
  

 
SERVICIUL FISCAL DE STAT 

PE LÎNGĂ MINISTERUL FINANŢELOR 
  

O R D I N 
cu privire la stabilirea modului, structurii şi termenelor de 

prezentare a informaţiei de către subiecţii nominalizaţi 
în art.92 şi art.22611 din Codul fiscal 

  
nr. 427  din  21.08.2018 
 (în vigoare 01.01.2019)  

  
Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 336-346 art. 1347 din 07.09.2018 

  
* * * 

În scopul executării prevederilor art.92 şi art.22611 alin.(3) şi alin.(4) din Codul fiscal 
nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 
ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul 
art.1324 alin. (10) din Codul fiscal. 

ORDON: 
1. Se aprobă modul, structura şi termenele de prezentare a informaţiilor ce urmează 

a fi prezentate în mod obligatoriu Serviciului Fiscal de Stat şi notele informative, după 
cum urmează: 

1) Instituţiile financiare - informaţia privind toate tipurile de conturi active pe 
parcursul unui an fiscal, inclusiv rulajele (mişcările) pe aceste conturi conform Anexei nr.1 
la Ordin. 

2) Companiile turistice - informaţia privind serviciile turistice prestate conform 
Anexei nr.2 la Ordin. 

3) Companiile de asigurare - informaţia privind contractele de asigurare conform 
anexei nr.3 la Ordin. 

4) Deţinătorii de registre ale deţinătorilor de valori mobiliare - informaţia privind 
tranzacţiile cu valori mobiliare efectuate în perioada anului fiscal (art.22611 alin.(2) pct.6) 
din Codul fiscal) şi informaţia privind determinarea obligaţiilor fiscale ce ţin de înstrăinarea 
activelor de către persoane fizice (art.92 alin.(9) din Codul fiscal) conform Anexei nr.4 la 
Ordin. 

5) Banca Naţională a Moldovei - informaţia despre persoanele cărora li s-a 
autorizat, conform legislaţiei valutare, deschiderea de conturi în străinătate, precum şi 
rapoartele privind conturile deschise în străinătate prezentate conform legislaţiei de 
titularii de conturi conform Anexelor nr.5 şi 5A la Ordin. 

6) Notarii şi alte persoane care desfăşoară activitatea notarială - informaţia 
privind contractele de vînzare-cumpărare, de schimb, de arendă a bunurilor imobiliare şi 



mobiliare, contractele de împrumut şi de donaţii, informaţia privind alte contracte aferente 
activelor de capital (art.22611 alin.(2) pct.8) din Codul fiscal) şi informaţia privind 
determinarea obligaţiilor fiscale ce ţin de înstrăinarea activelor de către persoane fizice 
(art.92 alin.(9) din Codul fiscal) conform Anexei nr.6 la Ordin. 

7) Birourile istoriilor de credit - informaţia privind subiecţii istoriilor de credit 
persoane fizice şi informaţiile privind obligaţiile debitoriale conform Anexei nr.8 la Ordin. 

8) Executorii judecătoreşti - informaţia privind realizarea drepturilor creditorilor 
recunoscute printr-un document executoriu prezentat spre executare conform Anexei nr.9 
la Ordin. 

9) Persoanele care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia 
deţinătorilor de patente de întreprinzător şi a persoanelor fizice care practică 
activitate independentă - informaţia despre cheltuielile efectuate de către persoanele 
fizice la procurarea mijloacelor de transport conform Anexei nr.10 la Ordin. 

10) Persoanele care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia 
deţinătorilor de patente de întreprinzător şi a persoanelor fizice care practică 
activitate independentă - informaţia privind împrumuturile contractate de la persoane 
fizice în perioada anului fiscal şi cele rambursate persoanelor fizice conform Anexei nr.11 
la Ordin. 

11) Societăţile de plată - informaţia privind activităţile sau tranzacţiile realizate în 
numerar de către persoanele fizice pe parcursul unui an fiscal conform Anexei nr.12 la 
Ordin. 

12) Societăţile emitente de monedă electronica - informaţia privind activităţile sau 
tranzacţiile realizate în numerar de către persoanele fizice pe parcursul unui an fiscal 
conform Anexei nr.12 la Ordin. 

13) Furnizorii de servicii poştale care activează în conformitate cu Legea 
comunicaţiilor poştale nr.36/2016 şi care prestează servicii de plată în conformitate 
cu Legea nr.114/2012 cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică - 
informaţia privind activităţile sau tranzacţiile prin sisteme de remitere de bani de către 
persoanele fizice pe parcursul unui an fiscal conform Anexei nr.13 la Ordin. 

14) Agenţii economici specializaţi (intermediari imobiliari) - informaţia privind 
contractele de dare în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) a 
proprietăţii imobiliare încheiate de către persoanele fizice care nu desfăşoară activitate 
de întreprinzător conform anexei nr.14 la Ordin. 

2. Informaţia furnizată de către subiecţii nominalizaţi în pct.1 subpct.1)-13) a 
Ordinului va fi prezentată anual, către data de 25 februarie a anului următor anului fiscal 
de gestiune. 

3. Informaţia furnizată de către subiecţii nominalizaţi în pct.1 subpct.14) a Ordinului 
va fi prezentată anual, către data de 25 a lunii următoare încheierii anului fiscal. 

4. Informaţia stabilită în pct.1, se va prezenta Serviciului Fiscal de Stat conform 
structurii stabilite în Anexele la prezentul Ordin, exclusiv în format electronic prin 
intermediul portalului www.servicii.sfs.md, cu aplicarea semnăturii electronice avansate 
calificate. 

5. Pentru subiecţii nominalizaţi în pct.1 subpct.7), 9)-14) a Ordinului, prima perioadă 
de raportare conform formularelor aprobate prin prezentul Ordin va fi anul fiscal 2018. 

6. Din momentul intrării în vigoare a prezentului Ordin se abrogă Ordinul IFPS nr.16 
din 14.01.2013 “Cu privire la stabilirea modului, structurii şi termenilor de 



prezentare a informaţiei de către subiecţii nominalizaţi în art.92 şi art.22611 din 
Codul fiscal.” 

7. Direcţia generală managementul riscurilor va asigura publicarea prezentului 
Ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

8. Prezentul Ordin intră în vigoare la 1 ianuarie 2019. 

DIRECTORUL SERVICIULUI FISCAL DE STAT Serghei PUŞCUŢA 

Nr.427. Chişinău, 21 august 2018. 

  
  

Anexa nr.1 

la Ordinul SFS 

nr.427 din 21.08.2018 

  

Informaţia prezentată de instituţiile financiare 
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NOTĂ EXPLICATIVĂ 

privind modul de completare a anexei nr.1 

“Informaţia prezentată de instituţiile financiare” 

  

1. În conformitate cu prevederile art.22611 din Codul fiscal, instituţiile financiare vor prezenta 

Serviciului Fiscal de Stat informaţiile privind înregistrările de intrări/ieşiri pe parcursul unui an fiscal de 

mijloace băneşti de pe fiecare cont bancar în parte şi/sau de pe conturile bancare ale unei persoane fizice 

cetăţean. Instituţiile financiare vor prezenta informaţiile privind înregistrările tuturor operaţiunilor la 

conturile bancare ale unei persoane fizice pe parcursul unui an fiscal numai în cazul când rulajul cumulat 

debitor sau creditor al conturilor respective va depăşi cuantumul stipulat în art.22611 alin.(5) lit.a) din 

Codul fiscal. 



