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P r iv ind apr o b ar e a Re gul am entu lui
cu privire la modalitatea de depunere
;i receplionare a Declaraliilor prealabile
cu privire la declararea voluntard ;i a

^Notfficdrilor cu privire la declararea
voluntard a bunurilor

in scopul asigurdrii implementdrii procesului de declarare voluntara a bunurilor, in temeiul
art.77 al Legii ff' 180 din26.07 .2018 privind declararea voluntard qi stimularea fiscald (Monitorul
Oficial al R. Moldova,309-320/500, 17 .08.2018) Ei art. 1323 a1in. (10) din Codul hscal nr. tt63-
XIII din 24.04.1997

ORDON:

l. Se aprobd Regulamentul cu privire la modalitatea de depunere si receplionare a
Declaraliilor prealabile cu privire la declararea voluntard si a Notificdrilor cu privire la declararea
voluntard a bunurilor, conform anexei.

2. Direclia juridicd va asigura publicarea prezentului Ordin in Monitorul Oficial al
Republicii Moldova.

3. Prezentul Ordin intrd. in vigoare la datapublicirii.

/,vDirector Serghei PUgCUTA
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REGULAMENT
cu privire la modalitatea de depunere qi recep{ionare a Declara{iilor prealabile cu privire la- declararea voluntarl gi a Notificirilor cu privire la declararea voluntari a bunurilor

1. Prezentul Regulament cu privire la modalitatea de depunere gi receplionare a Declaraliilor
prealabile cu privire la declararea voluntard qi a Notificarilor cu privire la declararea voluntard a

bunurilor (in continuare - Regulament) este elaborat intru executarea Legii nr. 180 din 26 iulie 2018
privind declararea voluntard ;i stimularea fiscald (Monitorul Oficial m. 309-320 din 17 august 2018)
(in continuare - Lege).

SECTIUNEA I. DISPOZITII GENERALE $I NOTIUNI UTILIZATE
2. Regulamentul stabilegte principiile, conduita qi mecanismul realizdrii procesului de declarare
voluntard a bunurilor in partea ce tine de competenla Serviciului Fiscal de Stat prin descrierea

modalitdfilor, tehnicilor Ei particularitdlilor de organizare gi exercitare a declar[rii voluntarc a

bunurilor.

3. in Regulament sunt utilizateurmdtoarele nofiuni:

Declarare voluntord u bunurilor - declararea benevold de cdtre subieclii declardrii sau de cdtre
reprezentanlii acestora a bunurilor pentru care a fost achitatdtaxa de declarare voluntard;
Subiecli ai declardrii voluntare a bunurilo,r - persoanele fizice cetdleni ai Republicii Moldova, cu

exceplia celor specificali la art. 3 alin. (2)-(4) din Lege;

Reprezentanl - persoana ftzicd, cetdlean al Republicii Moldova care este reprezentant al persoanei

ftzice cetdlean al Republicii Moldova conform legislaliei in vigoare;
Bunuri - mijloace bdnegti, bunuri imobiliare, valori mobiliare, cote-pdrfi in intreprinderi, mijloace
de transport, precum gi diferenfele pozitive rezultate din reevaluarea bunurilor imobiliare ;i a

mijloacelor de transport, atat din Republica Moldova, cAt gi de peste hotare, care nu au fost declarate

anterior de cdtre proprietarii de facto, precum Ei bunurile imobiliare qi mijloacele de transport atat din
Republica Moldova, c6t gi de peste hotare care au fost declarate la valori reduse;

Taxa de declarare voluntard a bunurilor - venit al bugetului de stat care se transferd in Contul Unic
trezorerial al Ministerului Finanlelor in modul stabilit pentru achitarea impozitelor qi taxelor;
Mijloace bdne;ti - moneda nafionald sau valuta str[in6, atat din Republica Moldova, c6t Ei de peste

hotare;

Bunuri imobiliare - terenurile, porliunile de subsol, obiectele acvatice separate, plantaliile prinse de

riddcini, clddirile, construcliile qi orice alte lucrdri legate solid de plmdnt, precum qirtot ceea ce, in
mod natural sau artificial, este incorporat durabil in acestea, adicd bunurile a cdror depiasare nu este

posibild ftrd a se cauza prejudicii considerabile destinaliei lor;
Valoare mobiliard - titlu financiar care confirmd drepturile patrimoniale sau nepatrimoniale ale unei
persoane tn raport cu altd persoand, drepturi ce nu pot fi rcalizate sau transmise frrd prezentarea
acestui titlu financiar, fdrd inscrierea respectiv6 in registrul delindtorilor de valori mobiliare
nominative ori in documentele de evidenld ale definatorului nominal al acestor valori mobiliare;
Cota-parte tn intreprindere - mdrimea pdrlii sociale definute in capitalul social al agentului

economic conform actelor de constituire al acestuia inscrise in Registrul de stat a persoanelor juridice

