context, menţionăm că, potrivit dispoziţiilor legislaţiei în vigoare, fidejusiunea
este o garanție personală şi constă în angajamentul pe care şi-l asumă fidejusorul (o persoană atât
juridică, cât şi fizică) faţă de creditor de a executa obligaţia debitorului în cazul în care acesta nu o
va executa.
4. Creditorul (în cazul dat, Serviciul Fiscal de Stat) are astfel certitudinea că, în caz de nevoie,
cât şi în circumstanţele descrise mai jos, să încaseze obligaţiile fiscale admise ca restanţă, prin
realizarea gajului aplicat asupra patrimoniului fidejusorului, fiind pasibil în paralel să exercite şi
acţiuni de executare silită, aplicabile faţă de contribuabilul restanţier, în modul prevăzut de Codul
fiscal.
Este necesar de atras atenţia că, eficacitatea fidejusiunii depinde atât de calităţile personale
ale fidejusorului, cât şi de situaţia materială a acestuia.
5. Din definiţia fidejusiunii rezultă că, aceasta este întotdeauna de natură contractuală. De
regulă, debitorul obligaţiei de bază este cel ce se adresează fidejusorului pentru ca acesta să-i ofere
o garanţie, în acest sens, încheindu-se între ei un acord privind prestarea serviciilor de fidejusiune.
6. În mod practic pot fi întâlnite contracte semnate de trei părţi: fidejusor, creditor și debitor .
Acestea nu contravin legislaţiei, nu ştirbesc caracterul relaţiilor de fidejusiune şi se califică drept
contracte complexe, cu elemente ale contractului de fidejusiune şi a celui de prestare a serviciilor de
fidejusiune.
7. La rândul său, în conformitate cu prevederile Codului civil, prin contractul de fidejusiune,
o parte (fidejusor) se obligă faţă de cealaltă parte (creditor) să execute integral sau parţial, gratuit
sau oneros obligaţia debitorului.
8. Astfel, pentru a avea calitatea de fidejusor persoana trebuie să aibă capacitatea de a
contracta, adică să dispună de capacitatea de exerciţiu. În cazul fidejusorului - persoană juridică,
este necesar ca organul de conducere al acesteia să aibă împuterniciri pentru a încheia astfel de acte
juridice.
9. Pe lângă capacitatea de a contracta, legea mai impune încă careva condiţii faţă de fidejusor:
- pentru fidejusorul persoană fizică - să aibă domiciliu sau reşedinţa în Republica Moldova;
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- pentru fidejusor persoana juridică - să fie înregistrată în Republica Moldova (poate fi şi cu
capital străin sau mixt);
- fidejusorul trebuie să fie solvabil, adică să fie capabil în caz de necesitate, să acopere datoria
debitorului.
În acest sens, condiţiile enumerate mai sus, se regăsesc în prevederile Codului civil.
10. Contractul de fidejusiune trebuie să fie încheiat în mod obligatoriu în formă scrisă. O
astfel de normă se consemnează în prevederile Codului civil, ce expres stipulează despre faptul că,
contractual de fidejusiune, pentru a fi valabil, urmează a fi încheiat în scris. Clauzele contractului de
fidejusiune trebuie să fie clar formulate, din care să rezulte voinţa reală a părţilor. Fidejusiunea este
de strictă interpretare şi aceasta va fi făcută tot timpul în favoarea fidejusorului. Dacă n-au fost
stabilite anumite limite ale răspunderii fidejusorului, acesta se va răspunde până la suma maximă,
menţionată în contract.
11. Este necesar de-a specifica despre un element foarte important la aplicarea fidejusiunii,
reflectat în prevederile Codului civil, ce prevede că, creditorul (în cazul dat, Serviciul Fiscal de Stat)
este obligat de a-l informa pe fidejusor despre faptul că debitorul principal este în întârziere.
Neexecutarea obligaţiei stabilită la articolul dat poate atrage consecințe negative pentru creditor.
Astfel, fidejusorul poate opune această excepţie creditorului, invocând împrejurarea că, dacă ar fi
știut la timp despre aflarea în întârziere a debitorului el însuşi ar fi efectuat acţiuni de executare
efectivă a obligaţiei garantate, evitând astfel survenirea anumitor prejudicii.
12. Este necesar de menționat că, de către Serviciul Fiscal de Stat se va purcede la anularea
dispoziţiilor de suspendare prin aplicarea fidejusiunii, numai în cazul în care, bunurile