2. În conţinutul informaţiei prezentate nu se vor include înregistrările de intrări/ieşiri de mijloace 

băneşti în/din conturile bancare ale aceleaşi persoane fizice deschise în cadrul aceleaşi instituţii financiare. 

3. În cazurile înregistrării în conturile bancare supuse raportării, a operaţiunilor bancare valoarea 

cărora nu depăşeşte suma de 3 000 (trei mii) lei inclusiv, instituţiile financiare vor prezenta într-un rând 

separat suma totală şi numărul operaţiunilor menţionate de intrare în cont bancar şi, respectiv, în alt rând 

suma totală şi numărul operaţiunilor menţionate de ieşire din cont bancar. 

4. Informaţia referitoare la dobânzile bancare primite de către persoana fizică în decursul unui an 

fiscal, indiferent de suma acestora, va fi prezentată într-un rând separat pentru fiecare cont bancar în parte 

cu indicarea numărului total de operaţiuni efectuate. 

5. Informaţia va fi prezentată în format xml. sau Excel. În caz dacă informaţia se prezintă în format 

Excel, coloanele 8, 12 şi 13 se vor completa în mod obligatoriu în format “Number”. 

6. În informaţia prezentată conform anexei nr.1 se reflectă: 

în col.1 “IDNP” – numărul personal de identitate (codul fiscal) al persoanei fizice, titular al contului 

bancar; 

în col.2 “Numele” – date despre numele persoanei fizice, titular al contului bancar; 

în col.3 “Prenumele” – date despre prenumele persoanei fizice, titular al contului bancar; 

în col.4 “Codul băncii” – SWIFT Code a instituţiei financiare, unde este deschis contul bancar; 

în col.5 “Numărul contului” – numărul contului deschis în instituţia financiară; 

în col.6 “Tipul contului” – tipul de cont bancar: curent, card sau depozit. SFS va lua în considerare 

faptul, că la unele instituţii financiare nu există delimitare între conturile bancare curente şi conturile de 

card şi va accepta reflectarea doar a două tipuri de conturi (curent şi depozit) de către aceste instituţii 

financiare; 

în col.7 “Valuta contului” – codul din 3 cifre a monedei în care a fost efectuată tranzacţia bancară; 

în col.8 “Soldul iniţial în MDL la cursul oficial al BNM la data de 1 ianuarie” – soldul mijloacelor 

băneşti deţinute în contul bancar la data de 1 ianuarie a anului pentru care se prezintă informaţia. În caz 

dacă, contul bancar este deschis în valută străină, se va reflecta echivalentul sumei în lei MD, conform 

cursului oficial al BNM la data de 1 ianuarie a anului pentru care se prezintă informaţia; 

în col.9 “Data operaţiunii” – data efectuării tranzacţiei bancare. La furnizarea informaţiei privind 

dobânzile bancare şi intrările/ieşirile de mijloacele băneşti valoarea cărora nu va depăşi suma de 3 000 lei 

MD, care urmează a fi prezentată într-un rând separat, conform p.p. 3 şi 4 din prezenta, se va indica data 

aleatorie de 01.01.2001; 

în col.10 “Tipul operaţiunii” – modalitatea de efectuarea a tranzacţiei de intrare/ieşire de mijloace 

băneşti, codificată prin cifrele 1,2,3 şi 4. Cifra 1 va corespunde operaţiunilor bancare efectuate în numerar, 

cifra 2 - operaţiunilor bancare efectuate prin virament, cifra 3 – dobânzilor bancare şi cifra 4 – suma 

operaţiunilor cu valoarea mai mică de 3000 lei; 

în col.11 “Numărul de operaţiuni” – numărul de tranzacţii. Se va indica valoarea numărului de 

tranzacţii mai mare decât 1 numai în cazurile prevăzute în p.p. 3 şi 4 din prezenta în cazul prezentării 

informaţiei privind dobânzile bancare şi intrările/ieşirile de mijloacele băneşti valoarea cărora nu va depăşi 

suma de 3.000 lei MD, care urmează a fi prezentate într-un rând separat; 

în col.12 “Intrările în cont (echivalentul sumei intrate în MDL la cursul oficial al BNM la ziua 

operaţiunii)” – valoarea mijloacelor băneşti intrate în cont. În cazul înregistrării intrărilor de mijloace 

băneşti în valută străină, se va indica echivalentul sumei intrate în MDL la cursul oficial al BNM la ziua 

operaţiunii; 

în col.13 “Ieşirile din cont (echivalentul sumei ieşite în MDL la cursul oficial al BNM la ziua 

operaţiunii)” – valoarea mijloacelor băneşti ieşite din cont. În cazul înregistrării ieşirilor de mijloace 

băneşti în valută străină, se va indica echivalentul sumei ieşite în MDL la cursul oficial al BNM la ziua 

operaţiunii. 

în col.14 “IDNP sau IDNO a persoanei plătitor sau beneficiar” – numărul personal de identitate al 

persoanei fizice sau codul fiscal al persoanei juridice care a efectuat sau în folosul căreia a fost efectuată 

plata în/din contul bancar al contribuabilului; 



în col.15 “Denumirea sau Numele, Prenumele persoanei plătitor sau beneficiar” – date despre 

Numele, Prenumele sau denumirea a persoanei fizice sau denumirea persoanei juridice care a efectuat sau 

în folosul căreia a fost efectuată plata în/din contul bancar al contribuabilului; 

în col.16 “Destinaţia plăţii” – date despre destinaţia plăţii indicate de către plătitor la momentul 

tranzacţiei. 

  
  

Anexa nr.2 

la Ordinul SFS 

nr.427 din 21.08.2018 

  

Informaţia prezentată de companiile turistice 

  

IDNP Numele Prenumele Valoarea totală a serviciilor turistice 

procurate (MDL) 

1 2 3 4 

     

        

   

NOTĂ EXPLICATIVĂ 

privind modul de completare a anexei nr.2 

“Informaţia prezentată de companiile turistice” 

  

1. În conformitate cu prevederile art.22611 din Codul fiscal, companiile turistice vor 

prezenta Serviciului Fiscal de Stat informaţia privind serviciile turistice prestate. Companiile 

turistice vor prezenta informaţiile privind serviciile turistice procurate de o persoană fizică pe 

parcursul unui an fiscal a căror valoare cumulativă depăşeşte suma de 100 mii lei. 

2. Se vor considera servicii turistice – serviciile incluse în pachetul turistic sau în 

voucherul turistic (în cazurile când nu a fost format pachet turistic). 

3. Nu se va prezenta informaţia pe persoana fizică – conducător a grupului în cazul 

procurării serviciilor turistice de către un grup de persoane fizice, serviciile fiind achitate în 

părţi egale de membrii grupului (în cazurile dacă sumele achitate de membrii grupului nu 

depăşesc suma de 100 mii lei pentru fiecare membru). 

