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1.

Generalităţi

Prezenta instrucţiune este destinată contribuabililor – utilizatori (autorizaţi) ai portalului
servicii.fisc.md care dispun de semnătură electronică şi doresc să depună cererea de
înregistrare/anulare online în calitate de plătitor T.V.A.
În acest scop, contribuabilul este necesar:

2.

•

Autentificarea în sistem;

•

Vizualizarea cererilor create, semnate şi exediate;

•

Modificarea/ ştergerea cererilor;

•

Crearea cererilor;

•

Monitorizarea stării cererii;

•

Generarea certificatului prezentat de SFS;

•

Printarea cererilor şi a recipiselor.

Terminologie şi abrevieri

În prezentul document, noţiunile Inspectoratul Fiscal de Stat (IFS), Tehnologii Informaţionale,
Sistem Informaţional etc. vor fi utilizate conform definiţiilor stipulate în standardele naţionale,
internaţionale sau adoptate de Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor al Republicii
Moldova.
• IFS – Inspectoratul Fiscal de Stat;
• Date – informaţia despre persoane, subiecte, fapte, evenimente, fenomene, procese,
obiecte, situaţii etc. prezentate într-o formă care permite comunicarea şi prelucrarea lor;
• Sistem Informaţional (SI) – totalitatea resurselor şi tehnologiilor informaţionale
interdependente de metode şi de personal, destinatr păstrării, prelucrării şi furnizării de
informaţie;
• Cod fiscal – cod unic de identificare al persoanelor juridice sau persoanelor fizice
autorizate în sistem;
• Contribuabil – Persoană fizică sau juridică obligată prin lege să plătească impozit;
• Fişier – o colecţie de date indicată printr-un nume şi o extensie.
Abrevieri:
• Certificat – Certificat de înregistrare a contribuabilului în calitate de plătitor T.V.A.;
• BD – Bază de date;
• Sistem – SIA ,,e-Cerere” ;
• FSI – Înterprinderea de Stat ,,Fiscservinform”
• IFPS – Inspectoratul Fiscal Principal de Stat.
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3.

Înregistrarea în sistem

Pentru a beneficia de acces la serviciile electronice disponibile pe portalul servicii.fisc.md, fiecare
persoană care accesează portalul în mod anonim va realiza procedura de înregistrare cu scopul de a
obţine un nume de utilizator şi propriul Locul de lucru în cadrul sistemului.
Procedura de înregistrare presupune parcurgerea următorilor paşi:
1. Se accesează portalul servicii.fisc.md
2. În partea de sus a interfeţei portalului se tasează butonul
pagina de înregistrare.

pentru a deschide

Se tastează pentru a se
înregistra

fig. 1: Butonul ,,Înregistrare” pe interfaţa portalului

Notă: Procesul de înregistrare este compus din trei paşi succesivi. Toate etapele sunt obligatorii
pentru realizare, întru a dobândi acces spre sistem şi Locul de lucru propriu.
3. Se completează câmpurile propuse în primul pas:
• Indicaţi sexul Dvs;
• Alegeţi tipul persoanei: persoană juridică;
• Introduceţi adresa de e-mail (la solicitare poate fi introdusă şi adresa de e-mail
alternativă);
• Introduceţi parola Dvs.;
• Selectaţi oficiul IFS la care vă deserviţi şi codul localităţii Dvs.;
• Bifaţi serviciile la care doriţi să obţineţi acces din contul Dvs. (în cazul dat serviciul „eCerere” trebuie bifat în mod obligatoriu);
• Introduceţi codul din imagine si tastaţi butonul Următorul din partea de jos a
formularului.
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Bifaţi câmpul ”e-Cerere” pentru a
obţine acces la serviciu

Bifaţi alte servicii la care doriţi să
aveţi acces în viitor

Introduceţi codul din imaginea de
mai jos

fig.2: Pasul unul al procedurii de înregistrare

4. La pasul doi, introduceţi numărul Dvs. IDNP, Numele, Prenumele şi numărul Dvs. de
telefon.

Introduceţi codul personal IDNP
exact aşa cum el este prezentat
în buletinul Dvs de identitate
Introduceţi numele şi prenumele
Dvs.
Introduceţi numărul Dvs.de
telefon mobil

fig. 3: Pasul doi al procedurii de înregistrare

5. Tastaţi butonul Finalizare pentru a trece la etapa finală a procesului de înregistrarea în
sistem. Pe ecranul Dvs. va fi afişat mesajul informativ care va confirma că procesul de
înregistrare a fost realizat cu succes (vezi fig. 4).0
F17-PP7.3. Ediţia 1, Revizia 0 din 24.06.2011
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fig. 4: Etapa de finalizare a procesului de înregistrare în sistem

4.

