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RAIONUL CRIULENI 

CONSILIUL COMUNAL 
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Nr.2.7 

DECIZIE 

Cu privire la aprobarea Regulamentului 
privind serviciul de colectare a impozitelor ~i 
taxelor locale din cadrul primiiriei Drasliceni. 

PECIIYI>JIIIKA MOJl,lJ:OBA 

KPIIYJlllHCKHHPAHOH 

KOMMYHA.JlbHl>IH COBET 

,Il;P3C.JllflIEHb 
M)J,-4821 , LJ.pacnw1eH"h, pH. Kp11ynem,, 

TeJI!cliaKc:248-73236; 248-73238 
web:www.drasliceni .md, e-mail:primaria@drasliceni.md 

din 27.02.2020 

in conformitate cu prevederile art.12 din Codul Administrativ al Republicii Moldova nr. 
116/2008, art.:156-158, art.160 al Titlului V, Titlul VI ~i Titlului VII din Codului fiscal 

nr.1163/1997, Legii nr.1056/2000 pentru punerea in aplicare a Titlului VI al Codului fiscal, 
art: 14;19 alin.(4) ~i 22 alin.(l) din Legea nr. 436/2006 privind administratia publica locala, 
Legea bugetului asiguriirilor sociale de stat pe anul 2020, nr. 173/2019, Legea nr.397/2003 

privind finantele publice locale, Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative, HG 

nr.998/2003 privind activitatea serviciului de colectare a impozitelor ~i taxelor locale din cadrul 

primariei cu modificarile ~ i completarile ulterioare efectuate prin HG nr.7/2020, Consiliul local 

Drasliceni, 

DECIDE: 

I .Se aproba Regulamentul privind serviciul de colectare a impozitelor ~i taxelor locale 
din cadrul primariei Drasliceni, conform anexei, care este parte integranta a prezentei decizii (se 

anexeaza). 
2. Prezenta decizie pentru indeplinire, se atribuie specialistului primariei in domeniul 

perceperii fiscale. 

3. Controlul in "nirii prevederilor prezentei decizii, se atribuie primarului. 
,,.c: ~';._ ~ 

4. Prezent ·" i1~g JJl ' $1,e . ~ ntr a in vi are la 01.03.2020. 
/./0'' -- . ~~. '-.: ? 

'-"i~ "'§ ~ t;"< / .. ~?.': ·, 

P re~edinte al ~ ~a :ln te r.; · · ., ... " ,,.j/,.' ~V) ".b'I Mariana Tataru 

Secretarul con ~ ili ttl ~ ~ · loc ~ . : 1;;_ :-', ~ Valentina CHIPERI 

""'"· .'c•=-~- '-'· ~ '~~\'"~~~ 
~9 



Anexa 
la decizia consiliului nr.2.7 din 27.02. 2020 

Regulamentul 

privind serviciul de colectare a impozitelor ~i taxelor locale din cadrul primariei 
Drasliceni. 

I. Dispozitii generate 
1. Prezentul Regulament este elaborat in temeiul prevederilor art.156-158,art.160 al Titlului V, 

Titlului VI ~i Titlului VII ale Codului fiscal, Legii nr.1056-XIV din 16iunie 2000 pentrupunerea 

in aplicare a Titlului VI al Codului fiscal , Legii nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind 

administratia publica localii~i Legii nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finantele publice 
locale. 

2. Notiunile utilizate, corespund notiunilor definite prin actele normative in baza carora a fost 
elaborat prezentul Regulament. 
3. Serviciul de colectare a impozitelor ~i taxelor locale din cadrul primiiriei Drasliceni (In 

continuare -SCITL) este un organ cu atributii de administrare fiscala. Functiile SCITL sint 

exercitate prin intermediul specialistului (in domeniul perceperii fiscale). Ca excepfie, aceste 

funcjii potfi exercitate de un altfuncfionar al primiiriei, care nu este lnvestit cu dreptul de a 

semna documente de casii. 

4. SCITL administreaza urmatoarele impozite ~i taxe locale: 
a) impozitul funciar de la persoanele fizice ( cetateni) ~i gospodariile tariine~ti (de fermier); 
b) impozitul pe bunurile imobiliare de la persoanele fizice ( cetateni); 

c) taxa de la posesorii de ciini; 

d) taxa pentru parcaj ; 

e) taxa pentru salubrizare. 