4. În cazul călătoriilor de familie – informaţia se va prezenta proporţional pentru fiecare 

membru de familie care aveau 18 ani la momentul achitării serviciilor. 

5. Totodată, sumele achitate în cadrul grupurilor turistice sau călătoriilor familiare se vor 

lua în consideraţie la stabilirea cuantumului de 100 mii lei pentru persoană fizică, în scopul 

obligaţiunii de prezentare a informaţiei. 

6. Informaţia va fi prezentată în format xml. sau Excel. În caz dacă informaţia se prezintă 

în format Excel, coloana 4 se va completa în mod obligatoriu în format “Number”. 

7. În informaţia prezentată conform anexei nr.2 se reflectă: 

în col.1 “IDNP” – numărul personal de identitate (codul fiscal) al persoanei fizice, ce a 

procurat serviciile turistice; 

în col.2 “Numele” – numele persoanei fizice, ce a procurat serviciile turistice; 

în col.3 “Prenumele” – prenumele persoanei fizice, ce a procurat serviciile turistice; 

în col.4 “Valoarea totală a serviciilor turistice procurate” – valoarea cumulativă a 

serviciilor turistice procurate de persoana fizică pe parcursul anului fiscal. 

  
  



Anexa nr.3 

la Ordinul SFS 

nr.427 din 21.08.2018 

  

 Informaţia prezentată de companiile de asigurare 
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NOTĂ EXPLICATIVĂ 

privind modul de completare a anexei nr.3 

“Informaţia prezentată de companiile de asigurare” 

  

1. În conformitate cu prevederile art.22611 din Codul fiscal, companiile de asigurare vor 

prezenta Serviciului Fiscal de Stat informaţiile privind primele de asigurare achitate de o 

persoană fizică cetăţean pe parcursul unui an fiscal al căror valoare cumulativă depăşeşte 

cuantumul stipulat în art.22611 alin.(5) lit.c) din Codul fiscal. Companiile de asigurare vor 

prezenta informaţia privind primele de asigurare achitate de o persoană fizică pe parcursul unui 

an fiscal a căror valoare cumulativă depăşeşte suma de 100 mii lei; 

2. Informaţia va fi prezentată în format xml. sau Excel. În caz dacă informaţia se prezintă 

în format Excel, coloanele 6 şi 7 se vor completa în mod obligatoriu în format “Number”. 

3. În informaţia prezentată conform anexei nr.3 se reflectă: 

în col.1 “IDNP” – numărul personal de identitate (codul fiscal) al persoanei fizice, 

plătitor al primelor de asigurare, conform contractului de asigurare; 

în col.2 “Numele” – numele persoanei fizice, plătitor al primelor de asigurare, conform 

contractului de asigurare; 

în col.3 “Prenumele” – prenumele persoanei fizice, plătitor al primelor de asigurare, 

conform contractului de asigurare; 

în col.4 “Data semnării contractului” – data semnării contractului de asigurare, conform 

căruia sunt achitate primele de asigurare; 

în col.5 “Date despre cazul asigurat” – date succinte despre cazul asigurat. Spre exemplu, 

în cazul asigurării autoturismelor se va indica marca, modelul, capacitatea cilindrică şi anul 

fabricării, iar în cazul asigurării bunurilor imobile – cod cadastral şi adresa; 

în col.6 “Valoarea cazului asigurat” – valoarea cazului în lei. Se va reflecta valoarea 

indicată în contractul de asigurare. 

în col.7 “Prime de asigurare achitate în decursul unui an fiscal” – valoarea primelor de 

asigurare achitate. În fiecare rând separat, se va indica totalul primelor achitate în decursul 

anului fiscal pentru fiecare bun asigurat. 

  
  

Anexa nr.4 

la Ordinul SFS 



nr.427 din 21.08.2018 

  

Informaţia prezentată de deţinătorii de registre ale deţinătorilor de valori mobiliare 
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NOTĂ EXPLICATIVĂ 

privind modul de completare a anexei nr.4 

“Informaţia prezentată de deţinătorii de registre 

 ale deţinătorilor de valori mobiliare” 

  

1. În conformitate cu prevederile art.92 şi art.22611 din Codul fiscal, deţinătorii de registre ale 

deţinătorilor de valori mobiliare vor prezenta Serviciului Fiscal de Stat informaţiile privind tranzacţiile cu 

valori mobiliare efectuate de către persoane fizice cetăţeni pe parcursul unui an fiscal. 

2. Se va prezenta informaţia privind tranzacţiile în care partea ce a înstrăinat valoarea mobiliară este 

persoană fizică (indiferent de valoarea tranzacţiei) şi în care partea ce a procurat valorile mobiliare este 

persoană fizică (în cazurile când tranzacţiile cu valori mobiliare pe parcursul anului fiscal a căror valoare 

cumulativă depăşeşte 100 mii lei pentru o persoană fizică). 

Informaţia va fi prezentată în format xml. sau Excel. În caz dacă informaţia se prezintă în format 

Excel, coloanele 6,7 şi 8 se vor completa în mod obligatoriu în format “Number”. 

3. În informaţia prezentată conform anexei nr.4 se reflectă: 

în col.1 “Datele proprietarul precedent al valorilor mobiliare – IDNP” se indică numărul personal 

de identitate (codul fiscal) al persoanei fizice/persoanei juridice - proprietarul care înstrăinează valorile 

mobiliare; 

în col.2 “Datele proprietarul precedent al valorilor mobiliare – Numele, Prenumele” se indică date 

despre numele şi prenumele persoanei fizice/denumirea agentului economic – proprietarul care 

înstrăinează valorile mobiliare; 

în col.3 “Denumirea Valorii Mobiliare” se reflectă codul valorilor mobiliare (după cum urmează: 

AC - acţiuni, OB – obligaţiuni şi AVM – alte valori mobiliare; 

în col.4 “Emitentul valorilor mobiliare - IDNO” se indică codul fiscal al persoanei juridice sau a 

autorităţii administraţiei publice, care emite valori mobiliare şi îşi asumă obligaţii faţă de deţinătorii de 

valori mobiliare în vederea realizării drepturilor conferite de valorile mobiliare respective; 

în col.5 “Emitentul valorilor mobiliare - Denumirea” se indică denumirea persoanei juridice sau a 

autorităţii administraţiei publice, care emite valori mobiliare şi îşi asumă obligaţii faţă de deţinătorii de 

valori mobiliare, în vederea realizării drepturilor conferite de valorile mobiliare respective; 

în col.6 “Valoarea nominală/fixată a valorii mobiliare” se indică valoarea nominală/valoarea fixată 

a valorii mobiliare; 



în col.7 “Valoarea de înstrăinare a valorii mobiliare” se indică valoarea la care valoarea mobiliară 

a fost înstrăinată; 

în col.8 “Numărul valorilor mobiliare înstrăinate” se indică numărul valorilor mobiliare care au fost 

înstrăinate; 

în col.9 “Data înstrăinării” se indică momentul (data) când a fost înstrăinate valorile mobiliare; 

în col.10 “Datele persoanei – proprietar nou al valorilor mobiliare – IDNP/IDNO” se indică numărul 

de identitate (codul fiscal) al persoanei - proprietarul nou al valorilor mobiliare; 

în col.11 “Datele persoanei – proprietar nou al valorilor mobiliare – Numele, prenumele/denumirea” 

se indică denumirea sau numele, prenumele noului proprietar al valorilor mobiliare. 

