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1. ÎNREGISTRAREA ÎN SISTEM 

Pasul 1.  

Sistemul „e-Commerce VAT” este disponibil pe pagina oficială a Serviciului Fiscal de Stat. Pentru 

lansarea paginii, în bara de căutare a browser-ului se va introduce adresa http://www.sfs.md/.  

În meniul din dreapta paginii afișate, se va accesa compartimentul „e-Commerce VAT”. Ulterior, în 

fereastra rulantă, se va accesa opțiunea „Cerere de înregistrare” (vezi Figura nr.1). 

 
Figura nr. 1  

1.1 Parcurgerea testului online 

Pasul 2.  

La accesarea sistemului „e-Commerce VAT” va apărea testul online (vezi Figura nr.2), care va 

conține câteva întrebări. În dependență de răspunsurile oferit, se va lua decizia asupra necesității 

luării la evidență fiscală a nerezidentului e-VAT în Republica Moldova. 

 
Figura nr. 2  

http://www.sfs.md/
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Pasul 3.  

La oferirea răspunsului „NU” la toate întrebările adresate, se va reflecta mesajul privind lipsa 

obligativității de înregistrare (vezi Figura nr.3). 

Întrebările chestionarului sunt: 

1. Nerezidentul prestează servicii electronice? 

2. Prestează servicii electronice prin intermediul intermediarului care participă la achitările cu 

persoane fizice din RM? 

3. Este intermediar și participă la achitările cu persoanele fizice rezidente din RM? 

 
Figura nr. 3 

1.2 Completarea cererii de luare la evidență fiscală 

Pasul 4.  

În cazul în care se va accesa răspunsul „DA” la cel puțin o întrebare, urmează a fi completată 

Cererea de luare la evidență fiscală (vezi Figura nr. 4), în mod obligatoriu, cu litere ale alfabetului 

latin. 

Nerezidentul e-VAT, care realizează tranzacții în adresa persoanelor  fizice, trebuie să depună 

Cererea de luare la evidență fiscală. 

 
Figura nr. 4 
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Pasul 5.   

Pentru înregistrare, Cererea de luare la evidență fiscală a nerezidentului se va completa cu 

informația specificată pentru fiecare celulă în parte, după cum urmează: 

Pasul 5.1  

 „denumirea completă” - se indică denumirea nerezidentului indicată în documentul ce 

confirmă înregistrarea de stat în țara de origine (vezi Figura nr. 5); 

 
Figura nr. 5 

Pasul 5.2  

  „numărul de înregistrare atribuit în țara de origine” - se indică  numărul de identificare 

indicat în documentul ce confirmă înregistrarea de stat în țara de origine (vezi Figura nr. 6); 

 
Figura nr. 6 

 

Pasul 5.3  

 „țara în care a fost înregistrat” - se selectează sau se introduce denumirea țării unde este 

înregistrat (vezi Figura nr. 7). La introducerea textului în celula menționată, sistemul afișează 

în mod automat lista denumirilor de țări care conțin aceste caractere; 
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Figura nr. 7 

Pasul 5.4  

 „adresa juridică completă în țara în care a fost înregistrat” - se indică localitatea, strada și 

numărul clădirii unde se află adresa juridică, conform documentului ce confirmă înregistrarea 

de stat în țara de origine (vezi Figura nr. 8); 

 
Figura nr. 8 

Pasul 5.5  

 „denumirea site ului în rețeaua "INTERNET"” - se indică site-ul  prin intermediul căruia 

prestează servicii electronice (vezi Figura nr. 9); 

 
Figura nr. 9 

Pasul 5.6  

  „adresa poștei electronice” - se indică adresa de e-mail, care va reprezenta și login-ul de 

autentificare a nerezidentului la subsistemul „e-Commerce VAT” și la care va fi remis link-ul 

de activare a înregistrării (vezi Figura nr. 10); 
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Figura nr. 10 

Pasul 5.7  

 „denumirea mărcii comerciale a nerezidentului” - se indică denumirea mărcii comerciale 

(vezi Figura nr. 11); 

 
Figura nr. 11 

 

 

Pasul 5.8  

 „copia documentului de confirmare a înregistrării (PDF)” - se va anexa copia documentului 

din țara de origine care confirmă înregistrarea și statutul juridic al nerezidentului, în format 

PDF. Documentul din țara de origine nu necesită traducere și/sau autentificare notarială în 

Republica Moldova.  