Procedura de autentificare/aeconectare (Login/Logout)

Înainte de a începe lucrul în cadrul sistemului ,,e-Cerere”, este necesar de a efectua procedura de
autentificare în sistem. Astfel, veţi obţine dreptul de acces în conformitate cu rolul şi permisiunile
Dvs. ca utilizator al acestui sistem.
Ulterior finisării procesului de utilizare a sistemul, în scopuri de siguranţă şi securitate recomandăm
efectuarea procedurii de deconectare (logout)

4.1 Procedura de autentificare (Login)
Pentru autentificare se execută următoarele operaţiuni:
1. Se introduce adresa electronică www.servicii.fisc.md în orice browser instalat în
calculator, fie: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla FireFox, Opera etc.

fig. 5: Accesarea portalului www.servicii.fisc.md în browser-ul Mozilla FireFox

2. Se tastează butonul Autentificare şi în fereastra pop-up se completează cîmpurile email şi Parola;
F17-PP7.3. Ediţia 1, Revizia 0 din 24.06.2011
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Se indică e-mailul utilizatorului
Se indică parola utilizatorului
Se tastează butonul pentru autentificare

fig. 6: Formularul de autentificare pe portalul www.servicii.fisc.md

Important!

1. În cazul că se doreşte memorarea datele introduse în procesul de autentificare (logare) se
bifează opţiunea Ţine-mă minte, situată sub caseta de autentificare.
2. În cazul că s-a uitat Numele de utilizator sau Parola - se va accesa link-ul Aţi uitat
parola?, amplasat în partea de jos a formularului de login.
3. De pe pagina de start se selectează bannerul „e-Cerere”;

fig. 7: Banerul ,,e-Cerere”

În rezultat, Veţi fi transferat spre pagina principală a sistemului “e-Cerere” care va conţine profilul
Locului de lucru (în partea stângă) şi listele de date (în partea dreaptă).

4.2 Operaţiunea de deconectare (Logout)
Odată ce aţi finisat sesiunea Dvs. de lucru în cadrul sistemului, pentru menţinerea securităţii locului
Dvs. de lucru recomandăm să efectuaţi procedura de deconectare (logout). Este necesar să tastaţi
butonul
, situat în partea dreaptă de sus a ecranului şi astfel veţi ieşi din sistem, iar sesiunea
F17-PP7.3. Ediţia 1, Revizia 0 din 24.06.2011
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Dvs. de lucru va fi stopată. În acest mod va fi asigurată protecţia datelor de acces nesancţionat din
partea persoanelor străine.

5.

Despre sistemul ,,e-Cerere”

Sistemul ,,e-Cerere” reprezintă un portal electronic, elaborat pentru a asigura Inspectoratul Fiscal
Principal de Stat cu o soluţie informaţională capabilă de a înlocui mecanismul tradiţional de
depunere a cererilor (pe mijloace de hârtie) cu un mecanism modern, bazat pe tehnologiile
informaţionale.
,,e-Cerere” permite contribuabilului să prezinte (să înregistreze) online cererea privind
înregistrarea/anularea în calitate de plătitor T.V.A. şi să vizualizeze certificatul emis de inspector.
Crearea cererilor de înregistrare/anulare a contribuabililor în calitate de plătitor T.V.A prin
intermediul serviciului „e-Cerere” are următoarele beneficii:

6.

•

oferă alternativă comodă şi rapidă la modul clasic de interacţiune cu Serviciul Fiscal de
Stat;

•

se omite necesitatea de deplasare la oficiul fiscal, economisindu-se astfel timp;

•

asigură protecţia şi securitatea datelor transmise online, sistemul fiind în concordanţă
deplină cu normele Regulamentului privind ordinea de aplicare a semnăturii digitale în
documentele electronice ale autorităţilor publice , aprobat prin Hotărârea Guvernului
nr.320 din 28.03.2008 (Monitorul Oficial, 31 martie 2006 nr.51-54, p.2, art. 350);

Descrierea interfeţei de lucru

Interfeţele de lucru a sistemului ,,e-Cerere” reprezintă un set de interfeţe cu ajutorul
cărora utilizatorii serviciului operează cu cererile electronice sau efectuează unele acţiuni conjugate
legate de gestionarea acestora.
Interfeţele de lucru în ansamblu formează Locul de lucru al utilizatorului, a cărui structură,
elementele componente şi nivelul de acces depind de rolul utilizatorului în sistem. Un utilizator
obişnuit va avea acces standard spre interfeţele de lucru. Totodată, utilizatorul cu rol de
administrator va avea acces extins spre compartimentele sistemului, precum şi posibilitatea de a
efectua administrarea nu doar a interfeţelor de lucru, ci şi a tuturor setărilor sistemului.
Pentru a realiza operaţiuni de bază în cadrul portalului ,,e-Cerere”, este necesar de a
cunoaşte elementele interfeţelor de lucru. Astfel, se va asigura o exploatare corectă şi eficientă a
opţiunilor serviciului.
Interfaţa paginii principale a portalului este alcătuită din profilul Locul de lucru pentru
contribuabilul autentificat şi lista cu date afişată corespunzător cu elementul selectat din cadrul
compartimentului.

F17-PP7.3. Ediţia 1, Revizia 0 din 24.06.2011

9

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

6.1 Comparatimentele de lucru

Compartimetul reprezintă un set de elemente funcţionale organizat în forma unui arbore vertical
(vezi fig. 8).

Indicatorii
compartimentelor

fig. 8: Compartimente modulului ,, Înregistrarea on-line a plătitorilor T.V.A.”