  
  

Anexa nr.5 

la Ordinul SFS 

nr.427 din 21.08.2018 

  

Informaţia prezentată de Banca Naţională a Moldovei 

despre persoanele cărora li s-a autorizat, conform legislaţiei 

valutare, deschiderea de conturi în străinătate 

  

Datele persoanei 

fizice 

Numărul 

autorizaţ

iei 

Data 

emite

rii 

Termen 

de 

valabilit

ate 

Valut

a 

contul

ui 

Denumir

ea băncii 

din 

străinăta

te 

Sediul 

băncii 

din 

străinăt

ate 

Sursele 

de 

încasare 

a 

mijloacel

or în 

cont 

Direcţiile 

de 

utilizare 

a 

mijloacel

or din 

cont 

IDN

P 

Nume

le 

Prenum

ele 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

            

                      

  
  

Anexa nr.5A 

la Ordinul SFS 

nr.427 din 21.08.2018 

  

Informaţia prezentată de Banca Naţională a Moldovei 

despre rapoartele privind conturile deschise în străinătate 

prezentate conform legislaţiei de titularii de conturi 
  

Datele 

persoanei fizice 

Num

ărul 

autor

i- 

zaţiei 

Data 

emit

erii 

Valu

ta 

cont

ului 

Num

ărul 

contu

lui 

Denu

mirea 

băncii 

din 

străină

tate 

Sediul 

băncii 

din 

străin

ătate 

Soldu

l la 

încep

utul 

anulu

i 

fiscal 

Dat

a 

ope

ra- 

ţiun

ii 

Cod

ul 

ope

ra- 

ţiun

ii 

Rulaj Conţin

utul 

operaţ

iunii 

Sol

dul 

la 

fine

le 

anu

lui 

fisc

al 

ID

NP 

Num

ele 

Pre- 

num

ele 

De

bit 

Cre

dit 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

                 

                                

  
  

Anexa nr.6 

la Ordinul SFS 

nr.427 din 21.08.2018 

  

Informaţia prezentată de notari şi alte persoane care desfăşoară activitatea notarială 

  

N

r. 

Denumi

rea 

tranzacţ

iei 

Data 

auten

- 

tifică

rii 

Numă

rul 

auten- 

tificări

i 

IDNP/ 

IDNO 

părţii 

contr

ac- 

tante 

1 

Numele, 

prenum

ele/ 

denumir

ea 

părţii 

contrac- 

tante 1 

Cota 

parte la 

înstrăin

are 

activulu

i 

de 

capital 

IDNP 

/ 

IDNO 

părţii 

contr

ac- 

tante 

2 

Numele, 

prenum

ele/ 

denumir

ea 

părţii 

contrac- 

tante 2 

Cota 

parte la 

obţinere

a 

dreptulu

i de 

propriet

ate 

Obiect

ul 

contra

c- 

tului 

Valoare

a 

tranzacţ

iei 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

             

                        

  

NOTĂ EXPLICATIVĂ 

privind modul de completare a anexei nr.6 

“Informaţia prezentată de notari şi alte persoane 

 care desfăşoară activitatea notarială” 

  

1. În conformitate cu prevederile art.92 şi art.22611 din Codul fiscal, notarii şi alte persoane care 

desfăşoară activitate notarială vor prezenta Serviciului Fiscal de Stat informaţiile privind contractele 

autentificate notarial pe numele persoanei fizice cetăţean pe parcursul unui an fiscal. 

2. Notari şi persoanele ce practică activitate de notarială vor prezenta informaţia privind: 

a) contractele de vânzare-cumpărare, de schimb, de arendă a bunurilor imobiliare şi mobiliare; 

b) contractele de împrumut şi de donaţii; 

c) alte contracte aferente activelor de capital. 

În informaţie se vor include date despre contractele enumerate mai sus, autentificate notarial pe 

parcursul unui an fiscal a căror valoare cumulativă depăşeşte suma de 300 mii lei pe numele unei persoane 

fizice precum şi date prezentate de notari privind contractele ce ţin de înstrăinarea activelor de capital de 

către persoane fizice, indiferent de valoarea contractului. 

Nu se vor include în informaţia prezentată datele despre contractele de donaţie a bunurilor 

imobiliare, încheiate între rude de gradul I, în cazul în care conform prevederilor Codului fiscal în vigoare 

în perioada de raportare, creşterea sau pierderea de capital nu este recunoscută în scopuri fiscale în cazul 

încheierii unui contract de donaţii între rude de gradul I”. 

Informaţia va fi prezentată în format xml. sau Excel. În caz dacă informaţia se prezintă în format 

Excel, coloanele 7,10 şi 12 se vor completa în mod obligatoriu în format “Number”. 

3. În informaţia prezentată conform anexei nr.6 se reflectă: 

în col.1 “Nr.”se indică numărul de ordine al tuturor tranzacţiilor autentificate de notari şi alte 

persoane care desfăşoară activitate notarială; 



în col.2 “Denumirea tranzacţiei” se indică denumirea contractelor prin intermediul cărora se 

efectuează acţiunile notariale prevăzute în art.22611 alin.(2) pct.8) din Codul Fiscal. Tipurile tranzacţiilor 

se codifică după cum urmează: VIN – în baza contractului de vînzare-cumpărare, DON –în baza 

contractului de donaţie, SCH – în baza contractului de schimb, CDM – în baza certificatului de moştenitor 

legal sau testament, IMP – contract de împrumut, AMS – alt mod de înstrăinare, ALT – alte contracte; 

în col.3 “Data autentificării” se indică momentul (data) autentificării tranzacţiei; 

în col.4 “Numărul autentificării” se indică numărul tranzacţiei (a actului notarial); 

în col.5 “IDNP/IDNO părţii contractante 1” se indică numărul personal de identitate (codul fiscal) 

al persoanei fizice/juridice care înstrăinează/transmite activul de capital; 

în col.6 “Numele, prenumele/denumirea părţii contractante 1” se indică numele şi prenumele, 

denumirea persoanei care înstrăinează/transmite activul de capital; 

în col.7 “Cota parte la înstrăinare” se indică cota parte ideală de proprietate pe fiecare persoană ce 

participă la înstrăinarea activului de capital, în cazul proprietăţii prin devălmăşie se va indica cota parte 

”1” pe fiecare persoană; 

în col.8 “IDNP/IDNO părţii contractante 2” se indică datele personale ale părţii contractante 2 care 

procură/primeşte activul de capital. Astfel, în cazul în care este persoană fizică, în rubrica dată se indică 

numărul personal de identitate al persoanei fizice (IDNP), iar dacă este o altă persoană – numărul de 

identitate (codul fiscal) al contribuabilului (IDNO)/(codul fiscal), după caz; 