;i a intreprinzdtorilor individuali;
Miiloc de transport - orice mijloc destinat transportului de bunuri qi pasageri pe toate cdile posibile,
inclusiv unitaflle de transport utilizate in scopuri sportive, de agrement ;i personal;



Proprietar nominal - persoana fizicd care este defindtoare de jure a bunurilor, dar care nu este
defindtoare de facto a acestora;

Declaralie prealabild cu privire la declararea voluntard - declaralie, care nu se considera dare de
seamd fiscald gi conline date despre bunurile subiectului declaririi qi valoarea acestora pAnE la
declarare, pe care persoana fizicd, cetdfean intenfioneazd. s6,Ie declare voluntar gi care este prezentatd
Serviciului Fiscal de Stat pdnd la 1 noiembri e 2018 inclusiv, cu exceplia mijloacelor bdneEti (in
continuare - Declarafie);

NotiJicare cu privire la declararea voluntard a bunurilor - notificare, care nu se considerd dare de
seami fiscald gi conline date despre bunurile subiectului declardrii gi valoarea acestora dupd
declararea voluntard qi care este prezentatd Serviciului Fiscal de Stat pdnd la 1 februarie 2019
inclusiv (in continuare Notificare).

SECTIANEA II. PRINCIPil GENERALE ALE PROCEDAKII DE DECLARARARE
VOLUNTAruT.q BANARILOR

4. Declaraliile prealabile cu privire la declararea voluntard qi notific[rile cu privire la declararea
voluntard a bunurilor se depun pe suport de hdrtie la sediul central al Serviciului Fiscal de Stat situat
pe adresa: mun. Chigindu, str. Constantin T5,nase nr. 9, persoanelor responsabile ale Serviciului Fiscal
de Stat desemnate in acest scop.

5. Serviciul Fiscal de Stat desemneaz[ prin ordin intern func]ionarii fiscali responsabili de

receplionarea declaraliilor prealabile cu privire la declararea voluntard gi a notificdrilor cu privire la
declararea voluntard a bunurilor, incheind cu aceqtia contracte de asigurare a confidenlialitdlii in
partea ce fine de nedivulgarea datelor gi informaliilor cunoscute in procesul de declarare voluntard a

persoanelor frzice, cu exceplia cazurilor previzute in art. l6 alin. (9) din Lege.

6; Formularele declaraliilor prealabile cu privire la declararea voluntard qi notificdrilor cu privire
la declararea voluntard a bunurilor pot fi descdrcate de cdtre contribuabili de pe pagina web a
Serviciului Fiscal de Stat .sfs.rnd.

7. DeclarafiaA{otificarea se prezintd, de cdtre subiectul declardrii voluntare/reprezentantul
subiectului declardrii voluntare in doud exemplare completate cu informa ,tiildate identice. in cazul
constatdrii de cdtre persoana responsabili a Serviciului Fiscal de Stat a faptului neconcordanlei
informafiilor/datelor din exemplarele declarafiei/notif,rcdrii, aceasta va refuza receplionarea

declaraliei/notificdrii.

8. Un exemplar al declarafiei/notificdrii se retumeazd. subiectului declardrii voluntare/
reprezentantului subiectului declardrii voluntare qi se considerd receplionatd la data indicatd in
gtampila de receplie aplicatd de persoana responsabild din cadrul Serviciului Fiscal de Stat, iar
exemplarul 2 al declarafiei/notificdrii va fi preluatd de persoana responsabild a Serviciului Fiscal de

Stat.

9. Declarafia/lrlotificarea se completeazd

declarafiei/notificdrii necompletate se bareazd

completatd clar gi sd conlind date veridice.

10. Corectarea declarafiei/notificdrii prin depunerea unei declaralii/notificdri noi (repetate) se
.+

permite. In cazul prezentdrii repetate a declaraliei/notificdrii de cdtre subiectul gi/sau reprezentantul

subiectului declardrii voluntare, se va considera veridicd ultima declaralielnotificare recepfionatd.

11. DeclarafiileA.'lotificdrile depuse cu omiterea termenelor stabilite de Lege nu vor fi receplionate

de cdtre Serviciul Fiscal de Stat.

manual cu pixul sau la calculator. Rubricile

obligatoriu. DeclarafiaA{otificarea urmeazd sI fie



12- Taxa de declarare voluntar6 se achitd separat pentru frecare bun declarat voluntar. in cazul
bunurilor supuse declardrii voluntare, valoarea tranzacliei indicatd in contractul de vdr.u,arc-
cump[rare gi/sau diferenla pozitivd, rezultatd, din reevaluarea bunurilor imobiliare/mijloacelor de
transport din raportul de reevaluare este in valutd strdind, taxa de declarare voluntard se calculeazd
din echivalentul in MDL al valorii tranzac[iei, reieqind din cursul oficial al BNM al valutei
cgntractului de vAnzare-cumpdrare/raportului de reevaluare, la data contractului de vdnzare-
cumpdrare/raportului de reevaluare.