5. Asigurarea SCITL cu documentele necesare pentru tinerea evidentei obligatiilor fiscale, cu 

blanchete ale darilor de seama fiscale, cu avize de plata ~i chitante de receptie a platilor fiscale, 
precum ~i cu alte documente pentru administrarea impozitelor ~i taxelor locale, specificate la 

pct.4 
al prezentului Regulament, este pusa in sarcina autoritatilor administratiei publice locale. 

Blanchetele de stricta evidenta se vor utiliza in modul stabilit. 

6.Serviciul Fiscal de Stat exercita controlul asupra respectarii de catre SCITL a legislatiei 

fiscale. 

7. Reviziile de casa la primarii privind exercitarea functiilor SCITL de percepere ~i transferare 

a mijloacelor bane~ti in buget se efectueaza de catre Inspectia financiara din subordinea 

Ministerului 

Finantelor - odata cu efectuarea reviziilor asupra executiirii bugetelor unitatilor administrative 
teritoriale, cu intocmirea actelor respective. 

La incetarea raportului de serviciu al specialistului (in domeniul perceperii fiscale) sau al 
persoanei care exercita functiile acestuia, prin dispozitia autoritatii executive, se creeaza o 

comisie care va efectua, in mod obligatoriu, revizia casei de incasari a impozitelor, taxelor 
si a altor plati si transmiterea la contabilitatea primariei a chitantelor si a altor documente 
de care persoanele mentionate poarta raspundere. in componenta comisiei se includ primarul 

sau viceprimarul unitatii administrative teritoriale, contabilul-~ef al primariei, precum ~i un 
consilier din cadrul consiliului local al unitatii administrativ-teritoriale. La constatarea unor 
nereguli, comisia va informa imediat Inspectia financiara din subordinea Ministerului Finantelor. 

La incadrarea altor persoane in functia de specialist (in domeniul perceperii fiscale) sau la 

delegarea acestor functii altei persoane din cadrul primiiriei, contabilitatea acesteia urmeaza sa 

le transmita chitantierele ~i alte documente necesare pentru exercitarea functiilor respective, cu 

intocmirea actului de transmitere. 



in lipsa temporara a specialistului (in domeniul perceperii fiscale) , reviziile de casa la 

primarii privind exercitarea functiilor SCITL de percepere ~ i transferare a mijloacelor bane~ti in 

buget le efectueaza contabilitatea primariei. 

II. Organizarea ~i functionarea SCITL 

8. Organizarea ~i functionarea SCITL este stabilit in Regulamentul aprobat de consiliul 

local. Regulamentul se elaboreaza in baza Regulament-tip aprobat de catre Guvem. Dupa 

adoptarea de catre consiliul local, regulamentul se prezinta, in termen de 10 zile, subdiviziunii 
Serviciului Fiscal de Stat. 

9. SCITL este o structura publica locala condusa de primarul localitatii respective. Specialistul 

(in domeniul perceperii fiscale) activeaza in baza contractului de raspundere materiala ~i 

este incadrat in SCITL de primarul localitatii respective,in conformitate cu legislatia in vigoare. 

In cazul incadrarii in baza de concurs, in cadrul comisiei de concurs participa, in mod 

obligatoriu, un reprezentant alsubdiviziunii teritoriale a Serviciului Fiscal de Stat, iar in cazul 

incadrarii prin alte modalitati prevazute de lege - numirea se face dupa obtinerea avizului 

favorabil din partea subdiviziunii teritoriale a Serviciului Fiscal de Stat. 

10. Evaluarea performantelor profesionale a specialistului (in domeniul perceperii fiscale) se 

efectueaza potrivit prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la functia publica ~i 

statutul functionarului public. 
11. SCITL, in procesul exercitarii atributiilor sale, conlucreaza cu celelalte organe cu atributii 

de administrare fiscala ~i colaboreaza cu alte autoritati ale administratiei publice. El are dreptul 

sa 

colaboreze cu organe competente din alte tari ~i sa fie membru al organizatiilor internationale de 

specialitate in baza acordurilor (conventiilor) internationale. in cazul desra~urarii unor actiuni in 

baza intelegerilor reciproce cu alte organe de administrare fiscala, SCITL informeaza ~i este 

informat despre masurile intreprinse ~i rezultatele lor, face schimb de informatii in scopul 

exercitarii 

atributiilor ce ii revin. 

