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Generalități
Serviciul electronic “Achitarea on-line a impozitelor și taxelor administrate de SFS”
reprezintă o soluție informatică, parte component a portalului servicii.fisc.md, care are ca scop
automatizarea proceselor de calculare și achitare a impozitelor și taxelor administrate de SFS prin
intermediul Serviciului Guvernamental electronic „MPay”.
Grație acestui serviciu, contribuabilii vor dispune de o modalitate comodă de generare/creare a
notelor de plată și achitare a impozitelor și taxelor on-line, prin intermediul platformei guvernametale
MPay, fără necesitatea prezentării la oficiile Serviciului fiscal sau la instituțiile financiarea ceea ce va
micșora semnificativ timpul de executare a obligațiunilor fiscale.
Prezenta intrucțiune este destinată pentru toate persoanele fizice, atît posesori de semnături
electronice cît și celor care nu sunt. Scopul acestui document este descrierea completă a
funcționalităților sistemului precum și modalitatea de utilizare a acestora.

1.1

Terminologie și abrevieri

Sistemul informatic (sistemele TI) – totalitatea mijloacelor software și hardware, destinate pentru
procesarea, colectarea, stocarea datelor și a informație aferente unui sau mai multor procese de
activitate;
Contribuabil – Persoană fizică sau juridică obligată prin lege să plătească impozit;
Clasificaţia economică – Clasificaţia economică, conform anexei nr.11 din Ordinul Ministerului
Finanțelor privind Clasificaţia bugetară nr. 208 din 24.12.2015;
SFS – Serviciul Fiscal de Stat;
SIMF – Sistem integrat de management fiscal;
MPass – Serviciul guvernamental de autentificare și autorizare;
MPay – Serviciul guvernamental de plăți electronice;
IDNP – Codul personal al persoanei fizice.

Descrierea serviciului electronic “Achitarea on-line a impozitelor și
taxelor administrate de SFS”
Serviciul electronic “Achitarea on-line a impozitelor și taxelor administrate de SFS” de pe portalul
servicii.fisc.md, este destinat persoanelor fizice care vor parcurge procedura de autentificare cît și
persoanele fizice neautentificate.
 persoanele fizice cu autentificare vor avea posibilitate de a:
•
Genera note de plată – funcțional automatizat care extrage și crează notele de plată
conform datelor din SIMF;
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•

Crea note de plată – funcțional care permite completarea manuală a datelor;

•
Achita note de plată –funcțional care permite achitarea impozitului și taxelor prin
intermediul serviciului guvernamental MPay;
 persoanele fizice neautentificate vor avea posibilitate de a:
•

Crea note de plată – funcțional care permite completarea manuală a datelor;

•
Achită note de plată –funcțional care permite achitarea impozitului și taxelor prin
intermediul serviciului guvernamental MPay;

Modalitatatea de lucru pentru persoane fizice autentificate
3.1

Autentificarea pe portalul servicii.fisc.md

Serviciul este disponibil la adresa servicii.fisc.md și poate fi utilizat de contribuabili prin simpla
accesare a paginii web.
Pentru aceasta va fi accesat portalul serviciilor fiscale electronice – servicii.fisc.md și va fi
vizualizată pagina de start (figura 1).

Figura 1 Pagina de start a portalului servicii.fisc.md

În partea de sus a interfeței portalului, este poziționat butonul ,,Autentificare” (figura 2), care fiind
accesat se va deschide fereastra de autentificare (figura 3).
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Figura 2 Modalitatea de Autentificare pe pagina servicii.fisc.md

Autentificarea se va efectua prin intermediul serviciul de autentificare și control al accesului
,,MPass”.
În cazul neclarităților la necesitate poate fi accesat Ghidul de utilizare ,,Autentificare MPass” (figura
3)..

Figura 3. Autentificarea prin M-Pass

Pentru accesarea serviciului ,,Achitări on-line a impozitelor și taxelor administrate de SFS”
selectăm compartimentul Persoane fizice (figura 4).