13. Notificdrile cu privire la declararea voluntard a bunurilor, care conlin informalii despre bunuri
declarate voluntar pentru care nu a fost achitatd taxa de declarare voluntard in mirime deplind de 3o/o,
nu vor fi receplionate de cdtre Serviciul Fiscal de Stat.

14. Notificdrile cu privire la declararea voluntard a bunurilor care confin date/informalii diferite
decdt cele indicate de subiectul declarlrii voluntare/reprezentantul subiectului declardrii voluntare in
declarafia prealabilS cu privire la declararea voluntard a bunurilor, in partea ce fin de datele de
identificare a bunul declar[rii voluntare gi/sau proprietarul nominal al bunului declardrii voluntare
aferente bunurilor imobiliare, mijloacelor de transport, valorilor mobiliare, cotelor-pdrfi din
intreprinderi, din pct. 1) al declaraliei prealabile cu privire la declararea voluntard a bunurilor, nu vor
fi receplionate de cltre Serviciul Fiscal de Stat.

15. Notificdrile cu privire la declararea voluntard a bunurilor prezentate Serviciului Fiscal de Stat,
ftrd setul de documente ataqat aferent categoriilor bunurilor supuse declardrii voluntare prevdzut de
art. 9 din Lege, nu vor fi receplionate de c6tre Serviciul Fiscal de Stat.

16. Contractele de vdnzare-cumpdrare a bunurilor supuse declardrii voluntare, urmeazd a fi
prezentate in limba de stat. in cazul contractelo r de viltuare-cump[rare a bunurilor supuse declardrii
voluntare incheiate pe teritoriul Republicii Moldova in alte limbi, acestea txmeazd, a fi traduse de
cdtre un traducdtor autorizat in limba de stat gi legalizate in modul prevdzut de legislalia nalionald.

in cazul contractelor d,e vdnzare-cumpdrale a bunurilor supuse declarlrii voluntare incheiate
peste hotarele Republicii Moldova, acestea urmeazl dttpd caz: a) a fi apostilate in conformitate
prevederile Convenliei de la Haga din 05 octombrie 1961 cu privire la suprimarea cerinlei
supralegalizdrii actelor oficiale str[ine, cu exceplia cazurilor cind Republica Moldova este parte la
tratate care excepteazl aplicarea convenliei, gi supuse procedurii de traducere legalizatd h limba de
stat;b)supralegalizate(legalizareconsularl).

17. Serviciul Fiscal de Stat prelucreazd conform prevederilor Legii privind protecfia datelor cu

caracter personal nr. 133 din 08 iulie 2011 datele cu caracterpersonal ale subiectului declardrii
voluntare, reprezentantului subiectului declar5rii voluntare precum qi ale persoanelor te4e
(proprietari nominali) indicafi in declarafia prealabild cu privire la declararea voluntarS..

18. in toate cazurile cAnd acliunile de declarare voluntard se efectueazd prin reprezentantul
subiectului declardrii voluntare, in setul de documente depuse (yrezentate) Serviciului Fiscal de Stat
se anexeazd copia legalizatil a documentului ce confirmd imputernicirile reprezentantului. in
dbcumentele confirmative in carLz6, urmeazd, a fi consemnate, in mod expres, imputernicirile
reprezentatului de a depune declaraliile prealabile cu privire la declararea voluntard gi/sau notificdrile
cu privire la declararea voluntard a bunurilor.

19. Persoanele responsabile de receplionarea declaraliilor/notificdrilor au urmdtoarele atribufii:

a) identificd subiectul declardrii voluntare/reprezentantul subiectului declardrii voluntare;



b) receptioneazi qi verificd respectarea condiliilor de form6 ale declaraliile prealabile cu privire la
declararea voluntard Ei/sau notific[rile cu privire la declararea voluntar[ a bunurilor, stabilite in
modul prevdzut de Lege gi prezentul Regulament, precum gi plenitudinea actelor anexate;

c) atenlioneazd, p6nd la incheierea procesului de receplionare a declaralieilnotificdrii, subiectului
' declaririi voluntare/reprezentantului subiectului declaririi voluntare, despre necesitatea

rectificdrii declaraliei gi/sau a notificdrii completate, in cazul depistdrii
greqelilor/omisiunilor/divergenlelor;

d) verificd faptul achitarii taxei de declarare voluntard in mdrime deplind de 3o/o pentru bunurile
supuse declardrii voluntare ;

e) verifrcd corespunderea datelor din extrasul din contul (conturile) bancare ataqat/enotificdrii cu
datele indicate in notificarea prezentatd qi le contrapune cu suma taxei de declarare voluntar6
achitate conform documentelor anexate , |n cazul declardrii voluntare a mijloacelor bdnegti;