în col.9 “Numele, prenumele/denumirea părţii contractante 2” se indică date despre numele şi 

prenumele/denumirea persoanei contractante 2 care procură/primeşte activul de capital; 

în col.10 “Cota parte la obţinerea dreptului de proprietate” se indică cota parte ideală de proprietate 

pe fiecare persoană ce participă la obţinerea dreptului de proprietate asupra activului de capital, în cazul 

proprietăţii prin devălmăşie se va indica cota parte ”1” pe fiecare persoană; 

în col.11 “Obiectul contractului” se indică codul activului de capital, sistem de semne convenţionale 

stabilite sub următoarea structură MT – mijloc de transport, IMB – bunuri imobile, cu indicarea obligatorie 

a numărului cadastral, TPA – acţiuni şi alte titluri de proprietate în activitatea de întreprinzător, AAC – 

alte active de capital, MB – mijloace băneşti; 

în col.12 “Valoarea tranzacţiei” suma tranzacţiei în moneda naţională. În cazul contractelor, unde 

valoarea tranzacţiei este specificată în valută străină se va indica codul valutei. 

  
  

Anexa nr.8 

la Ordinul SFS 

nr.427 din 21.08.2018 

  

Informaţia prezentată de 

Birourile istoriilor de credit privind subiecţii istoriilor de credit 

persoane fizice şi informaţiile privind obligaţiile debitoare 

  

Numărul 

de 

identificare 

personal 

(IDNP) 

Numele, 

Prenumele 

Suma 

obligaţiilor 

executate 

de către 

debitor pe 

parcursul 

anului 

fiscal 

Data 

acordării 

creditului 

Limita 

creditului 

Valuta 

creditului 

(codul 

numeric) 

Denumirea 

creditorului 

Numărul 

de 

identificare 

de stat 

(IDNO) al 

creditorului 

1 2 3 4 5 6 7 8 

         



                

  

NOTĂ EXPLICATIVĂ 

privind modul de completare a anexei nr.8 

“Informaţia prezentată de Birourile istoriilor de credit privind subiecţii istoriilor 

de credit persoane fizice şi informaţiile privind obligaţiile debitoare” 

  

1. În conformitate cu prevederile art.22611 din Codul fiscal, Birourile istoriilor de credit vor 

prezenta Serviciului Fiscal de Stat informaţia privind subiecţii istoriilor de credit persoane fizice şi 

informaţiile privind obligaţiile debitoare. 

Birourile istoriilor de credit vor prezenta informaţia privind realizarea istoriilor de credit cu 

valoarea cumulativă a obligaţiilor executate pe parcursul anului fiscal care depăşeşte suma de 100 

mii lei. 

2. Informaţia va fi prezentată în format xml. sau Excel. În caz dacă informaţia se prezintă în 

format Excel, coloana 3 şi 5 se vor completa în mod obligatoriu în format ”Number”. 

3. În informaţia prezentată conform anexei nr.8 se reflectă: 

în col.1 “Numărul de identificare personal (IDNP)” - numărul personal de identitate al 

persoanei fizice, debitor; 

în col.2 “Numele, Prenumele”- date despre numele, prenumele a persoanei fizice debitor; 

în col.3 “Suma obligaţiilor executate de către debitor pe parcursul anului fiscal” – suma 

cumulativă a mijloacelor băneşti achitate de persoana fizică pe parcursul perioadei fiscale de 

raportare, pentru rambursarea creditului contractat la data indicată în col. 4 (inclusiv dobânzile şi alte 

plăţi aferente în conformitate cu contractul de credit). Se indică valoarea totală achitată în MDL. 

Pentru plăţile efectuate în valută străină, se va indica echivalentul sumei în MDL, la cursul oficial al 

BNM la ziua achitării); 

în col.4 “Data acordării creditului” – se indică data semnării contractului de credit/împrumut 

pentru care au fost efectuate plăţi pe parcursul perioadei fiscale de raportare. 

în col.5 “Limita creditului” – se indică valoarea creditului obţinut de persoana fizică; 

în col.6 “Valuta creditului” – se indică codul numeric a valutei (conform standardului 

internaţional ISO 4217), în care a fost contractat creditul; 

în col.7 “Denumirea creditorului” – se indică denumirea creditorului (entitatea juridică care a 

acordat creditul sau în adresa căruia a fost returnat creditul; 

în col.8 “Numărul de identificare de stat (IDNO) al creditorului” – se indică codul fiscal al 

creditorului (entitatea juridică care a acordat creditul sau în adresa căruia a fost returnat creditul). 

4. În cazul în care persoana fizică, indicată în coloana 2 deţine mai multe credite, informaţiile 

vor fi prezentate în linii separate pentru fiecare contract de credit, cu repetarea datelor indicate în 

coloanele 1 şi 2. 

  
  

Anexa nr.9 

la Ordinul SFS 

nr.427 din 21.08.2018 

  

Informaţia prezentată de executorii judecătoreşti 

  

Nr

. 

Data 

documentu

lui 

executoriu 

Numărul 

documentu

lui 

executoriu 

Obiectu

l 

execută

rii 

IDNP / 

IDNO 

debitorul

ui 

Numele, 

prenume

le / 

denumir

ea 

IDNP / 

IDNO 

creditorul

ui 

Numele, 

prenumel

e/ 

denumire

a 

Data 

achităr

ii 

Suma 

achitat

ă, lei 



debitorul

ui 

creditorul

ui 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

           

  

NOTĂ EXPLICATIVĂ 

privind modul de completare a anexei nr.9 

“Informaţia prezentată de executorii judecătoreşti” 

  

1. În conformitate cu prevederile art.22611 din Codul fiscal, executorii judecătoreşti vor prezenta 

Serviciului Fiscal de Stat informaţiile privind realizarea drepturilor creditorilor recunoscute printr-un 

document executoriu prezentat spre executare efectuate pe numele unei persoane fizice cetăţean pe 

parcursul unui an fiscal, a cărei valoare cumulativă depăşeşte cuantumul stipulat în art.22611 alin.(5) lit.f) 

din Codul fiscal. Se va prezenta informaţia numai în cazul când, una din părţi ”Debitor” sau ”Creditor” 

este persoană fizică cetăţean. 

2. Informaţia va fi prezentată în format xml. sau Excel. În caz dacă informaţia se prezintă în format 

Excel, coloana 10 se va completa în mod obligatoriu în format “Number”. 