1. Atributiile SCITL 

12. SCITL exercita, corespunzator domeniului de activitate, urmatoarele atributii: 

a) asigura evidenta integrala ~i conforma a contribuabililor ale caror obligatii fiscale sint 

calculate de SCITL ~i evidenta acestor obligatii, cu exceptia celor administrate de alte organe; 

b) intreprinde masuri pentru asigurarea stingerii obligatiilor fiscale ; 

c) popularizeaza legislatia fiscala ~i examineaza petitiile contribuabililor; 

d) efectueaza controale fiscale, in limitele competentei sale. Metodele ~ i operatiunile concrete 

utilizate la organizarea ~i exercitarea controlului fiscal sint determinate in baza Codului fiscal ~i 

instructiunilor cu caracter intern aleServiciului Fiscal de Stat; 

e) in comun cu Serviciul Fiscal de Stat,compenseaza sau restituie sumele platite in plus ~i 

sumele care, conform legislatiei fiscale, urmeaza a fi restituite; 

g) contribuie la tragerea la raspundere pentru incalcari fiscale; 

gl) asigura intreprinderea actiunilor privind perfectarea actelor necesare in vederea aprobarii 

deciziei despre stingerea prin scadere a obligatiei fiscale ~i luarea in evidenta speciala conform 

art. 

174 alin. (1) din Codul fiscal; 

]3 . Exercita alte atributii prevazute expres de legislatia fiscala. 

2. Drepturile SCITL 

14. SCITL este investit cu urmatoarele drepturi privind platile administrate: 

a) sa efectueze controale asupra modului in care contribuabilul respecta legislatia fiscala; 
b) sa ceara explicatiile ~i informatiile de rigoare asupra problemelor identificate in timpul 

controlului; 
c) sa incaseze in numerar impozite, taxe, majorari de intirziere (penalitati) ~i / sau amenzi; 

d) sa solicite in procesul controalelor fiscale ~i sa obtina gratuit de la orice persoana informatii, 

date, documente, necesare in executarea atributiilor sale, cu exceptia informatiilor care constituie 

secret de stat, precum ~i copii de pe ele, daca acestea se anexeaza la actul de control; 



e) sa deschida ~i sa examineze, sa sigileze, dupa caz, indiferent de locul aflarii lor, incaperile de 

productie, depozitele, spatiile comerciale ~i alte locuri, cu exceptia domiciliului ~i re~edintei , 

folosite 

pentru obtinerea de venituri sau pentru intretinerea obiectelor impozabile, altor obiecte ~i 
documentelor; 

f) sa controleze autenticitatea datelor din documentele de evidenta ~ i din darile de seama 
fiscale ale contribuabilului; 

g) sa aiba acces la sistemul electronic de evidenta contabila al contribuabilului; 

h) sa utilizeze dari de seama fiscale, date cuprinse in corespondenta cu contribuabilii ~i 

informatii ale autoritatilor administratiei publice pe suporti electronici ~i de alt fel, perfectati ~i 
protejati conform legislatiei in domeniu; 

i) cu alte drepturi prevazute expres in legislatia fiscala. 

15. Suplimentar la drepturile specificate in pct. 14 al prezentului Regulament, SCITL, in 

comun cu organul fiscal, este in drept: 

a) sa ridice de la contribuabil documente in cazurile ~i in modul prevazut de Titlul Val Codului 
fiscal ; 

b) sa constate incalcarile legislatiei fiscale ~i sa aplice masurile prevazute de legislatie; 
c) sa intenteze in instantele judec a t o re~ti competente actiuni contra contribuabililor privind: 

- anularea unor tranzaqii ~i incasarea la buget a mijloacelor obtinute din aceste tranzactii; 

- anularea inregistrarii intreprinderii sau organizatiei in cazul incalcarii modului stabilit de 

fondare a acestora sau al necorespunderii actelor de constituire prevederilor legislatiei ~i 
incasarea 

veniturilor obtinute de acestea; 