fidejusorului acoperă în totalitate suma obligaţiei fiscale admise ca restantă de către debitor,
inclusiv şi suma penalităţii ce se va calcula pe o perioadă de maxim 3 luni, în cazul neexecutării
contractului. Ca urmare, se recomandă ca, în cazul existenţei circumstanţelor aplicării fidejusiunii,
contractele vor fi încheiate pe o perioadă maximă de 3 luni.
13. Fidejusiunea presupune un raport juridic accesoriu faţă de obligaţia garantată, prin care
o terţă persoană, alta decât debitorul obligaţiei garantate, îşi asumă răspunderea pentru executarea
obligaţiei de către debitor. Şi această răspundere se extinde asupra întregului activ (toate bunurile)
ce aparţin fidejusorului, pe motiv al căreia contractele de fidejusiune nu sunt obligatorii spre
înregistrare, faţă de necesitatea şi obligativitatea înregistrării contractelor de gaj/ipotecă.
14. Astfel, la relaţiile de gaj/ipotecă obiectul este strict determinat şi bunul constituie obiectul
contractului, de aceea şi se defineşte ca o garanţie reală, iar în contractul de fidejusiune obiectul îl
constituie răspunderea fidejusorului cu întreg patrimoniul acestuia, de aceea şi este definit ca o
garanţie personală. Ca urmare, gajul/ipoteca presupune un raport juridic eficient în timp pentru
Serviciul Fiscal de Stat, de altfel în baza contractului de fidejusiune, DGA vor institui gaj/ipotecă
asupra bunurilor fidejusorului, ce urmează a fi înregistrat în mod obligatoriu în registrele de stat
corespunzătoare, fapt ce va evita apariţia unor situaţii de deblocare nejustificată a conturilor bancare
și/sau de plăți a restanțierului, ce în final pot aduce la prejudicierea bugetului.
15. În acest context, Serviciul Fiscal de Stat va încheia un contract de fidejusiune după
modelul-tip prevăzut mai sus, acesta din urmă fiind contrasemnat de către toate părţile implicate:
creditor (Serviciul Fiscal de Stat), debitor (contribuabilul restanţier) şi fidejusor (terța partea).
16. Ulterior, în baza contractului de fidejusiune, de către Serviciul Fiscal de Stat şi fidejusor
se va încheia un contract de gaj/ipotecă după modelul-tip prevăzut mai sus, acesta din urmă fiind
contrasemnat de creditor (Serviciul Fiscal de Stat) şi debitor (fidejusorul restanţierului).
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17. Întru înregistrarea dreptului real (gajului) în Registrul gajurilor/Registrul bunurilor
imobile/altele, de către DGA se va elabora un aviz de înregistrare a gajului/ipotecii după modelultip prevăzut mai sus, fiind adresat unui birou notarial proxim dislocării subdiviziunii respective a
SFS sau subdiviziunii teritoriale a Agenției Servicii Publice (în cazul ipotecii).
18. Toate cheltuielile aferent înregistrării gajului/ipotecii, în conformitate cu clauzele
contractului de fidejusiune şi contractului de gaj/ipotecă, urmează a fi suportate de către debitor
(contribuabilul restanţier) şi/sau fidejusor (terţa parte). în cazul în care, se refuză executarea clauzelor
respective, Serviciul Fiscal de Stat va rezilia contractele respective.
19. Conturile bancare și/sau de plăți suspendate la contribuabilul restanţier, vor fi deblocate
de către Serviciul Fiscal de Stat prin emiterea comunicatelor privind anularea dispoziţiilor de
suspendare, într-un termen de până la 2 zile lucrătoare şi numai după eliberarea de către notar a
certificatului de înregistrare a gajului şi înregistrării grevării în registrul bunurilor corespunzător,
conform prevederilor clauzelor contractuale.
20. Astfel, după înregistrarea gajului/ipotecii, DGA va informa în termen prompt instituţia de
stat ce deţine registrul bunurilor respective, despre necesitatea operării însemnărilor de resort aferent
interdicţiilor de înstrăinare a bunurilor gajate/ipotecate.
21. Grevările respective vor fi radiate, numai în cazul respectării de către debitor şi fidejusor
a clauzelor contractuale prevăzute de contractul de fidejusiune şi contractul de gaj/ipotecă.
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Anexa 57 - Model de notificare privind separarea patrimoniului societatii in nume colectiv