Pentru încărcarea fișierului se va accesa opțiunea „Adaugă fișier”, apoi se va încărca fișierul 

din calculator (vezi Figura nr. 12). 

În caz de necesitate, fișierul încărcat poate fi previzualizat pentru verificare, accesând pe 

acesta, sau șters pentru a fi înlocuit cu un alt fișier (vezi Figura nr. 13). 
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Figura nr. 12 

 

 
Figura nr. 13 

Pasul 5.9  

Cererea se va completa, în mod obligatoriu, cu datele personale a persoanei autorizate pentru 

înregistrarea, declararea obligațiilor și evidența lor (vezi Figura nr. 14). Sistemul oferă posibilitatea 

includerii mai multor persoane autorizate și ștergerea lor. Pentru procesul de ștergere se necesită 

modificarea în mod obligatoriu a  parolei de acces / Date despre persoana autorizată/. 

 „nume” - se indică numele persoanei înregistrate în calitate de persoană autorizată; 

 „prenume” - se indică prenumele persoanei înregistrate în calitate de persoană autorizată; 

 „patronimic” - se indică patronimicul, dacă este, a persoanei înregistrate în calitate de 

persoană autorizată; 

 „e-mail persoana autorizată” - se indică emailul persoanei înregistrate în calitate de persoană 

autorizată; 

 „telefon de contact” - se indică telefonul de contact al  persoanei înregistrate în calitate de 

persoană autorizată 
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Figura nr. 14 

Pasul 5.10  

După completarea tuturor câmpurilor cererii de luare la evidență fiscală, se vor completa datele 

compartimentului pentru crearea contului, și anume parola și confirmarea acesteia. Parola este 

necesar a fi memorizată, pentru autentificarea ulterioară în cadrul sistemului.  

În final, se va accesa opțiunea „Creează” (vezi Figura nr. 15). 

 
Figura nr. 15 

Pasul 6.  

În cazul în care adresa de e-mail indicată în formularul cererii există deja în sistem, se va afișa 

mesajul informativ privind faptul că deja există un utilizator cu asemenea e-mail (vezi Figura nr. 

16). Prin urmare, se va indica o altă adresă de e-mail. 

 
Figura nr. 16 

Pasul 7.  

La definitivarea procesului de completare a cererii și înregistrare în cadrul sistemului, se va afișa 

mesajul privind faptul că la adresa de e-mail a fost remisă Instrucțiunea de activare a contului (vezi 

Figura nr. 17). 

 
Figura nr. 17 

Pasul 8.  

Accesând butonul „OK” se va deschide pagina de autentificare în cadrul sistemului (vezi Figura 

nr.18). Pentru autentificarea în cadrul sistemului se va accesa inițial linkul expediat, în mod 

automatizat de către sistem, la adresa de e-mail indicată în formularul cererii, în caz contrar 

sistemul nu va permite autentificarea. 
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Figura nr. 18 

Pasul 9.  

Din scrisoarea parvenită la adresa de e-mail cu subiectul „Activează-ți contul tău”, se va accesa 

linkul pentru confirmarea înregistrării. Ca rezultat, se va afișa mesajul precum că contul este activat 

(vezi Figura nr. 19). Pentru autentificarea în cadrul sistemului, se va introduce adresa de e-mail și 

parola. 

 
Figura nr. 19 
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2. MODIFICAREA DATELOR DIN PROFILUL UTILIZATORULUI 

Pasul 10.  

La autentificarea în sistemul ,,e-Commerce VAT”, se va genera interfața cu următoarele opțiuni și 

compartimente (vezi Figura nr. 20): 

- prezentarea datelor generale de înregistrare ca nerezident e-VAT, cu posibilitatea de 

modificare a acestora; 

- prezentarea informației privind TVA aferent serviciilor prestate, și istoricul informației 

prezentate cu posibilitatea descărcării în format pdf/excel; 

- evidența obligaților fiscale aferente TVA. 

 
Figura nr. 20 

Pasul 11.  

În cazul parvenirii unor modificări aferent datelor despre contribuabilul nerezident e-VAT sau 

datelor despre persoanele autorizate, acestea se vor ajusta din compartimentul „Profil”, prin 

opțiunile din compartimentul „Date despre companie” sau „Date despre persoana autorizată”.   

