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1. Destinația
Scopul principal al serviciului „Declaraţie electronică” este simplificarea procesului de raportare
fiscală şi asigurarea accesului direct la servicii de informare din domeniul fiscal. Î.S.
„Fiscservinform” oferă servicii de instruire şi consultanţă privind utilizarea serviciilor electronice
fiscale, integrarea serviciilor oferite cu programele de evidenţă contabilă şi eliberarea certificatelor
de chei publice. Serviciul „Declaraţie electronică” înlocuieşte procedura clasică de interacţiune cu
cetăţeni şi mediul de afaceri în ceea ce priveşte prezentarea dărilor de seamă fiscale la organele
fiscale teritoriale.
Prezentarea dărilor de seamă prin intermediul serviciului „Declaraţie electronică”:
1. oferă alternativă la modul clasic de interacţiune cu Serviciul Fiscal de Stat;
2. contribuabilul nu se deplasează la organele fiscale teritoriale pentru depunerea variantei pe
hîrtie a declaraţiilor;
3. oferă nivelul necesar de securitate a datelor transmise fiind în concordanţă deplină cu
normele Regulamentului privind ordinea de aplicare a semnăturii digitale în documentele
electronice ale autorităţilor publice , aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 320 din
28.03.2008 (Monitorul Oficial, 31 martie 2006 nr. 51-54, p. 2, art. 350).

2. Terminologie și abrevieri
În prezentul document, noțiunile Inspectoratul Fiscal de Stat (IFS), Tehnologii Informaționale,
Sistem Informațional etc. vor fi utilizate conform definițiilor, incluse în standardele naționale,
internaționale sau adoptate de Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor al Republicii
Moldova:
Terminologii:
 Bază de Date - Ansamblu de date organizate conform structurii conceptuale care descrie
caracteristicele de bază şi relaţia dintre entităţi.
 Date - Unităţi informaţionale elementare despre persoane, subiecte, fapte, evenimente,
fenomene, procese, obiecte, situaţii etc. Prezentate într-o formă care permite notificarea,
comentarea şi procesarea lor.
 Document electronic fiscal (declarației electronică) – informaţie în formă electronică,
creată, prelucrată şi perfectată de către entitatea raportoare, autentificată prin semnătură.


Sistem Informațional (SI) – totalitatea de resurse și tehnologii informaționale
interdependente de metode și de personal, destinată păstrării, prelucrării și furnizării de
informație;



Cod fiscal – cod unic de identificare al persoanelor juridice sau persoanelor fizice
autorizate;



Fișier – o colecție de date indicat printr-un nume și o extensie;



Rol – anumit comportament și obligațiuni ale persoanei sau ale indivizilor, care lucrează
în echipă (grup de lucru);



Proces - succesiune de acțiuni sau de operații prin care se realizează o lucrare;

Abrevieri:
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BD – Bază de Date;
FSI – Întreprinderea de Stat „Fiscservinform”;
SFS - Serviciul Fiscal de Stat;
CET08 – formular de completare a declarației persoanei fizice la impozitul pe venit,
pentru perioada 2008-2015.
 CET15 – formular de completare a declarației persoanei fizice la impozitul pe venit,
începînd cu anul 2016.

3. Accesarea sistemului
Pentru a accesa serviciul „Declaraţie electronică” cu rol de persoană fizică este necesar să se vă
înregistraţi pe portalul www.servicii.fisc.md (figura 1), apoi să încheiaţi un contrat de conectare cu
Î.S. „Fiscservinform”.

Figura 1. Pagina de start www.servicii.fisc.md

Figura 2. Autentificarea pe portalul servicii.fisc.md
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Pasul 1:
 Accesaţi opţiunea Autentificare de pe pagina de start a site-ului www.servicii.fisc.md
(figura 1);
 În fereastra apărută, introduceţi adresa de e-mail (numele de utilizator);
 Introduceţi parola de autentificare;
 Tastaţi butonul Autentificare (figura 5);

Figura 6. Autentificare reuşită

Figura 7. Compartimentul Servicii oferite de pe www.servicii.fisc.md

4. Modul de funcționare a sistemului
Pentru a utiliza serviciul „Declaraţie electronică”, pe pagina de start accesaţi banner-ul Declaraţie
electronică din compartimentul Servicii oferite (figura 7).
Se va deschide pagina de start a serviciului „Declaraţie electronică”. În partea dreapta a
paginii veţi găsi Prenumele/Numele Dvs. (figura 8). La accesarea Vizualizare profil vor apărea toate
datele Dvs. personale.
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Figura 8. Pagina de start a serviciului „Declaraţie electronică”
Din start, vă veţi afla în meniul Declaraţii care reprezintă pagina de lucru cu declaraţiile
(crearea, modificarea, semnarea, expedierea, previzualizarea documentului şi recipisei, tipărirea
etc.). Totodată, aici sunt rubricile pe care le parcurge declaraţia pînă în momentul Acceptării, dar şi
modulul de căutare a declaraţiilor create de Dvs. în sistemul „Declaraţie electronică” (figura 8).
Pentru crearea unei declaraţii, tastaţi butonul Declaraţie nouă (figura 9).

Figura 9. Butonul Declaraţie nouă
Va apărea lista categoriilor documentelor existente în sistem (figura 10).
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Figura 10. Categoriile documentelor în sistem
Ca persoană fizică Dvs. aveţi 2 categorii:
1. Alegeţi categoria Declarația cu privire la impozitul pe venit pentru a accesa formularul
CET08 și CET15 (figura 11).
2. Alegeţi categoria Declarația precompletată pentru a accesa formularul
CET08 și
CET15 precompletat (figura 12).
3. Alegeţi categoria Cerere de restituire pentru a accesa formularul CERERE - Cerere
Privind restituirea supraplăţii la impozitul pe venit persoanelor fizice care nu practică
activitate de întreprinzător.