0 verific[ corespunderea datelor/informafiilor din declarafie cu datele/informafiile indicate in
notificarea ptezentatl, gi le contrapune cu datele din contractul/ele de vituare-cumpdrare
inregistrate in modul stabilit de legislafie, ataqat/e notificdrii, precum qi cu suma taxei de
declarare voluntard achitatd pentru fiecare bun declarat voluntar in parte, din pct. 1) al
notific5rii cu privire la declararea voluntar6 a bunurilor, conform documentelor anexate, cu
excepfia bunurilor declarate voluntar sub formd de mijloace bdnegti;

g) verificd corespunderea datelor/informafiilor din declarafie cu datele/informafiile indicate in
notificarea prezentatd, qi le contrapune cu datele din extrasul (confirmarea) emis (emisa) de
c[tre Agenfia Servicii Publice, atagatd notificirii, precum gi cu suma taxei de declarare

' voluntard achitate pentru fiecare bun declarat voluntar in parte, din pct. 2) al notificdrii cu
privire la declararea voluntari a bunurilor, conform documentelor anexate;

h) aplicd stampila Serviciului Fiscal de Stat cu data recepliondrii pe ambele exemplare ale
declaraf iei/notifi cdrii ;

i) la cerere, pune gratuit la dispozilia persoanei fizice formularele declarafiilor/notificarilor;
j) acordd consultanld referitoare la completarea corecti qi prezentarea in termen a

decl arali e i/noti fi c 6rii ;

k) refuzd' receplionarea declarafiei/notificdrii in cazul prezentdrii acesteia cu incdlcarea Legii gi a
prezentului Regulament.

SECTIUNEA III. PROCEDURA DE DECL,/IRARARE VOLUNTAR.,{
A MTJLOACELOR niNZ;rt

20. Subiectul declardrii voluntare sau reprezentantul acestuia vaprezenta Serviciului Fiscal de Stat
pAnd la 1 februarie 2019 inclusiv, o notificare cu privire la declararea voluntard a bunurilor, conform
anexei nr. 3 din Lege gi modului stabilit in prezentul Regulament, atag6nd originalul extrasului din
cont (conturi) de la bancd care confirmd existenla in contul bancar (conturile bancare) la sfArqitul zilei
de 10 decembrie 2018 a mijloacelor b6.neqti declarate voluntar gi originalul documentului ce confirm[
achitarea taxei de declarare voluntard in mdrime de 3 %o din suma declaratl.

21. in scopul aplicdrii unice a prezentului Regulament, la pozi\ia "Mijloace bdne;ti" din
notificarea cu privire la declararea voluntard a bunurilor se indic[ succesiv urm[toarele date separate

prin bar6:

a) codul numeric al monedei (conform standardului ISO 4217, aprobat prin Hotdrdrea Institutului
National de Standardizare gi Metrologie nr.27-ST din 28 august 2003) depuse in cont bancar in
scopul declardrii voluntare;

b) suma mijloacelor bdneqti declarate voluntar;

e) codul IBAN al contului bancar in care erau inscrise mijloacele bdneqti declarate voluntar la

sfrqitul zilei de 10 decembrie 2018.



SECTIANEA IV. PROCEDARA DE DECLARARARE VOLUNTAru{
A B ANURILOR IMOB ILIARE/MIJLOACELE DE TRANS PORT

22. Subiectul declardrii voluntare sau reprezentantul acestuia, pAnd la 1 noiembrie 2018 inclusiv,
prezintd, Serviciului Fiscal de Stat o declaralie prealabild cu privire la declararea voluntarS, conform
anexei nr. 2 din Lege Ei modului stabilit in prezentul Regulament.