3. În informaţia prezentată conform anexei nr.9 se reflectă: 

în col.1 “Nr.” – numărul de ordine a persoanelor fizice care întrunesc condiţiile art.22611 alin. (5) 

lit.f) din Codul fiscal; 

în col.2 “Data documentului executoriu” – data documentului executoriu în temeiul căruia au fost 

realizate drepturile creditorului; 

în col.3 “Numărul documentului executoriu” – numărul documentului executoriu în temeiul căruia 

au fost realizate drepturile creditorului; 

în col.4 “Obiectul executării” – obiectul executării, cu indicarea cauzei în a cărei bază a fost eliberat 

documentul executoriu, precum şi a cuantumului valoric. Exemplu: datorie conform contractului de credit 

(ipotecă) faţă de instituţia financiară ”X” în sumă de Y lei, suma restantă a pensiei de întreţinere în valoare 

de Z lei etc.; 

în col.5 “IDNP/IDNO Debitorului” – se indică numărul de identitate (codul fiscal) al Debitorului; 

în col.6 “Numele, Prenumele/Denumirea Debitorului” – numele şi prenumele sau denumirea 

Debitorului; 

în col.7 “IDNP/IDNO Creditorului” – numărul de identitate (codul fiscal) al Creditorului; 

în col.8 “Numele, Prenumele/Denumirea Creditorului” – numele şi prenumele sau denumirea 

Creditorului; 

în col.9 “Data achitării” – data efectuării plăţii. Se va indica fiecare tranzacţie efectuată în scopul 

realizării drepturilor creditorului aparte; 

în col.10 “Suma achitată”. Se va indica fiecare tranzacţie efectuată în scopul realizării drepturilor 

creditorului, indiferent de suma achitată. 

  
  

Anexa nr.10 

la Ordinul SFS 

nr.427 din 21.08.2018 

  

Informaţia prezentată de persoanele 

care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia deţinătorilor de patente de 

întreprinzător 



 şi a persoanelor ce practică activitate independentă privind cheltuielile efectuate de 

către persoanele 

 fizice la procurarea mijloacelor de transport, art.22611 alin.(5) lit.h) din Codul fiscal 
  

Nr. 

crt. 

IDNP Numele, prenumele 

persoanei fizice 

Suma 

achitată 

Data operaţiunii 

de achitare 

Codul 

operaţiunii 

Notă 

1 2 3 4 5 6 7 

        

              

  

NOTĂ EXPLICATIVĂ 

privind modul de completare a anexei nr.10 

“Informaţia prezentată de persoanele care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu 

excepţia 

deţinătorilor de patente de întreprinzător şi a persoanelor ce practică activitate 

independentă 

privind cheltuielile efectuate de către persoanele fizice la procurarea mijloacelor de 

transport, 

 art.22611 alin.(5) lit.h) din Codul fiscal” 

  

1. În conformitate cu prevederile art.22611 din Codul fiscal persoanele care desfăşoară 

activitate de întreprinzător, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător şi a persoanelor 

fizice care practică activitate independentă – prezintă informaţia privind cheltuielile efectuate 

de către persoanele fizice la procurarea mijloacelor de transport în perioada anului fiscal. 

Informaţia se va prezenta pe persoanele fizice care, în perioada de raportare, au procurat 

de la agentul economic mijloace de transport a căror valoare depăşeşte cumulativ suma de 300 

mii lei. 

2. Informaţia va fi prezentată în format xml. sau Excel. În caz dacă informaţia se prezintă 

în format Excel, coloana 4 se va completa în mod obligatoriu în format ”Number”. 

3. În informaţia prezentată conform anexei nr.10 se reflectă: 

în col.1 “Nr.crt.” – se indică numărul curent al înscrierii pe toate paginile din anexă, 

indiferent de numărul de pagini; 

în col.2 “IDNP” – se indică IDNP-ul persoanei fizice care a procurat mijloacele de 

transport; 

în col.3 “Numele, prenumele persoanei fizice” – se indică numele, prenumele persoanei 

fizice care a procurat mijloacele de transport; 

în col.4 “Suma achitată” – suma achitată de către persoana fizică (se indică în MDL); 

în col.5 “Data operaţiunii de achitare” – se indică data operaţiunii de achitare; 

în col.6 “Codul operaţiunii” – se indică codul operaţiunii (modul de achitare), după cum 

urmează: 

  

Denumirea operaţiunii cod 

Achitat în numerar 1 

Achitat prin transfer 2 

Alt mod de achitare 3 

  
în col.7 “Notă” – se indică alte informaţii relevante privind identificarea bunului 

(numărul de înmatriculare, VIN Code, numărul caroseriei). 



  
  

Anexa nr.11 

la Ordinul SFS 

nr.427 din 21.08.2018 

  

Informaţia prezentată de persoanele care desfăşoară activitate 

de întreprinzător, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător şi a persoanelor 

ce practică activitate independentă privind contractarea/rambursarea împrumuturilor 

pe 

parcursul anului fiscal de către persoanele fizice art.22611 alin.(5) lit.i) din Codul fiscal 
  

Nr. 

crt. 

IDNP Numele, 

prenumele 

persoanei 

fizice 

Sold 

iniţial 

Debit Credit Sold 

final 

Data 

operaţiunii 

de intrare/ 

ieşire a 

mijloacelor 

băneşti 

Codul 

operaţiunii 

Notă 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

           

  

NOTĂ EXPLICATIVĂ 

privind modul de completare a anexei nr.11 

“Informaţia prezentată de persoanele care desfăşoară activitate de întreprinzător, 

cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător şi a persoanelor ce practică 

activitate independentă privind contractarea/rambursarea împrumuturilor pe parcursul 

anului fiscal de către persoanele fizice art.22611 alin.(5) lit.i) din Codul fiscal” 

  

1. În conformitate cu prevederile art.22611 din Codul fiscal persoanele care desfăşoară 

activitate de întreprinzător, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător şi a persoanelor 

fizice care practică activitate independentă – prezintă informaţia privind împrumuturile 

contractate de la persoane fizice în perioada anului fiscal şi cele rambursate persoanelor fizice. 

2. Informaţia se va prezenta în cazul dacă contractarea/rambursarea împrumuturilor pe 

parcursul unui an fiscal, reflectate în documentele de evidenţă contabilă a întreprinderii, 

depăşeşte cumulativ suma de 200 mii lei. În anexa dată sunt consemnate relaţiile economice 

referitoare la împrumuturile acordate contribuabilului de către persoane fizice, în baza 

contractelor încheiate după 1 ianuarie 2018 sau valabile la situaţia din 1 ianuarie 2018. 

3. Informaţia va fi prezentată în format xml. sau Excel. În caz dacă informaţia se prezintă 

în format Excel, coloanele 4, 5, 6 şi 7 se vor completa în mod obligatoriu în format Number”. 

În informaţia prezentată conform anexei nr.11 se reflectă: 

în col.1 “Nr.crt.” – se indică numărul curent al înscrierii pe toate paginile din anexă, 

indiferent de numărul de pagini; 

în col.2 “IDNP” – se indică IDNP-ul persoanei fizice care a acordat împrumutul agentului 

economic; 

în col.3 “Numele, prenumele persoanei fizice” – se indică numele, prenumele persoanei 

fizice care a acordat împrumutul agentului economic; 



în col.4 “Sold iniţial” – se indică soldul iniţial al împrumutului primit conform datelor 

din documentele de evidenţă contabilă a agentului economic (la situaţia 1 ianuarie a anului de 

raportare). 

La introducerea soldului iniţial al împrumutului, în coloana 9 se indică codul “0”, pentru 

fiecare persoană fizică în parte. 

În cazul în care persoana fizică a acordat împrumut persoanei juridice/persoanei fizice 

care desfăşoară activitate de întreprinzător şi aceasta este datoare persoanei fizice, soldul iniţial 

al împrumutului este pozitiv. 