Din compartimentul „Date despre companie” (vezi Figura nr. 21), se modifică datele declarate în  

Cererea de luare la evidență fiscală, cu excepția compartimentelor „numărul de înregistrare atribuit 

în țara de origine, țara în care a fost înregistrat și a numărului de înregistrare ca subiect impozabil cu 

TVA”. 

 
Figura nr. 21 



  Ghidul utilizatorului al sistemului  

 SIA „e-Commerce VAT”   
 

 12 

2.1 Editarea datelor companiei 

Pasul 12.  

Pentru a modifica datele companiei se va accesa butonul „Editează” și se vor modifica câmpurile 

necesare (vezi Figura nr. 22). 

 
Figura nr. 22 

2.2 Editarea, ștergerea sau adăugarea datelor persoanelor autorizate 

Pasul 13.  

Din compartimentul „Date despre persoana autorizată” (vezi Figura nr. 23), se modifică toate datele 

despre persoana autorizată, se șterg datele aferente persoanei introduse anterior, se adăugă datele 

unei persoane autorizate noi. La ștergerea datelor aferente persoanei autorizate, va fi necesară 

confirmarea parolei de autentificare în sistem și crearea parolei noi. Sistemul, va expedia un link la 

adresa de email al companiei pentru confirmarea datelor modificate. 

 
Figura nr. 23 

Pasul 14.  

Pentru modificarea datelor unei persoane autorizate se va accesa butonul „Edit” din partea dreapta a 

persoanei autorizate, se vor ajusta datele corespunzătoare și se va accesa opțiunea „Salvează 

modificările” (vezi Figura nr.24). 
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Figura nr. 24 

Pasul 15.  

Pentru a adăuga o persoană autorizată se va selecta butonul „Add”. În fereastra următoare, se vor 

completa datele persoanei ce urmează a fi adăugată, cum ar fi: Nume, Prenume, Patronimic, e-mail 

și telefon. Pentru salvarea datelor introduse, se va accesa opțiunea „Adaugă” (vezi Figura nr. 25) 

 

Figura nr. 25 

Pasul 16.  

Pentru a șterge o persoană autorizată se va selecta butonul „Delete” (vezi Figura nr. 23). Prin 

urmare, se va introduce parola inițială și o parolă nouă (vezi Figura nr. 26), care se va utiliza 

ulterior pentru autentificare în cadrul sistemului. Sistemul, va expedia un link la adresa de email al 

companiei pentru confirmarea datelor modificate.Această procedură se aplică de fiecare dată când 

se exclude o persoană autorizată. 
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Figura nr. 26 

3. MODUL DE DECLARARE 

Perioada fiscală privind TVA pentru subiecții impozabili nerezidenți constituie trimestrul 

calendaristic. Fiecare subiect impozabil este obligat să prezinte informația privind TVA pentru 

fiecare perioadă fiscală în care au avut loc operațiuni impozabile. 

Informația se întocmește conform formularului aprobat de Serviciul Fiscal de Stat 

(https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=120035&lang=ro) și se prezintă în mod 

obligatoriu, prin metode automatizate de raportare electronica prin intermediul cabinetului 

electronic al contribuabilului în termen de până la data de 25 a lunii care urmează după încheierea 

perioadei fiscale.  

Pasul 17.  

Pentru a depune o declarație, din meniu ,,Declararea obligațiilor”, se va selecta opțiunea 

„Declară”(vezi Figura nr. 27).  

 
Figura nr. 27 

Pasul 18.  

Următoarea interfață este divizată în două componente: 

1) În primul compartiment sunt indicate datele din cererea de înregistrare. 

- Toate câmpurile sunt completate automat de sistem cu excepția câmpului ,,Persoana 

autorizată” (vezi Figura nr. 28). Câmpul respectiv se va completa în mod obligatoriu prin 

selectarea persoanei autorizare, care își asumă răspunderea deplină pentru datele introduse. 

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=120035&lang=ro
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Figura nr. 28 

Pasul 19.  

2) În al doilea compartiment sunt prezentate câmpurile pentru indicarea venitului și câmpul 

pentru corectarea declarației pentru perioadele fiscale anterioare (vezi Figura nr. 29). 