- lichidarea intreprinderii sau organizatiei in temeiurile stabilite de legislatie ~i incasarea 

veniturilor obtinute de acestea; 

- alte actiuni in conformitate cu legislatia; 

d) sa ceara ~i sa verifice lichidarea incalcarii legislatiei fiscale, sa aplice, dupa caz, masuri de 
constringere; 

e) la estimarea obiectelor impozabile ~ i la calcularea impozitelor ~i taxelor, sa utilizeze metode 
~i surse directe ~i indirecte; 
h) sa citeze la organul fiscal contribuabilul, persoana presupusa a fi subiectul impozitarii, 
persoana cu functie de raspundere a contribuabilului, inclusiv responsabilul de evidenta 

documentelor referitoare la persoana presupusa a fi subiectul impozitarii pentru a depune 

marturii, 

a prezenta documente ~i informatii in problema de interes pentru autoritatea fiscala, cu exceptia 

documentelor ~i informatiilor care, potrivit legii, constituie secret de stat; 
i) sa prezinte organelor competente din alte state informatii despre relatiile contribuabililor 
straini cu cei autohtoni rara acordul sau in ~ tiintarea acestora din urma. 

3. Obligatiile SCITL 

16. In corespundere cu domeniul sau de activitate, SCITL este obligat: 

a) sa actioneze in stricta conformitate cu Constitutia Republicii Moldova, Codul fiscal ~i alte 

acte normative; 

b) sa trateze cu respect ~i corect contribuabilul, reprezentantul acestuia, alti participanti la 

raporturile fiscale ; 
c) sa popularizeze legislatia fiscala; 

d) sa informeze contribuabilul, in cazurile prevazute de legislatia fiscala sau la solicitarea 
acestuia, despre drepturile ~i obligatiile lui; 
e) sa informeze contribuabilul, la cerere, despre impozitele ~i taxele in vigoare, despre modul ~i 

termenele lor de achitare ~i despre actele normative respective; 

f) sa primeasca, sa inregistreze ~i sa solutioneze petitiile inaintate, precum ~i sa asigure 
legalitatea deciziilor ~i comunicarea lor in termen legal; 

h) sa efectueze controale fiscale ~i sa intocmeasca actele de rigoare; 

i) sa verifice, in timpul controalelor fiscale, documentele de evidenta ~ i darile de seama fiscale 



ale contribuabilului; 

j) la cererea scrisa a contribuabilului, in care se indica destinatia certificatului, sa elibereze 
certificate ce atesta lipsa sau existenta restantelor fata de buget la platile administrate; 
1) sa tina evidenta contribuabililor ale caror obligatii fiscale sint calculate de SCITL, precum ~i 
evidenta acestor 

obligatii fiscale, inclusiv a restantelor, sa transfere la buget sumele incasate ca impozite, taxe, 

majorari de intirziere (penalitati), amenzi, conform legislatiei fiscale ~i in modul stabilit de 
Guvem; 

m) sa intocmeasca, cu concursul organului fiscal, avizele de plata a obligatiilor fiscale, sa 
distribuie gratuit contribuabililor formularele tipizate de dari de seama fiscale; 
n) sa remita contribuabililor, conform legislatiei fiscale, avizele de plata a obligatiilor fiscale, 
precum ~i deciziile emise; 

p) sa efectueze, la cererea contribuabilului, compensarea sau perfectarea materialelor pentru 

restituirea sumelor platite in plus sau a sumelor care, conform legislatiei fiscale, urmeaza a fi 
restituite; 

r) in cazul depistarii unei incalcari fiscale ~i neindeplinirii cerintelor legale ale functionarului 
fiscal ~i/sau perceptorului fiscal, sa emita decizii privind aplicarea de sanctiuni; 
s) sa exercite alte obligatii prevazute expres de legislatia fiscala. 
17. Obligatiile prevazute la lit. p) ~i r) din pct. 16 al prezentului Regulament sint executate 

de 

SCITL in comun cu organul fiscal. Deciziile privind aplicarea de sanctiuni in cazurile 

prevazute la lit. r) a pct.16 se adopta de conducerea organului fiscal du pa coordonarea prealabila 

cu primarul. 