în col.5 “Debit” – se indică suma împrumutului rambursat(restituit) persoanei fizice de 

către agentul economic, pentru fiecare operaţiune conform datelor din documentele de evidenţă 

contabilă a agentului economic; 

în col.6 “Credit” – se indică suma împrumutului acordat de către persoana fizică 

agentului economic, pentru fiecare operaţiune conform datelor din documentele de evidenţă 

contabilă a agentului economic; 

în col.7 “Sold final” – se indică soldul final al împrumutului acordat conform datelor din 

contabilitatea contribuabilului (la situaţia 31 decembrie anului de gestiune); 

în col.8 “Data operaţiunii de intrare/ieşire a mijloacelor băneşti” – se indică data 

operaţiunii de intrare/ieşire a mijloacelor băneşti în/din patrimoniul persoanei fizice conform 

datelor din documentele de evidenţă contabilă; 

în col.9 “Codul operaţiunii” – se indică codul operaţiunii de intrare/ieşire a mijloacelor 

băneşti, după cum urmează: 

  

Denumirea operaţiunii cod 

Sold iniţial 0 

Numerar 1 

Transfer 2 

Cesiune/preluare de datorie 3 

Altele 4 

  

în col.10 “Notă” – se indică alte informaţii, după necesitate. 

  
  

Anexa nr.12 

la Ordinul SFS 

nr.427 din 21.08.2018 

  

Informaţia prezentată 

de societăţile de plată şi societăţile emitente de monedă electronică privind 

activităţile sau tranzacţiile realizate în numerar de către persoanele fizice 

pe parcursul unui an fiscal. art.22611 alin.(5) lit.j) din Codul fiscal 
  

IDN

P 

Numele, 

Prenume

le 

Valuta 

tranzacţiei(ab

r.) 

Data 

operaţiun

ii 

Intrările de 

mijloace 

băneşti 

(echivalent

ul sumei 

intrate în 

MDL) 

Ieşirile de 

mijloace 

băneşti 

(echivalent

ul sumei 

ieşite în 

MDL) 

IDNP 

sau 

IDNO a 

persoan

ei 

plătitor 

sau 

Numele, 

Prenumel

e sau 

Denumire

a 

persoanei 

plătitor 

Destinaţi

a plăţii 



benefici

ar 

sau 

beneficiar 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

          

          

   

NOTĂ EXPLICATIVĂ 

privind modul de completare a anexei nr.12 

“Informaţia prezentată de societăţile de plată şi societăţile emitente de monedă 

electronică privind activităţile sau tranzacţiile realizate în numerar de către 

persoanele fizice pe parcursul unui an fiscal. art.22611 alin.(5) lit.j) din Codul fiscal” 

  

1. În conformitate cu prevederile art.22611 din Codul fiscal, societăţile de plată şi societăţile emitente 

de monedă electronică vor prezenta informaţia privind activităţile sau tranzacţiile realizate în numerar de 

către persoanele fizice pe parcursul unui an fiscal. 

Societăţile de plată şi societăţile emitente de monedă electronică vor prezenta informaţia privind 

operaţiunile efectuate pe parcursul unui an fiscal a căror valoare cumulativă depăşeşte suma de 100 mii de 

lei (sau echivalentul acesteia). 

2. Informaţia va fi prezentată în format xml. sau Excel. În caz dacă informaţia se prezintă în format 

Excel, coloanele 5 şi 6 se vor completa în mod obligatoriu în format “Number”. 

3. În informaţia prezentată conform anexei nr.12 se reflectă: 

în col.1 “IDNP” - numărul personal de identitate (codul fiscal) al persoanei fizice, 

ordonator/beneficiar al tranzacţiilor; 

în col.2 “Numele, Prenumele”- date despre numele, prenumele a persoanei fizice 

ordonator/beneficiar al tranzacţiilor; 

în col.3 “Valuta tranzacţiei” – codul din 3 cifre a monedei în care a fost efectuat tranzacţia; 

în col.4 “Data operaţiunii” – data efectuării tranzacţiei cu mijloace băneşti; 

în col.5 ”Intrările de mijloace băneşti (echivalentul sumei intrate în MDL la cursul oficial al BNM 

la ziua operaţiunii)” – valoarea mijloacelor băneşti primite de persoana fizică indicată în col 2. În cazul 

înregistrării intrărilor de mijloace băneşti în valută străină, se va indica echivalentul sumei intrate în MDL 

la cursul oficial al BNM la ziua operaţiunii; 

în col.6 “Ieşirile de mijloace băneşti (echivalentul sumei ieşite în MDL la cursul oficial al BNM la 

ziua operaţiunii)” – valoarea mijloacelor băneşti ieşite de la persoana indicată în col. 2. În cazul 

înregistrării ieşirilor de mijloace băneşti în valută străină, se va indica echivalentul sumei ieşite în MDL 

la cursul oficial al BNM la ziua operaţiunii; 

în col.7 “IDNP sau IDNO a persoanei plătitor sau beneficiar” - numărul personal de identitate al 

persoanei fizice sau codul fiscal al persoanei juridice care a efectuat sau în folosul căreia a fost efectuată 

tranzacţia; 

în col.8 “Denumirea sau Numele, Prenumele persoanei plătitor sau beneficiar” – date despre 

Numele, Prenumele sau denumirea a persoanei fizice sau codul fiscal al persoanei juridice care a efectuat 

sau în folosul căreia a fost efectuată tranzacţia. 

în col.9 “Destinaţia plăţii” – date despre destinaţia plăţii indicate de către persoana care a efectuat 

transferul la efectuarea acestuia. 

  
  

Anexa nr.13 

la Ordinul SFS 

nr.427 din 21.08.2018 

  



Informaţia prezentată 

de furnizorii de servicii poştale privind activităţile sau tranzacţiile prin sisteme 

de remitere de bani de către persoanele fizice pe parcursul 

unui an fiscal. art.22611 alin.(5) lit.j) din Codul fiscal 
  

IDN

P 

Numele, 

Prenum

ele 

Valuta 

tranzacţiei(

abr.) 

Data 

operaţiu

nii 

Intrările 

de 

mijloace 

băneşti 

(echivale

ntul 

sumei 

intrate în 

MDL la 

cursul 

oficial al 

BNM la 

ziua 

operaţiun

ii) 

Ieşirile de 

mijloace 

băneşti 

(echivale

ntul 

sumei 

ieşite în 

MDL la 

cursul 

oficial al 

BNM la 

ziua 

operaţiun

ii) 

IDNP 

sau 

IDNO 

a 

persoa

nei 

plătitor 

sau 

benefic

iar 

Numele, 

Prenum

ele sau 

Denumi

rea 

persoan

ei 

plătitor 

sau 

benefici

ar, sau 

alte date 

de 

identific

are 

Destina

ţia 

plăţii 

Ţar

a 

Siste

mul 

de 

remite

re de 

bani 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

            

            

  

NOTĂ EXPLICATIVĂ 

privind modul de completare a anexei nr.13 

“Informaţia prezentată de furnizorii de servicii poştale privind activităţile sau tranzacţiile 

prin sisteme de remitere de bani de către persoanele fizice pe parcursul unui an fiscal 

art.22611 alin.(5) lit.j) din Codul fiscal” 

  

1. În conformitate cu prevederile art.22611 din Codul fiscal, furnizorii de servicii poştale care 

activează în conformitate cu Legea comunicaţiilor poştale nr.36/2016 şi care prestează servicii de plată în 

conformitate cu Legea nr.114/2012 cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică – prezintă 

informaţia privind activităţile sau tranzacţiile prin sisteme de remitere de bani de către persoanele fizice 

pe parcursul unui an fiscal. 