23. in scopul aplicdrii unice a prezentului Regulament,lapozilia "Bunuri imobiliare" din pct. l) a
declaraliei prealabile cu privire la declararea voluntard se reflect[ succesiv urm6toarele date separate
prin bar6:

a) la compartimentul "denumirea" se indicd tipul bunului imobil conform urmatorului codificator:
teren - tr, apartanrent - ap, casl de locuit - cl, vild - vl, spa]iu comercial sau de produclie - SCp,
garai - gr, alte bunuri imobile - altbi.
b) la compartimentul "datele de identificare" se indicd codul cadastral qi cota,parte in procente a
bunului imobil situat in Republica Moldova. in cazul declararii voluntare a bunului imobil situat in
afara Republicii Moldova, se indicd inclusiv gi adresa deplind a locului afldrii imobilului.
c) la compartimentul "proprietarul nominal" se indici numele, prenumele, numdrul de identificare
a persoanei atribuit de cdtre autoritatea competentd, in cazul cAnd aceasta este inregistrata in
Republica Moldova, gi numele, prenumele, datele din actele de identitate gi adresa de reqedinfd
deplin6, in cazul cAnd proprietarul nominal al bunului imobil este cet5lean strdin/apatrid situat in
afara Republicii Moldova.

d) la compartimentul "valoarea bunului pin[ la declararea voluntar[" se indic[ suma mijloacelor
bdneqti gi moneda tranzacliondrii conform codului numeric al monedei conform pct. 2I lit a) din
prezentul Regulament, consernnatS in actele juridice translative de proprietate a bunului imobil ale
proprietarului nominal.

24. Subiectul declar[rii voluntare sau reprezentantul acestuia vaprezenta Serviciului Fiscal de Stat
pdnd la 1 februarie 2019 inclusiv, o notificare cu privire la declararea voluntard a bunurilor, conform
anexei n-r. 3 din Lege qi modului stabilit in prezentul Regulament, atagAnd copia
contractului/contractelor de vdnzare-cumpdrare a bunului/bunurilor declarat/e voluntar gi originalul
documentului ce confirmd achitarea taxei de declarare voluntard in mdrime de 3 Yo din valoarea
tranzactiei de v6nzare-cumpdrare pentru fiecare bun imobil in parte.

25. in scopul aplicdrii unice a prezentului Regulament, la pozilia "Bunuri imobiliare" din pct. l) a

notificdrii cu privire la declararea voluntard a bunurilor se indic[ succesiv urmdtoarele date separate

prin bar6:

a) la compartimentul "denumirea" se indicd datele prezentate conform pct. 23 lit. a) din
Regulament;

b) la compartimentul "datele de identificare" se indicd datele prezentate pct. 23 lit. b) din
Regulament;

c) la compartimentul "valoarea bunului dupd declararea voluntard" se indicd suma mijloacelor
bdneqti gi moneda tranzacfiondrii conform codului numeric al monedei conform pct. 2l lit a) din
prezentul Regulament din contractul/ele de vdnzare-cumpdrare a bunului/rilor imobil/e in temeiul
cdrora subiectul declardrii a devenit proprietar de jure a bunului/rilor.

26, in scopul aplicdrii unice a prezentului Regulament, la pozilia "Mijloace de transport" dinpct.
1) a declaraliei prealabile cu privire la declararea voluntard se reflecti succesiv urmdtoarele date

separate prin bard:

a) la compartimentul "denumirea" se indicd tipul mijlocului de transport conform urm[torului
codificator: autoturism - auto, camion - cam, remorcd - rem, vehicul motorizat - vD, maqinb



agricold - Dl, mijloc de transport naval - mtn, mijloc de transport aerian - mta,'alte mijloace de
transport supuse inmatriculdrii/inre gi strdrii - altmt.
b) la compartimentul "datele de identificare" se indicd marca, modelul, numdrul de identificare a

mijlocului de transport, numdrul de inregistrare/inmatriculare conform certificatului de
irrmatriculare/inre gistrare eliberat de autoritatea competentd.
c) la compartimentul "proprietarul nominal" se indic6 numele, prenumele, num[ru] de identifrcare
a persoanei atribuit de cdtre autoritatea competentE, in cazul cdnd aceasta este inregistrat6 in
Republica Moldova, ;i numele, prenumele, datele din actele de identitate qi adresa de reEedinld
deplin5., in cazul cdnd proprietarul nominal al mijlocului de transport este cetdlean strdin/apatrid
situat in afara Republicii Moldova.
d) la compartimentul "valoarea bunului pind la declararea voluntard" se indicd suma mijloacelor
bdneqti gi moneda tranzacliondrii conform codului numeric al monedei conform pct.2l lit a) din
prezentul Regulament, consemnatf, in actele translative de proprietate a mijlocului de transport de ale
proprietarului nominal.

27, Subiectul declardrii voluntare sau reprezentantul acestuia vaprezenta Serviciului Fiscal de Stat
pdnd la 1 februarie 2019 inclusiv, o notificare cu privire la declararea voluntard a bunurilor, conform
anexei nr. 3 din Lege gi modului stabilit in prezentul Regulament, atag6nd copia
contractului/contractelor de vAnzare-cumpdrare a bunului/bunurilor declarat/e voluntar gi originalul
dgcumentului ce confirmd achitarea taxei de declarare voluntarE in mdrime de 3 oh din valoarea
tranzacfiei de vdnzare-cumpdrare pentru fiecare mijloc de transport in parte.