Antetul SFS

Notificare aferent separării patrimoniului
societății în nume colectiv

Destinatar

Serviciul Fiscal de Stat ______________________________________________________
(subdiviziunea responsabilă de recuperarea creanțelor)

comunică că la data de _________, confom informației din Sistemul Informațional Automatizat al
Serviciului
Fiscal
de
Stat,
întreprinderea
_______________________________________________,
c/f
___________________,
înregistrează restanțe la bugetul public național.
Urmare a acțiunilor de executare silită întreprinse în privința ____________, s-a stabilit că
acesta nu dispune de bunuri suficiente pentru stingerea obligațiilor fiscale restante.
Potrivit datelor din Sistemul Informațional Automatizat al Serviciului Fiscal de Stat,
întreprinderea ___________________________ deține participațiuni în mărime de ___% din
capitalul social al societății.
Conform prevederilor art. 268 alin. (1) din Codul civil, urmărirea participaţiunii din capitalul
social al asociatului societăţii în nume colectiv pentru datoriile lui nelegate de participarea la
societate (datorii personale) se permite doar în cazul insuficienţei unui alt patrimoniu al acestuia
pentru onorarea datoriilor.
Creditorii unui astfel de asociat sunt în drept să ceară societăţii separarea unei părţi din
patrimoniul ei proporţional participaţiunii debitorului la capitalul social pentru urmărirea acestei
părţi.
Partea din patrimoniul societăţii susceptibilă separării sau valoarea ei se determină conform
unui bilanţ întocmit la momentul înaintării pretenţiilor creditorilor cu privire la separare.
Ca urmare, solicităm separarea părții din patrimoniul societății proporțional participațiunii
___________________________ la capitalul social al societății în vederea urmăririi acestuia pentru
obligațiile fiscale restante și informarea autorității fiscale despre acțiunile întreprinse, în termen de
până la _____________.

Cu respect,
Șef al __________

Nume, prenume
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Anexa 58 - Model de scrisoare aferent radierii mentiunii despre aplicarea sechestrului la organele de resort

Antetul SFS
Notificare aferent radierii mențiunii despre aplicarea
sechestrului la organele de resort

Destinatar

Serviciul Fiscal de Stat __________________________________________________________
(subdiviziunea responsabilă de recuperarea creanțelor/DGACM)

solicită radierea mențiunii despre aplicarea sechestrului aferent bunului/bunurilor (se indică
bunul, bunurile și datele aferent acestuia/acestora), în temeiul Deciziei cu privire la ridicarea
sechestrului de pe bunurile contribuabilului nr. ______ din __________.
Anexă:
1. Decizia cu privire la ridicarea sechestrului de pe bunurile contribuabilului nr. _____
din____ _________.

Cu respect,

Șef al _______________

Nume, prenume______
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Anexa 59 - Act de carență aferent obligațiilor fiscale cu termen de prescripție expirat

APROB
,,_____” __________________20__
Conducerea Serviciului Fiscal de Stat
_____________________
( numele, prenumele )

_____________________
( semnătura )

Act de carență
aferent obligațiilor fiscale cu termen de prescripție expirat
№____

“ ___”_________________20__

Subsemnații, dl (dna ) _____________________, inspector ______________________________,
( numele, prenumele )

( funcția de stat, superior, principal )

și dl (dna) ______________________________, șef al subdiviziunii din cadrul Serviciului Fiscal
de Stat, am întocmit prezentul act, fiind luate în considerare următoarele circumstanțe:
I. La situația din “____” ____________20__, de către contribuabilul _____________________,
(denumirea completă a contribuabilului)

c/f ________________, s-a admis o restanță față de bugetul public național în sumă totală de
__________________ lei dintre care suma de __________________ lei cu termen de prescripție
expirat.
II. În perioada ,,___”_____________20___ pînă la ,,____”_____________20___, aferent
obligației fiscale cu termen de prescripție expirat, s-au întreprins acțiuni de asigurare și/sau de
executare silită, conform prevederilor legislației fiscale, și anume:

Nr.
1

2

Acțiuni de asigurare și/sau executare silită

Executat
/Neexecutat

S-au suspendat operațiunile la conturile bancare
și/sau conturile de plăți deținute de către
contribuabilul nominalizat în bancă (sucursală)
și/sau societatea de plată (sucursala), societatea
emitentă de monedă electronică (sucursala),
furnizorul de servicii poștale care activează în
calitate de prestator de servicii de plată sau emitent
de monedă electronică (sucursala);
S-au aplicat modalitățile de executare silită a
obligației fiscale:

Suma
X

X

X
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a) s-au înaintat ordine incaso la conturile bancare
și/sau conturile de plăți deținute de către
contribuabilul nominalizat în bancă (sucursală)
și/sau societatea de plată (sucursala), societatea
emitentă de monedă electronică (sucursala),
furnizorul de servicii poștale care activează în
calitate de prestator de servicii de plată sau emitent
de monedă electronică (sucursala);
b) s-au ridicat de la contribuabil mijloace bănești în
numerar
c) s-a aplicat sechestru pe bunurile contribuabilului
ce sunt pasibile sechestrării și ce îi aparțin cu drept
de proprietate
d) s-au urmărit datoriile debitoare ale
contribuabilului prin modalitățile expuse mai sus
e) s-au remis materialele la executorul judecătoresc
(alăturare la urmărire)
f) a fost sesizată instanța de judecată

X
X

III. Pentru stabilirea bunurilor pe care le-ar putea deține contribuabilul restanțier, ce sunt pasibile
de urmărit în mod forțat în scopul stingerii restanțelor admise de către acesta, s-a solicitat informații
de la:
Denumirea organului în adresa căruia s-a remis interpelarea (a se bifa caseta)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

IP Agenția Servicii Publice
ÎS ,,Intehagro”
Registrul garanțiilor reale mobiliare
Situațiile financiare din SIA DEC prezentate Biroului Național de Statistică
AGEPI
Serviciul Vamal
Societăți de registru
Camerele teritoriale Nord, Sud, Centru ale executorilor judecătorești
Organele de drept
Altele












Concluzie
În urma măsurilor întreprinse s-a stabilit că contribuabilul nu dispune/dispune de bunuri
care, conform legislației fiscale, ar putea fi urmărite prin executare silită, în scopul stingerii
restanței.
Propuneri:
Analizarea posibilității aplicării prevederilor art. 173, 265 din Codul fiscal și a
Regulamentului privind modul de stingere a obligației fiscale și anulare a sumelor plătite în plus
prin prescripție aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 221 din data de 11.04.2017.
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Șef al subdiviziunii

___________________

Inspector

____________________
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Instrucțiune
cu privire la modalitatea de perfectare a Actului de carență aferent obligațiilor fiscale
cu termen de prescripție expirat
1. Actul de carență aferent obligațiilor fiscale cu termen de prescripție expirat (în continuare
Act de carență) se perfectează și se completează de către funcționarul fiscal al subdiviziunii
responsabile (fiind coordonat și contrasemnat de către șeful subdiviziunii), în cazul constatării
faptului că contribuabilul restanțier nu dispune de bunuri pasibile sechestrării și față de care au fost
întreprinse toate măsurile de asigurare și de executare silită prevăzute de legislația fiscală, în scopul
stingerii restanțelor admise.
2. Actul de carență se întocmește în 2 exemplare și se aprobă de către conducătorul sau
adjunctul subdiviziunii responsabile a Serviciului Fiscal de Stat, iar în cazul în care, obligația fiscală
urmează a fi stinsă prin prescripție de către autoritatea administrației publice locale, în 3 exemplare.
Un exemplar al Actului de carență se păstrează în dosarul contribuabilului.
3. Perfectarea Actului de carență se efectuează numai după ce au fost întreprinse toate acțiunile
de asigurare și/sau executare silită a obligației fiscale, precum și cele conexe, prevăzute de legislația
în vigoare.
4. În scopul stabilirii și asigurării confirmării privind bunurile disponibile ce aparțin cu drept
de proprietate a restanțierului, urmează a fi solicitate informațiile corespunzătoare de la organele de
resort menționate în pct. III al Actului de carență, unde se va bifa caseta respectivă.
5. Evidența actelor de carență perfectate se ține în Registrul privind evidența actelor de carență
aferente obligațiilor fiscale cu termen de prescripție expirat. Filele Registrului sunt numerotate și
șnuruite. Numărul filelor se indică pe ultima pagină și se autentifică de către funcționarul fiscal
responsabil, prin aplicarea semnelor de control: semnătura și ștampila.
6. În Registrul privind evidența actelor de carență aferente obligațiilor fiscale cu termen de
prescripție expirat, contribuabilii se vor înregistra pe rînd separat, numerotați în ordine cronologică.
7. Înscrierile în Registrul privind evidența actelor de carență aferente obligațiilor fiscale cu
termen de prescripție expirat, se vor efectua în ziua emiterii Actului de carență de către subdiviziunea
Serviciului Fiscal de Stat.

Registrul privind evidența actelor de carență
aferente obligațiilor fiscale cu termen de prescripție expirat
Nr.
crt.

Data emiterii

Denumirea
contribuabilului

Codul fiscal

Suma restanței cu termen
de prescripție expirat

Funcționarul
fiscal responsabil
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