4. Actele SCITL 

18. Decizia privind executarea atributiilor SCITL este emisa prin dispozitia primarului. 

Prin derogare de la prevederile Titlului V al Codului fiscal, dispozitiile primarului 
~i actiunile specialistului (in domeniul perceperii fiscale) pot fi contestate in modul stabilit de 

lege. 

19. in cazul atributiilor exercitate in comun cu organul fiscal, decizia este emisa de 

conducerea organului fiscal dupa ce a fost coordonata cu primarul. 

Daca primarul refuza sa semneze decizia, aceasta capata putere jur ~ dica din momentul semnarii 

de catre conducerea organului fiscal , care face inscrierea despre refuzul primarului (pretorului) 

de a o semna. 

III. Evidenta contribuabililor ~ i a obligatiilor fiscale ale acestora la plata impozitului 

funciar ~i a impozitului pe bunurile imobiliare in baza avizelor de plata 

20. SCITL tine evidenta impozitelor ~i taxelor locale pentru fiecare contribuabil in parte in 

Sistemul informational automatizat ,,Stingerea obligatiilor fiscale prin intermediul Serviciului de 

colectare a impozitelor ~i taxelor locale" (in continuare - SIA SCITL). 

21. Evidenta conturilor personale electronice in SIA SCITL aferente impozitului funciar ~i pe 

bunurile imobiliare ale persoanelor fizice ( cetateni) ~i impozitului funciar al gospodariilor 

tarane~ti 

(de fermier) incepe cu preluarea informatiilor din conturile contribuabililor, inclusiv a soldurilor 

din 
registrele detinute de SCITL. Numarul conturilor va corespunde numarului conturilor din 

Registrul 

de evidenta a contribuabililor la impozitul funciar ~i pe bunurile imobiliare. Numerotarea 

conturilor 
noi se va efectua prin atribuirea numarului in ordine cronologica. 
22. Dupa completarea indicatorilor privind subiectul ~i obiectul impunerii, se efectueaza 

calcularea impozitului funciar ~i pe bunurile imobiliare prin intermediul SIA SCITL. Impozitul 
fonciar se calculeaza prin inmultirea cotelor concrete, stabilite la acest impozit de catre 

autoritatile 



reprezentative ale administratiei publice locale la aprobarea bugetului pentru anul respectiv, la 
suprafata terenului. La calcularea impozitului funciar pentru terenurile cu destinatie agricola este 

necesar sa se tina cont de faptul ca unele dintre aceste terenuri au indici cadastrali. Pentru 

terenurile respective, impozitul funciar se calculeaza ca produsul diintre cota concreta, suprafata 

~l 

indicele cadastral. 

23. Dupa finalizarea procesului de calculare a impozitului pe bunurile imobiliare ~i a impozitului 
funciar, specialistului (in domeniul perceperii fiscale) urmeaza sa lanseze procesul de generare 

~i procesare a avizelor de plata la impozitul pe bunurile imobiliare ~i impozitul funciar, prin 
intermediul SIA SCITL. 

24. La perfectarea avizelor de plata pentru persoanele fizice ( cetateni) ~i gospodariile tarane$ti 

(de fermier) este necesar sa se tina cont de reducerea la plata impozitelor de care beneficiaza 
acestea in conformitate cu prevederile art. 4 alin. (6) $i (7) din Legea nr. 1056/2000 pentru 
punerea 

in aplicare a titlului VI din Codul fiscal. 

25. A vizele de plata urmeaza a fi inminate cit mai devreme posibil, pentru a crea conditii 

contribuabililor sa beneficieze de reducere conform prevederilor Legii nr. 1056/2000 pentru 
punerea 

in aplicare a titlului VI din Codul fiscal. 

26. inminarea avizelor de plata se confirma prin semnatura contribuabilului $i consemnarea 
datei inminarii avizului. in cazul in care contribuabilul refuza sa primeasca avizul de plata, 

specialistului (in domeniul perceperii fiscale) noteaza acest fapt pe aviz, indicind data, $i 
semneaza, solicitind $i semnatura contribuabilului. Daca contribuabilul nu confirma prin 
semnatura refuzul, el urmeaza a fi chemat la sediul autoritatii administratiei publice locale in 

termenul stabilit pentru inminarea avizului de plata, in vederea depunerii unei explicatii 

referitoare la refuz. 