Figura 4. Compartiment dedicat persoanelor fizice
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În această pagină sunt afișate toate serviciile fiscale electronice destinate contribuabililor – persoane
fizice. Din rubrica Impozite și Taxe se selectează serviciul ,,Achitări on-line a impozitelor și taxelor
administrate de SFS” (figura 5).

Figura 5. Serviciile fiscale electronice destinate persoanelor fizice

Ulterior, veți fi transferat spre pagina de lucru a serviciului pentru a putea exploata funcționalitățile
acestuia. Aici vedem că sistemul a afișat informațiile generale care sunt Codul personal (IDNP) și
Nume Prenume, adică datele persoanei care a parcurs procedura de autentificare cu succes (figura 6).
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Figura 6. Pagina de lucru a serviciului

3.2

Generarea notei de plată

În serviciul ,,Achitări on-line a impozitelor și taxelor administrate de SFS” pentru persoanele fizice
autorizate, este disponibil generarea notei de plată automat, conform datelor din SIMF la ziua curentă,
prin accesarea butonului ,,Extrage datele”.
Adică, după accesarea butonului ,,Extrage datele”, sistemul va genera și afișa informația selectată la
zi, referitor la toate impozitele și taxele către plată, existente în baza de date a SFS (figura 7).
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Figura 7. Datele generate automat

Informația este structurată pe categorii și clasificații economice.
Pentru contribuabil sunt disponibile spre utilizare următoarele instrumente:
Adăugarea unei categorii. Pentru a adăuga alte categorii este accesat
butonul care va da posibilitatea de a selecta Categoria și Clasificația
economică necesare.
Adăugă unei plăți. Accesarea butonului va genera un nou rînd la
,,Impozite și taxe către plată” selectat. În casetele rîndului nou creat, pot
fi introduse datele necesare.
Ștergerea/Anularea rîndului, selectat din listă. Pentru a șterge un rînd
din lista de plăți.
Salvare/Modificare plăți, selectat din listă. Accesarea butonului permite
modificarea și/sau salvarea corectărilor redactate.
Achită, suma indicată. După accesarea butonului dat va fi generată nota
de plată.
Remarcă! După introducerea datelor tastați butonul salvare.
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3.3

Crearea notei de plată

Crearea notei de plată – permite persoanei fizice să completeze manual la Categoria și clasificația
economică necesară a impozitului și taxei către plată.
În meniul Categoria poate fi selectat din lista un tip de impozit sau taxă.
La fel și la tipul de clasificație economică se va selecta codul necesar pentru crearea notei de plată
(figura 8).

Figura 8 Categoria și clasificația economică

După selectările efectuate, pe ecran va fi afișată o linie cu spații unde pot fi introduse datele necesare.
La final se va accesa butonul Salvare.

3.4

Achitarea notei de plată

Achitare note de plată – permite contribuabilului achitarea impozitului și taxelor pe una sau mai multe
clasificații economice prin intermediul serviciului guvernamental MPay.
Pentru a efectua achitarea se verifică datele selectate și completate. După aceasta se accesează butonul
,,Achită” care afișează suma totală la impozitele și taxele către plată (figura 9).
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Figura 9 Totalul spre achitare

După accesarea butonului ,,Achită”, se va deschide pagina serviciului guvernamental de plăți
electronice MPay, unde va fi posibil vizualizarea Nr. notei de plată și suma care urmează a fi achitată
(figuta 10).