Figura 11. Accesarea formularului CET08 și CET15
În formular CET15, datele personale sunt completate automat (Inspectoratul Fiscal de Stat,
Codul Fiscal, Numele şi prenumele şi Domiciliul permanent) (figura 12).
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Figura 12. Formularul dării de seamă CET08
* Formularul CET08 se depune doar pentru anii 2011 – 2015. Din anul 2016 se depune
formularul CET15 conform figurii 13

Figura 12. Formularul dării de seamă CET15
După ce aţi completat declaraţie, la finele formularului tastaţi butonul „Salvare”).
Notă! mai jos de acest butonul Salvare veţi găsi Instrucţiune de completare a declaraţiei şi
Lista conturilor bancare pentru achitarea impozitului pe venit a persoanelor fizice.
După salvarea, accesaţi statutul „Noi” pentru a continua procedura de transmitere a declaraţiei
(figura 13)
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Figura 13. Declaraţia creată în statutul „Noi”
În cazul în care se dorește verificarea repetată a datolor salvare se tastează butonul
„Previzualizare” din figura 14.

Figura 14. Instrumentele de previzualizare / semnare / modificare a declarației salvate
În cazul în care au fost identificate erori în datele completate și salvate se tastează butonul
„Modifică” din figura 14 după care se va genera declarația completată pentru ajustarea datelor
necesare.
Pentru semnarea declaraţiei accesaţi butonul „Semnează” din figura 14 și se va deschide
interfața pentru selectarea semnăturii electronice care urmează a fi aplicată (figura 15).
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Figura 15. Serviciul electronic de aplicare a semnăturii electronice
După semnarea declaraţiei, ea trece automat din rubrica Noi în rubrica Semnate.

Figura 16. Compartimentul „Semnate”
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Cînd veţi accesa declaraţia în rubrica Semnate, la fel vor apărea mai multe opţiuni. Observaţi
că sunt 3 opţiuni noi şi anume:
 Butonul Previzualizare – permite vizualizarea declarației semnate de Dvs.
 Butonul Şterge semnătura – permite să ştergeţi semnătura aplicată şi declaraţia va fi
returnată în rubrica Noi;
 Butonul Trimite – permite expedierea declaraţiei Dvs. Pentru a expedia declaraţia
tastaţi butonul Trimitere (figura 17).
Notă! Declaraţia trimisă nu mai poate fi returnată.
După transmitere, documentul va trece în rubrica Trimise/Primite.

Figura 17. Compartimentul „Trimise / Primite”
În compartimentul „Trimise/Primite” conform figurii 17 se poate de efectuat doar procedura
de previzualizare a declarației expediate.
Notă. Declarație este considerată expediată doar în cazul în care aceasta se află în statutul
„Acceptate”
Cînd darea de seamă trece în rubrica Acceptate, Dvs. aveţi posibilitate să previzualizaţi
declaraţia acceptată, dar şi Recipisa care reprezintă confirmarea transmiterii declaraţiei către SFS
(figura 18).
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Figura 18. Serviciul electronic de aplicare a semnăturii electronice
Cînd veţi accesa declaraţia în rubrica Semnate, la fel vor apărea mai multe opţiuni. Observaţi
că sunt 3 opţiuni noi şi anume:
 Butonul Previzualizare – permite vizualizarea declarației semnate de Dvs.
 Butonul Afișează recipisa – permite să ştergeţi semnătura aplicată şi declaraţia va fi
returnată în rubrica Noi;
 Butonul Achitarea impozitului – permite expedierea declaraţiei Dvs. Pentru a expedia
declaraţia tastaţi butonul Trimitere (figura 19).

Figura 19. Serviciul de achitare a impozitului pe venit
După accesarea butonului „Confirmă” veți fi redirecționați la pagina Mpay.gov.md unde
urmează să achitați impozitul în cazul în care aveți spre plată în urma depunerii declarației. În cazul
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în care soldul în urma depunerii declarației nu este negativ funcționalul „Achitarea impozitului va fi
inactiv”.
Compartimentul Declarații precompletate (figura 20) permite contribuabilului să genereze
declarația pe venit completată cu date conform informației prezentate de către angajator.

Figura 20. Forularul CET08 și CET15 precompletat
După salvarea declarației urmați pașii conform figurilor 13-19.
Compartimentul Cerere de restituire a supraplății la impozitul pe venit permite contribuabilului
depunerea în regim online a cererii de restituire a impozitul doar în cazul în care Declarația pe venit
este în statutul acceptate și conform acesteia Dvs. aveți sumă spre restituire.

Figura 21. Formularul „Cerere de restituire a supraplății la impozitul pe venit”
La etapa de completare a formularului Dvs. urmează să anexați la formular următoarele documente:
1. Copia buletinului de identitate;
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2.
3.
4.
5.

Copia fișei de salarizare anuale;
Copia buletinului soț/soție (în cazul în care ați utilizat scutirea acestuia);
Copia certificatului de căsătorie (În cazul în care ați utilizat scutirea soției/soțului);
Copia certificatului de naștere a copilului (în cazul în care ați utilizat scutirea pentru
persoanele întreținute);

Figura 22. Formularul „Cerere de restituire a supraplății la impozitul pe venit”
La tastarea butonului „Choose File” se anexează documentele enumerate mai sus.
După salvarea cererii se urmează pașii conform figurilor 13-20.
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