28. in scopul aplicdrii unice a prezentului Regulament,lapozilia "Mijloc de transport" dinpct. 1)

a notificdrii cu privire la declararea voluntard a bunurilor se indicd succesiv urmdtoarele date

separate prin bard:

a) la compartimentul "denumirea" se indicd datele prezentate conform pct. 26 lit. a) din
Regulament;

b) la compartimentul "datele de identificare" se indicd datele prezentate pct. 26 lit. b) din
Regulament;

c) la compartimentul "valoarea bunului dupl declararea voluntard" se indicd suma mijloacelor
bdneqti qi moneda tranzacfiondrii conform codul numeric al monedei conform pct. 2l lit a) din
prezentul Regulament din contractul/ele de vdnzare-cumpdrare a mijlocului de transport ln temeiul
cdruia subiectul declardrii a devenit proprietar de jure a bunurilor. 

,.

SECTIANEA V. PROCEDURA DE DECLIIRARARE VOLUNTAN,I,q
VALORILOR MOBILARE

29. Subiectul declardrii voluntare sau reprezentantul acestuia, pdnd la 1 noiembrie 2018 inclusiv,
prezintd, Serviciului Fiscal de Stat o declaralie prealabild cu privire la declararea voluntard, conform
anexei w.2 dtn Lege Ei modului stabilit in prezentul Regulament.

30. in scopul aplicdrii unice aprezentului Regulament,lapozilia "Valori mobiliare" dinpct. 1) a

declaraliei prealabile cu privire la declararea voluntari se reflectd succesiv urmdtoarele date separate

prin bard:

a) la compartimentul "denumirea" se indicd tipul valorii mobiliare conform urmitorului
codif,rcator: acliuni - ac, obligaliuni - ob, alte valori mobiliare - altvm.
b) la compartimentul "datele de identificare" se indic[ denumirea emitentului, numdrul de

identificare de stat a emitentului, cantitatea valorilor mobiliare. in cazul emitentului din afara

Republicii Moldova se va indica succesiv in mod obligatoriu, sediul juridic a dmitentului de valori

mobiliare conform documentelor de inre ei strare.



c) la compartimentul "proprietarul nominal" se indicd numele, prenumele, numdrul de identificare
a persoanei atribuit de cdtre autoritatea competentE, in cazul cdnd aceasta este inregistratd in
Republica Moldova, Ei numele, prenumele, datele din actele de identitate qi adresa de regedinfd
deplinS, in cazul cAnd proprietarul nominal al valorilor mobiliare este cetdlean strdin/apatrid situat in
afara Republicii Moldova.
d) la compartimentul "valoarea bunului pind la declararea voluntar6" se indicf, suma mijloacelor
b[neEti gi moneda tranzac[iondrii conform codului numeric al monedei conform pct. 2I lit a) din
prezentul Regulament, consemnatd in actele translative de proprietate a valorilor mobiliare ale
proprietarului nominal.
31. Subiectul declardrii voluntare sau reprezentantul acestuia va prezenta Serviciului Fiscal de Stat
pdnd la 1 februarie 2019 inclusiv, o notificare cu privire la declararea voluntard a bunurilor, conform
anexei n.r. 3 din Lege qi modului stabilit in prezentul Regulament, ataqdnd copia
contractului/contractelor de v6nzare-cumpdrare a valorilor mobiliare declarate voluntar gi originalul
documentului ce confirmd achitarea taxei de declarare voluntard in mdrime de 3 yo din valoarea
ttatlzacliei de vdnzare-cumpdrare pentru fiecare valori mobiliare ale aceluiaqi emitent in parte.

32. in scopul aplicdrii unice a prezentului Regulament, la pozilia "Valori mobiliare" din pct. l) a
notificdrii cu privire la declararea voluntard a bunurilor se indic[ succesiv urmdtoarele date separate
prin barS:

a) la compartimentul "denumirea" se indicd datele prezentate conform pct. 30 lit. a) din
Regulament;

b) la compartimentul "datele de identificare" se indica datele prezentate pct, 30 lit. b) din
Regulament;

c) la compartimentul "valoarea bunului dupd declararea voluntard" se indicd suma mijloacelor
bSneqti si moneda tranzac[ionlrii conform codul numeric al monedei conform pct. 2l lit a) din
prezentul Regulament din contractul/ele de vdnzare-cumpdrare a valorilor mobiliare in temeiul cdruia
subiectul declardrii a devenit proprietar dejure a bunurilor.