 
Figura nr. 29 

Pasul 19.1   

Valuta se va selecta după cum urmează (vezi Figura nr. 30): 

 
Figura nr. 30 

Pasul 19.2  

Apoi se va introduce valoarea serviciilor inclusiv TVA în câmpurile destinate (vezi Figura nr. 

31).  
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Figura nr. 31 

Pasul 19.3  

Sistemul va face calculul sumei TVA destinată spre plată la buget și va afișa în boxa 

respectivă suma conform formulei stabilite (vezi Figura nr. 32). 

 Figura nr. 32 

 

 

Pasul 19.4  

Utilizatorul are posibilitatea de a ajusta suma TVA, dacă consideră că a prezentat calculul 

eronat pentru perioadele anterioare, completând câmpul 5 cu suma spre ajustare cu indicarea 

semnului corespunzător (+ sau -) (vezi Figura nr. 33 și 34). 

 
Figura nr. 33 

 
Figura nr. 34 

Pasul 19.5  

În câmpul 6 va fi calculat totalul spre plată (vezi Figura nr. 35). 

 
Figura nr. 35 

Pasul 19.6  

În final se va accesa buton „Declară” (vezi Figura nr. 36).  

 
Figura nr. 36 

 

Pasul 20.  

După depunerea declarației se va afișa Registrul declarațiilor (vezi Figura nr. 37). 
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Figura nr. 37 

 

 

 

4. GENERAREA DATELOR PENTRU ACHITARE 

Pasul 21.  

„Generarea datelor pentru achitare” conține datele bancare unde urmează a fi virate mijloacele 

bănești la bugetul de stat al Republicii Moldova care pot fi generate prin accesarea butonului 

„Generarea datelor pentru achitare” (vezi Figura nr. 38). Contribuabilul selectează valuta în care se 

efectuează achitarea, după vor fi generate în mod automat datele bancare unde urmează a fi virate 

mijloacele bănești la bugetul de stat al Republicii Moldova. Achitarea se efectuează în lei 

moldovenești (MDL) sau în valută străină (EUR/USD). 
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Figura nr. 38 

IMPORTANT. În scopul asigurării evidenței corecte a sumelor transferate în contul stingerii 

obligației aferente TVA contribuabilul nerezident e-VAT, în rubrica „Destinația plății”, în mod 

obligatoriu, va indica codul TVA obținut la înregistrarea în sistem. 

 

5. EVIDENȚA OBLIGAȚIILOR FISCALE 

 

Pasul 22.  

,,Evidența obligațiilor fiscale’’ conține 3 tabele (Extrasul totalizator, Date cu privire la achitare, 

Date cu privire la calcul) unde sunt indicate sumele declarațiilor și a achitărilor  care sunt convertite 

în MDL,EUR,USD. Lista de tranzacții (achitările și calcule) poate fi vizualizată în dependență de 

anul selectat (vezi Figura nr. 39). 
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Figura nr. 39 

 

 

Tabelul ,,Extars totalizator’’ – conține toate achitările și calulele efectuate de nerezident, în partea 

de sus a tabelului sunt prezentate totalul achitărilor și totalul calculelor (declarațiilor), la fel aici este 

afișat și Soldul, suma căruia se afișează cu culoare verde în cazul care nerezidentul a achitat în 

surplus (vezi Figura nr. 40, și se va afișa cu culoare roșie și cu semnul minus în față pentru cazul 

care nerezidentul este dator să achite (vezi Figura nr. 41). 

 

 
Figura nr. 40 

 

  
Figura nr. 41 
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Tabelul ,,Date cu privire la achitare’’-  în acest tabel sunt conținute toate achitările efectuate de 

către nerezident și sunt afișate în dependență de data efectuării achitării, la fel ca și la tabelul 

,,extrasul totalizator’’ în dependență de anul selectat se vor afișa achitările nerezidentului (vezi 

Figura nr. 42). 

 

 
Figura nr. 42 

 

Tabelul ,,Date cu privire la calcul’’-  în acest tabel sunt conținute toate calculele (declarațiile) 

efectuate de către nerezident și sunt afișate în dependență de data efectuării declarației, la fel ca și la 

tabelul ,,extrasul totalizator’’ în dependență de anul selectat se vor afișa calculele nerezidentului 

(vezi Figura nr. 43). 

 

 
Figura nr. 43 

 