27. Majorarea de int!rziere (penalitatea) $i/sau amenda pentru nestingerea in termen a obligatiei 

fiscale se aplica potrivit art. 228 din Codul fiscal nr. 1163/1997. 

28. SCITL tine evidenta obligatiilor fiscale aferente taxei de la posesorii de ciini, taxei pentru 

parcaj $i taxei pentru salubrizare in modul stabilit de autoritatea administratiei publice locale, 

prm 
intermediul SIA SCITL. 

IV. Stingerea obligafiei fiscale ~i restituirea sumei platite in plus ~i a sumei care, 

conform legislafiei fiscale, urmeaza a fi re~tituita 

29. Stingerea obligatiei fiscale se face prin achitare, anulare, prescriptie, scadere sau 

executare silita. 
30. Stingerea obligatiei fiscale prin achitare se efectueaza in moneda nationala. Perceperea 

mijloacelor bane$ti in contul stingerii obligatiei fiscale a contribuabililor se efectueaza de catre 
specialistului (in domeniul perceperii fiscale) sau aceste mijloace pot fi achitate de 

contribuabili prin intermediul bancilor ~i altor prestatori de servicii de plata. in anumite cazuri, 

pentru perceperea mijloacelor bane$ti pot fi antrenati $i alti functionari ai primariilor, care nu sint 

investiti cu dreptul de a semna documente de casa. Autoritatile administratiei publice locale pot 

stabili incasarea impozitelor $i taxelor locale ~i prin intermediul altor persoane. 
31. in cazul neachitarii impozitelor in termenele stabilite, specialistului (in domeniul perceperii 

fiscale) este obligat sa se deplaseze nemijlocit la contribuabili pentru a incasa mijloacele bane$ti 

in contul stingerii restantelor. 
32. SCITL stabile$te, dupa necesitate, regimul de primire a platilor de la populatie in localul 

primariei. 

33. La incasarea platilor in baza avizului de plata, !nscrierile in contul personal se fac in ordine 

cronologica de efectuare a operatiunilor privind na~terea, modificarea $i stingerea obligatiei 

fiscale. 
34. in cazul depa~irii termenului de plata, majorarea de intirziere (penalitatea) se calculeaza in 

mod automatizat de catre Sistemul informational al Serviciului Fiscal de Stat. Penalitatea se 



calculeaza pentru fiecare zi de intirziere, incepind cu ziua urmatoare de la expirarea termenului 
de 

plata, inclusiv ziua achitarii platilor. 

35. Daca termenul stabilit pentru plata coincide cu o zi de odihna \de sarbatoare ), penalitatea 

se calculeaza incepind cu ziua care urmeaza dupa ziua de odihna (de sarbatoare ). 

36. Pentru confirmarea primirii banilor in contul achitarii impozitelor ~i taxelor administrate, 

platitorilor Ii se elibereaza chitante de forma 2SF. Pentru perceperea platilor fiscale, fiecarui tip 
de 

plata i se distribuie diferite seturi de chitante. 

37. Se interzice perceperea platilor rara eliberarea chitantelor de stricta evidenta, eliberarea 

unor chitante de alta forma decit cea in vigoare, precum ;;i eliberarea unei singure chitante pentru 

perceperea platilor la diferite impozite ~i taxe. 

38. inscrierile in chitante urmeaza a fi efectuate cu pix, rara corectari. Originalul chitantei se 

inmineaza platitorului, iar copia acesteia ramine in setul de chitante ca document justificativ. 

Completarea separata a originalului de chitanta ~i a copiei acesteia se interzice. 

39. Chitanta ~i copia acesteia sint semnate de perceptorul fiscal ~i de platitor la momentul 

achitarii. 

40. inscrierile in chitante se efectueaza cu acuratete, in mod clar, cu indicarea tuturor datelor 
prevazute in formular, iar amprentele pe copiile chitantelor trebuie sa fie clare. 