Figura 10 Serviciul MPay

10

În continuarea procesului se acceptă Termeni și condițiile și se apasă comanda Confirmă, după care va
fi afișat spre selectare modalitățile accesibile spre achitare (figura 11)

Figura 11 Metodele de plată

Modalitatatea de lucru pentru persoane fizice neautentificate
Persoanele fizice neautentificate la fel pot utiliza serviciul electronic “Achitarea on-line a impozitelor
și taxelor administrate de SFS” de pe portalul servicii.fisc.md.
Adică persoanele fizice care nu sunt posesori de semnătură electronică, certificat digital sau buletin de
identitate electronic vor avea posibilitate de utilizare a serviciului prin parcurgea următorilor pași:
 Accesează portalul serviciilor fiscale electronice – servicii.fisc.md;
 Selectează din pagina de start compartimentul dedicat Persoanelor fizice (figura 12);
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Figura 12 Categoria de contribuabili

 Selectează din rubrica Impozite și taxe serviciul ,,Achitări on-line a impozitelor și taxelor
administrate de SFS” (figura 13)

Figura 13 Rubrica Impozite și taxe

 Pentru Autorizare, este necesar să introduceți datele de identitate (IDNP) (figura 14).
 După introducerea datelor de identitate (IDNP), sistemul va identifica datele persoanei din
Registrul Fiscal și va afișa Prenumele și prima literă din Nume, ce va reprezenta o confirmare
că datele indicate au fost identificate cu succes.

12

Figura 14 Autorizarea persoanelor neautentificate pe servicii.fisc.md

4.1

Crearea notei de plată

Crearea notei de plată – permite persoanei fizice să completeze manual la Categoria și clasificația
economică necesară a impozitului și taxei către plată.
În meniul Categoria poate fi selectat din lista un tip de impozit sau taxă.
La fel și la tipul de clasificație economică se va selecta codul necesar pentru crearea notei de plată
(figura 15).
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Figura 15 Categoria și clasificația economică

După selectările efectuate, pe ecran va fi afișată o linie cu spații unde pot fi introduse datele necesare.
La final se va accesa butonul Salvare.
Pentru completarea manuală a impozitelor și taxelor administrate de SFS de către contribuabil sunt
disponibile spre utilizare următoarele instrumente:
Adăugarea unei categorii. Pentru a adăuga alte categorii este
accesat butonul care va da posibilitatea de a selecta Categoria și
Clasificația economică necesare.
Adăugă unei plăți. Accesarea butonului va genera un nou rînd la
,,Impozite și taxe către plată” selectat. În casetele rîndului nou creat,
pot fi introduse datele necesare.
Ștergerea/Anularea rîndului, selectat din listă. Pentru a șterge un
rînd din lista de plăți.
Salvare/Modificare plăți, selectat din listă. Accesarea butonului
permite modificarea și/sau salvarea corectărilor redactate.
Achită, suma indicată. După accesarea butonului dat va fi generată
nota de plată.
Remarcă! După introducerea datelor tastați butonul salvare.
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4.2

Achitarea notei de plată

Achitare note de plată – permite contribuabilului achitarea impozitului și taxelor pe una sau mai multe
clasificații economice prin intermediul serviciului guvernamental MPay.
După finisarea creării notei de plată, pe ecran apare Achită și suma totală la impozitele și taxele către
plată (figura 16).

Figura 16 Totalul spre achitare

După accesarea butonului ,,Achită”, se va deschide pagina serviciului guvernamental de plăți
electronice MPay, unde va fi posibil vizualizarea Nr. notei de plată și suma (figuta 17).

15

Figura 17 Serviciul MPay

Pentru continuarea procesului se acceptă Termeni și condițiile și se apasă comanda Confirmă, după
care va fi afișat spre selectare modalitățile accesibile spre achitare (figura 18)

Figura 18 Metodele de plată

Recomandare!
Pentru utilizarea serviciul electronic “Achitarea on-line a impozitelor și taxelor administrate
de SFS” de pe portalul servicii.fisc.md este recomandat să fie folosite unul dintre browsere:
1. ,,Mozilla Firefox” – se recomandă ultimele versiuni;
2. ,,Google Chrome” - se recomandă ultimele versiuni;
3. ,,Internet Explorer” - se recomandă ultimele versiuni.
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