Furnizorii de servicii poştale vor prezenta informaţia privind operaţiunile efectuate pe parcursul 

unui an fiscal a căror valoare cumulativă depăşeşte suma de 100 mii lei (sau echivalentul acesteia) pe o 

pesroană fizică. 

2. Informaţia va fi prezentată în format xml. sau Excel. În caz dacă informaţia se prezintă în format 

Excel, coloanele 5 şi 6 se vor completa în mod obligatoriu în format “Number”. 

3. În informaţia prezentată conform anexei nr.13 se reflectă: 

în col.1 “IDNP” - numărul personal de identitate (codul fiscal) al persoanei fizice, 

ordonator/beneficiar al tranzacţiilor; 

în col.2 “Numele”- date despre numele, prenumele a persoanei fizice, ordonator/beneficiar al 

tranzacţiilor; 

în col.3 “Valuta tranzacţiei” – codul din 3 cifre a monedei în care a fost efectuat tranzacţia; 

în col.4 “Data operaţiunii” – data efectuării tranzacţiei de remitere a mijloacelor băneşti; 

în col.5 “Intrările de mijloace băneşti (echivalentul sumei intrate în MDL la cursul oficial al BNM 

la ziua operaţiunii)” – valoarea mijloacelor băneşti primite de persoana fizică indicată în col 2. În cazul 



înregistrării intrărilor de mijloace băneşti în valută străină, se va indica echivalentul sumei intrate în MDL 

la cursul oficial al BNM la ziua operaţiunii; 

în col.6 “Ieşirile de mijloace băneşti (echivalentul sumei ieşite în MDL la cursul oficial al BNM la 

ziua operaţiunii)” – valoarea mijloacelor băneşti ieşite de la persoana indicată în col. 2. În cazul 

înregistrării ieşirilor de mijloace băneşti în valută străină, se va indica echivalentul sumei ieşite în MDL 

la cursul oficial al BNM la ziua operaţiunii; 

în col.7 “IDNP sau IDNO a persoanei plătitor sau beneficiar” - numărul personal de identitate al 

persoanei fizice sau codul fiscal al persoanei juridice care a efectuat sau în folosul căreia a fost efectuată 

tranzacţia; 

în col.8 “Numele, Prenumele sau Denumirea persoanei plătitor sau beneficiar sau alte date de 

identificare” – date despre Numele, Prenumele sau Denumirea a persoanei fizice sau codul fiscal al 

persoanei juridice care a efectuat sau în folosul căreia a fost efectuată tranzacţia, 

a) sau adresa, sau numărul naţional de identitate, sau data şi locul naşterii a plătitorului remiterii de 

bani în cazul intrării mijloacelor băneşti de peste hotare; 

b) sau adresa, sau numărul naţional de identitate, sau data şi locul naşterii a beneficiarului remiterii 

de bani în cazul ieşirilor de mijloace băneşti peste hotare; 

în col.9 “Destinaţia plăţii” – date despre destinaţia plăţii indicate de către persoana care a efectuat 

transferul/plata la efectuarea acestuia; 

în col.10 “Ţara” – date despre ţara beneficiarului tranzacţiei în cazul transferurilor din Moldova, 

ţara plătitorului în cazul transferurilor de peste hotarele Moldovei; 

în col.11 “Sistemul de remitere de bani” – Sistemul de remitere de bani prin intermediul căruia a 

fost efectuată tranzacţia. 

  
  

Anexa nr.14 

la Ordinul SFS 

nr.427 din 21.08.2018 

  

Informaţia prezentată 

de agenţii economici specializaţi (intermediari imobiliari) privind contractele de dare 

în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) a proprietăţii imobiliare 

încheiate de către persoanele fizice, conform art.92, alin.(13) din Codul fiscal 
  

IDNP Numele, 

Prenumele a 

persoanei fizice 

care transmite 

în posesie şi/sau 

în folosinţă 

bunul imobil 

Adresa 

unde este 

amplasat 

imobilul 

Data încheierii 

contractului de 

dare în posesie 

şi/sau folosinţă 

Durata/termenul 

contractului de 

dare în posesie 

şi/sau folosinţă 

Plata lunară 

stabilită 

conform 

contractului de 

dare în posesie 

şi/sau folosinţă 

MDL 

1 2 3 4 5 6 

       

       

  

NOTĂ EXPLICATIVĂ 

privind modul de completare a anexei nr.14 

“Informaţia prezentată de agenţii economici specializaţi (intermediari imobiliari) 

privind contractele 



 de dare în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) a proprietăţii 

imobiliare 

 încheiate de către persoanele fizice, conform art.92 alin.(13) din Codul fiscal” 

  

1. În conformitate cu prevederile art.92 alin.(13) din Codul fiscal, agenţii economici 

specializaţi (intermediari imobiliari) prezintă informaţia privind contractele de dare în posesie 

şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) a proprietăţii imobiliare încheiate de către 

persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător. 

2. Informaţia va fi prezentată în format xml. sau Excel. În caz dacă informaţia se prezintă 

în format Excel, coloana 6 se va completa în mod obligatoriu în format “Number”. 

3. În informaţia prezentată conform anexei nr.14 se reflectă: 

în col.1 “IDNP” - numărul personal de identitate (codul fiscal) al persoanei fizice, locator 

(persoana care a transmis bunul imobil în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, 

uzufruct)); 

în col.2 “Numele, Prenumele a persoanei fizice care transmite în posesie şi/sau în 

folosinţă bunul imobil” - date despre numele, prenumele a persoanei fizice locator (persoana 

care a transmis bunul imobil în posesie şi/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct)); 

în col.3 “Adresa unde este amplasat imobilul” – adresa bunului imobil transmis în 

locaţiune, arendă, uzufruct; 

în col.4 “Data încheierii contractului de dare în posesie şi/sau folosinţă” – data încheierii 

contractului de arendă, locaţiune, uzufruct. 

în col.5 “Durata/termenul contractului de dare în posesie şi/sau folosinţă” – termenul de 

transmitere în posesie şi/sau folosinţă a bunului imobil indicat în contract de locaţiune, arendă, 

uzufruct; 

în col.6 “Plata lunară stabilită conform contractului de dare în posesie şi/sau folosinţă” – 

suma plăţii lunare stabilite în contractului de arendă, locaţiune, uzufruct, în MDL, în cazul dacă 

contractul este încheiat în valută străină, se va indica echivalentul sumei în MDL în dependenţă 

de condiţiile contractuale. 

  
 