41. Pe chitanta, in rindul ,,Plata in contul __ '', se inscrie denumirea impozitului sau taxei 

achitate. in rindul prevazut pentru inscrierea cu litere a sumei percepute, locurile ramase libere 

dupa inscriere se completeaza cu inscriptia ,,Z". 
42. Chitantele completate incorect se considera nevalabile ~i, in acest caz, se elibereaza alte 

chitante. Chitantele deteriorate ~i copiile acestora se anuleaza, cu af licarea pe ele a mentiunii 

,,Deteriorat" ~i a semnaturii persoanei care a eliberat chitanta. Chitantele deteriorate ~i copiile 

acestora trebuie sa ramina in setul de chitante. 

43. in caz de pierdere sau fort al chitantelor, eel tirziu in ziua urmatoare specialistului (in 

domeniul perceperii fiscale) este obligat sa comunice despre aceasta in scris consiliului unitatii 

administrativ-teritoriale ~ i autoritatii fiscale, cu indicarea cantitatii, seriilor ~i numerelor 

chitantelor pierdute sau furate, precum ~i a explicatiilor de rigoare asupra acestui fapt. Persoanele 

vinovate urmeaza a fi trase la raspundere conform legislatiei. 

44. Stingerea obligatiei fiscale prin anulare se efectueaza in conformitate cu art. 172 din Codul 

fiscal nr. 116311997. 

45. Stingerea obligafiei fiscale prin scadere are lac fn temeiul unei decizii a consiliului local, 

inclusiv in cazul in care stingerea ei prin executare silita este imposibila. Situatiile de stingere a 

obligatiei fiscale prin scadere sint specificate la art. I 7 4 din Codul fi scal nr. 1163/1997. 

46. Stingerea obligatiei fiscale prin compensare se efectueaza prin trecerea in contul restantei 

a sumei platite in plus sau a sumei care, conform legislatiei fiscale, urmeaza a fi restituita. 

Compensarea se face din initiativa autoritatilor administratiei publice locale, a subdiviziunii 

Serviciului Fiscal de Stat sau la cererea contribuabilului, daca legislatia nu prevede altfel. 

47. Data stingerii obligatiei fiscale in functie de modul de stingere este specificata la art. 178 

din Codul fiscal nr. 1163/1997. 

V. Restituirea sumelor achitate in plus 

48. Restituirea sumei platite in plus ~i a sumei care, conform legislatiei fiscale, urmeaza a fi 

restituita contribuabilului se face in modul ~i in termenele stabilite in titlul V din Codul fiscal nr. 

1163/1997. 

49. Restituirea sumelor achitate in plus se efectueaza in comun cu subdiviziunea Serviciului 

Fiscal de Stat, in conformitate cu prevederile Regulamentului privind stingerea obligatiei fiscale 

pnn 
compensare ;;i/sau restituirea mijloacelor bane;;ti, aprobat prin Hotarirea Guvernului nr. 

235/2017. 

Sumele achitate in plus pot fi restituite in cazul in care cererea de restituire a fost depusa de 

contribuabil in termen de eel mult 6 ani de la data achitarii lor, iar cererea depusa dupa expirarea 



termenului de 6 ani este nevalabila. 

50. Restituirea se face cu conditia ca contribuabilul nu are restante fata de bugetul public 

national. In cazul in care contribuabilul are obligatii fata de buget, se asigura in mod prioritar 

stingerea acestora. Restituirea se efectueaza in urmatoarele conditi[ : 

1) in cazurile in care plata in plus nu se trece in contul altor plati (tioate impozitele calculate au 

fost achitate de catre platitor), aceasta, conform cererii inaintate, trebuie sii fie restituita 
platitorului 

din incasarile la tipul de plata la care s-a constituit plata in plus; 

2) restituirea platilor achitate in plus se efectueaza in termenele stabilite in art. 176 din Codul 

fiscal nr. 1163/1997; 

3) pentru efectuarea restituirii sumei achitate in plus, perceptorul fiscal intocme~te, in 2 

exemplare, calculul pentru restituirea platilor in plus (anexa nr. 3), care se aproba de catre 

pnmar; 