SECTIUNEA W. PROCEDURA DE DECL./IRARARE VoLaNTAn,,{.q
c o TE L OR-rAn7t O tN i N r nn prutrro r nt

33. Subiectul declardrii voluntare sau reprezentantul acestuia, p6nd la I noiembrie 2018 inclusiv,
prezintd Serviciului Fiscal de Stat o declarafie prealabild cu privire la declararea voluntard, conform
anexei nr.2 din Lege gi modului stabilit in prezentul Regulament.

34. in scopul aplicdrii unice a prezentului Regulament, la pozilia "Cote-pdrli din intreprinderi" din
pct. 1) a declaraliei prealabile cu privire la declararea voluntar[ se reflectd succesiv urm[toarele date
separate prin bard:

a) la compartimentul "denumirea" se indicd denumirea proprie a persoanei juridice inregistrate la
organul inregistrdrii de stat.

b) la compartimentul "datele de identificare" se indicb cota-parte in procente a'intreprinderii,
numdrul de identificare de stat (IDNO). in cazul entitlfii juridice din afaraRepublicii Moldova se va
indica succesiv in mod obligatoriu gi sediul juridic al entitfiii conform documentelor de inregistrare.
c) la compartimentul "proprietarul nominal" se indicd numele, prenumele, numdrul de identificare
a persoanei atribuit de cdtre autoritatea competentd, in cazul cdnd aceasta este ,ilregistratd in
Republica Moldova, si numele, prenumele, datele din actele de identitate gi adresa de regedinfd
deplin6, in cazul cdnd proprietarul nominal al cotelor-pdrfi din tntreprinderi este cetdlean

strdin/apatrid situat in afara Republicii Moldova.

d) la compartimentul "valoarea bunului pind la declararea voluntard" se indicd valoarea capitalului

social qi moneda conform codului numeric al monedei conform pct. 2l lit a) din prezentul

o



Regulament, consemnatd in actele de proprietate a cotelor-pdrli din intreprinderi ale proprietarului
nominal.

35. Subiectul declardrii voluntare sau reprezentantul acestuia vaprezenta Serviciului Fiscal de Stat
pAnd la 1 februarie 2019 inclusiv, o notificare cu privire la declararea voluntard a bunurilor, conform
anexei ff. 3 din Lege qi modului stabilit in prezentul Regulament, ataqdnd copia
contractuluilcontractelor de vdnzare-cumpdrare a cotelor-parfi din intreprinderi declarate voluntar gi
originalul documentului ce confirmd achitarea taxei de declarare voluntard in mdrime de 3 %o din
valoarea tranzac[iei de vdnzare-cumpdrare pentru fiecare cotd-parte din intreprindere.
36. in scopul aplicdrii unice a prezentului Regulament, la pozi;ia "Cote-pdrli din intreprinderi" din
pct. l) a notificdrii cu privire la declararea voluntard a brururilor se indici succesiv urm[toarele date
separate prin bar6:

a) la compartimentul "denumirea" se indicd datele prezentate conform pct. 34 lit. a) din
Regulament;

b) la compartimentul "datele de identificare" se indicd datele prezentate pct. 34 lit. b) din
Regulament;

c) la compartimentul "valoarea bunului dupd declararea voluntard" se indicl suma mijloacelor
bdne$ti qi moneda tranzac[iondrii conform codul numeric al monedei conform pct. 2I lit a) din
prezentul Regulament din contractul/ele de vdnzare-cump[rare a cotelor-parfi din intreprinderi in
temeiul cdruia subiectul declar6rii a devenit proprietar de jure a bunurilor.

SECTIANEA WI. PROCEDARA DE DECL./IRARARE VoLaNTAruI,q
DIFERENTELOR POZITIVE REZALTATE DIN REEVALUAREA BUNARILOR
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37. Subiectul declardrii voluntare sau reprezentantul acestuia, pdnd la 1 noiembrie 2018 inclusiv,
prezintd, Serviciului Fiscal de Stat o declaralie prealabild cu privire la declararea voluntard, conform
anexei nr. 2 din Lege qi modului stabilit in prezentul Regulament.

38. in scopul aplicdrii unice a prezentului Regulament, la pozilia "Bunuri imobiliare" dinpct.2) a

declaraliei prealabile cu privire la declararea voluntard se reflectd succesiv urmdtoarele date separate

prin bard:

a) la compartimentul "denumirea" se indicd se indicl tipul bunului imobil conform urmitorului
codificator: teren - tr, apartament - rp, casd de locuit - cl, vild - vl, spaliu comercial sau de
produclie - SCp, garaj - gr, alte bunuri imobile - attbi. .
b) la compartimentul "datele de identificare" se indica codul cadastral Ei cota-parte in procente a

bunului imobil situat in Republica Moldova. in cazul declardrii voluntare a bunului imobil situat in
afara Republicii Moldova, se indicd inclusiv gi adresa deplind a locului aflArii imobilului.
c) la compartimentul "valoarea bunului pind la declararea voluntard" se indicd suma mijloacelor
bdneqti qi moneda tranzacliondrii conform codului numeric al monedei conform pct.2l lit a) din
prezentul Regulament, consemnatd in actele juridice translative de proprietate a bunului imobil ale
proprietarului subiectului declardrii voluntare.

39. Subiectul declardrii voluntare sau reprezentantul acestuia vaprezenta Serviciului Fiscal de Stat

pAnI la 1 februarie 2019 inclusiv, o notificare cu privire la declararea voluntard a bunurilor, conform
anexei nr. 3 din Lege gi modului stabilit in prezentul Regulament, atagdnd extrasul (confirmarea) in
original emis (emisd) de cdtre Agentia Servicii Publice, prin care se confirmd inregistrarea valorii
reevaluate a bunurilor imobile declarate voluntar qi originalul documentului ce confirmd achitarea

taxei de declarare voluntard in mdrime de 3 o/o din diferenlele pozitive rezultate din reevaluarea

bunurilor imobile, pentru fiecare bun imobil in parte.



40. in scopul aplicirii unice a prezentului Regulamen t, la pozilia " Bunuri imobiliare ". din pct. 2) a
notificdrii cu privire la declararea voluntard a bunurilor se indicd succesiv urmdtoarele ilate separate
prin bard:

a) la compartimentul "denumirea" se indicd datele prezentate conform pct. 38 lit. a) din
Regulament;

b) la compartimentul "datele de identificare" se indicd datele prezentate pct. 38 lit. b) din
Regulament;

c) la compartimentul "valoarea bunului dupd declararea voluntard" se indicd suma mijloacelor
bdnegti qi moneda tranzac[iondrii conform codului numeric al monedei conform pct. 2l lit a) din
prezentul Regulament, conform extrasului (confirmdrii) emis (emise) de cdtre Agenlia Servicii
Publice.

4L. in scopul aplicdrii unice aprezentului Regulament, la pozilia "Mijloace de transport" dinpct.
2) a declatafiei prealabile cu privire la declararea voluntard se reflectd succesiv urmdtoarele date
separate prin bard:

a) la compartimentul "denumirea" se indicd tipul mijlocului de transport conform urmatorului
codificator: autoturism - auto, camion - cam, remorcd - rem, vehicul motorizat - v[, magind
agricold - D8, mijloc de transport naval - mtn, mijloc de transport aerian - mta, alte mijloace de
transport supuse inmatriculSrii/inregistrdrii - altmt.
b) la compartimentul "datele de identificare" se indic6 marca, modelul, numdrul de identificare a

mijlocului de transport, num[ru] de inregistrare/inmatriculare conform certificatului de
inmatriculare/inre gi strare eliberat de autoritatea competentd.
c) la compartimentul "valoarea bunului pind la declararea voluntard" se indicd suma mijloacelor
bbnegti gi moneda tranzacfiondrii conform codului numeric al monedei conform pct. 2I lit a) din
prezentul Regulament, consemnat5 in actele translative de proprietate a mijlocului de transport ale
proprietarului subiectului declardrii voluntare.
42. Subiectul declardrii voluntare sau reprezentantul acestuia vaprezenta Serviciului Fiscal de Stat
pAn6la 1 februarie 2019 inclusiv, o notificare cu privire la declararea voluntarl a bunurilor, conform
anexei nr. 3 din Lege gi modului stabilit in prezentul Regulament, ataq6nd extrasul (confirmarea) in
original emis (emisd) de citre Agenlia Servicii Publice, prin care se confirm[ inregistrarea valorii
reevaluate a mijlocului de transport declarat voluntar gi originalul documentului ce confirmd
achitarea taxei de declarare voluntard in mdrime de 3 Yo din valoarea tranzactiei de vdnzare-
cump[rare pentru fiecare mijloc de transport in parte.

43. in scopul aplic[rii unice a prezentului Regulament,lapozi[ia "Mijtoc de transporf" din pct,2)
a notific[rii cu privire la declararea voluntard, a bunurilor se indicd succesiv urmdtoarele date
separate prin bard:

a) la compartimentul "denumirea" se indicd datele prezentate conform pct. 4I lit. a) din
Regulament;

b) la compartimentul "datele de identificare" se indicd datele prezentate pct. 4.1 lit. b) din
Regulament;

c) la compartimentul "valoarea bunului dupi declararea voluntard" se indicl suma mijloacelor
bdneqti qi moneda tranzacliondrii conform codul numeric al monedei conform pct. 2l lit a) din
prezentul Regulament, conform extrasului (confirmdrii) emis (emise) de cdtre Agenlia Servicii
Publice.