4) ulterior, cererea contribuabilului ~i calculul intocmit de perceptorul fiscal ~i aprobat de catre 

primar (suplimentar se mentioneaza ca anterior suma in cauza nu a fost restituita) se expediaza la 

subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat pentru a fi intreprinse actiunile ce se impun in scopul 

restituirii/compensarii sumelor achitate in plus sau eronat la buget de catre contribuabili; 

5) subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat va intocmi ordinul de plata aferent 

restituirii/compensarii platilor achitate in plus, in care se va indica codul fiscal al contribuabilului 

beneficiar de restituire/compensare, iar la formarea codului IBAN se va tine cont de codul 

localitatii 

unde a fost inregistrata plata achitata in plus; 

6) perceptorul fiscal va monitoriza zilnic situatia achitarilor la buget, a restituirilor din buget in 

temeiul extrasului primit de la Trezoreria de Stat, corespunzator clasificatiilor economice, pe 

localitate; 

7) in cazul efectuarii compensarii platilor achitate in plus de la plata de baza la penalitate ~i 

invers (in cadrul unui impozit, localitate ~i contribuabil), perceptorul fiscal va sesiza prin 

scnsoare 

subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat pentru efectuarea inscrierilor corespunzatoare prin 

intermediul documentelor fiscale inteme. 

VI. Evidenta incasarilor ~i modul de predare a sumelor incasate in buget 

51. Evidenta incasarilor aferente sumelor impozitelor ~i taxelor se efectueaza in SIA SCITL. 

52. Pina la transferarea in buget, mijloacele biine~ti se piistreazii in seifuri (neinflamabile) sau 

lazi pentru bani. 

53. SCJTL care a fncasat bani fn numerar de la contribuabil este obligat sa verse la buget, fn 

numele acestuia, fn aceea~i zi sau fn urmatoarea zi lucratoare sumele fncasate, sau nu mai rar 

decit o data pe saptamina, in caz ca nu exista banci sau subdiviziu~i ale acestora in teritoriu 

comunei. 

54. Pentru fiecare operatiune de transferare a banilor in buget se intocmesc borderouri de 

insotire de forma stabilita, separat pentru fiecare impozit ~i taxa. 

55. Borderourile de insotire se intocmesc in baza inscrierilor din Registrul de evidenta a 

incasarilor impozitelor ~i taxelor locale ~i de predare a lor in buget ~i se semneaza de catre 

pnmar 

(in lipsa lui - de catre persoana care il inlocuie~te) ~i de catre perceptorul fiscal. 

56. La predarea sumelor incasate prin intermediul bancilor sau altor prestatori de servicii de 

plata, borderourile de insotire se intocmesc in trei exemplare, dintre care doua se predau 

impreuna 
cu banii, iar al treilea ramine la SCITL. 

57. Drept document de justificare a predarii mijloacelor bane~ti serve~te chitanta care, 

impreuna cu exemplarul al treilea al borderoului de insotire, trebuie sa se pastreze in dosarele 

SCITL ca document financiar. 

VII. Modul de pastrare a documentelor de percepere ~i transferare 

a mijloacelor bane~ti 



58. Toate documentele de percepere ~i transferare a mijloacelor bane~ti provenite din impozite 

~i taxe urmeaza a fi indeplinite cu acuratete ~i pastrate cu strictete. 

59. Documentele privind predarea mijloacelor bane~ti in buget (copiile borderourilor de 

insotire, chitantele institutiilor prin intermediul carora se efectueaza transferul), separat pentru 
fiecare impozit ~i taxa, precum ~i chitantierele neutilizate se pastreaza in seifuri ( dulapuri 
neinflamabile ). 

60. Scindarea (descoaserea) seturilor de chitante nu se permite. 

61. Registrele conturilor personale completate, documentele pentru sumele calculate in plus 

sau anulate, incasarea ~i restituirea platilor in plus, documentele privind transferarea mijloacelor 
bane~ti, precum ~i copiile de pe chitantele de receptie a impozitelor ~i taxelor locale se pastreaza 
pe 
parcursul a 5 ani, apoi se nimicesc in baza actului intocmit de comisia de experti a primariei, in 
modul stabilit de organul de arhiva respectiv. 

VII. Dispozitii finale. 

62.Prevederile prezentului regulament intra in vigoare de la 01 martie 2020. 