6.2 Lista cu date
Lista cu date este un tabel în care se reflectă conţinutul elementului selectat în cadrul
profilului sun forma unor înregistrări. Fiecare înregistrare din listă reprezintă o descriere prescurtată
privind o unitate informaţională aparte (în cazul dat - cererea de înregistrare/anulare).
O listă conţine bara de meniu, situată în partea de sus şi care permite efectuarea unor
operaţiuni asupra înregistrărilor listei.
Fiecare înregistrare poate fi deschisă într-o formă (sau întru-un formular) aparte, în care pot
fi vizualizate detalii privind cererea de înregistrare. Pentru a deschide forma tastaţi dublu-clikc pe
înregistrare în listă. Modul de creare a cererilor precum şi modul de procesare a acestora va fi
descris în continuare.

F17-PP7.3. Ediţia 1, Revizia 0 din 24.06.2011
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Bara de
meniu

Denumirea
coloanei

Lista de date (lista înregistrărilor)

fig. 9: Interfaţa profilului de lucru

6.3 Sortarea înregistrărilor. Definirea procesului şi mecanismul de funcţionare
Sortarea înregistrărilor serveşte pentru reflectarea mai comodă a înregistrărilor din listă.
Înregistrările pot fi clasificate după coloanele din care este compusă lista lor. Respectiv, pentru a
realiza sortarea se apasă denumirea coloanei conform căreia este necesar de categorisit înregistrarea
(vezi fig. 10).
Pentru a efectua sortarea efectuaţi un clic pe
denumirea coloanei

Sortarea
crescătoarea
a coloanei
,,Nr. cererei”

fig. 10: Sortarea înregistrărilor după coloana ,,Nr. Cererii”

Indicatorul în forma săgeţii, amplasat lângă denumirea coloanei, arată ordinea crescătoare
descrescătoare a sortării.
F17-PP7.3. Ediţia 1, Revizia 0 din 24.06.2011
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6.4 Forma, câmpurile şi gruparea lor
Înregistrările privind cererile cu solicitarea de înregistrare pot fi vizualizate în mod detaliat cu
ajutorul unei forme, pentru deschiderea căreia se selectează înregistrarea din listă şi se efectuează
dublu-clikc pe ea.
O formă reprezintă o fereastră (un formular) pentru introducerea, salvarea, redactarea şi
vizualizarea înregistrărilor din liste. Deci, pentru ca datele să fie introduse în sistem este nevoie de
un număr stabilit de forme.
Toate formele sunt compuse din mai multe câmpuri. Câmpurile au un caracter diferit şi pot fi
grupate după câteva criterii
În funcţie de posibilitatea administrării datelor, câmpurile se clasifică în:
•

Câmpuri pentru editare - destiontae pentru a introduce datele prin diferite mijloace:
introducerea manuală, alegerea din listă sau alegerea prin intermediul unei ferestre de
dialog.

•

Câmpuri fixe (în format „numai citire”) - sunt câmpuri ”inactive”, completarea cărora
de către utilizator este imposibilă, deoarece informaţia conţinută în aceste câmpuri se
introduce în mod automat. Utilizatorul poate doar să vizualizeze aceste câmpuri, fără
posibilitatea de a efectua modificări în conţinutul lor.

•

Câmpuri simple – marcate cu culoarea neagră. Sunt câmpuri ordinare, completarea
cărora nu e este obligatorie.

•

Câmpuri de completare obligatorie - marcate cu culoarea roşie. Sunt câmpuri,
completarea cărora este obligatorie. În caz că un astfel de câmp rămâne necompletat,
sistemul nu va permite salvarea datelor introduse în formă.

După funcţionalitatea lor, cîmpurile pot fi de următoarele tipuri:

F17-PP7.3. Ediţia 1, Revizia 0 din 24.06.2011
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•

Câmpuri ”Text-box” - datele în acestea pot fi introduse manual (prin intermediul
tastaturii). Aceste câmpuri pot avea unele restricţii, permiţând introducerea doar a
literelor sau doar a cifrelor (reieşind din context)

•

Câmpuri „Pick-list” sau „Drop-down list” - destinate pentru alegerea datelor incluse
într-o „listă” care se deschide apăsând butonul aflat în partea dreaptă a câmpului.

•

Câmpuri „Check Box” – selecţia valorii în cadrul acestor ferestre se efectuează prin
bifarea ei. De obicei câmpul poate accepta două semnificaţii – „Da” (bifat) sau „Nu” (nu
este bifat)

•

Câmpurile de tip ”browse” – informaţia în acestea este introdusă sub formă de fişiere
cu format prestabilit (.jpg, .jpeg, .png, .bmp). Pentru a efectua operaţia respectivă, este
necesar să accesaţi butonul „Ataşaţi fişierul” şi să selectaţi fişierul necesar.

•

Câmpurile „Calendar” – destinate pentru inroducerea datelor calendaristice. Astfel de
câmpuri sunt aprovizionate cu calendar (butonul
, situat în partea dreaptă a
câmpului), care permite o selectare mai rapidă şi mai uşoară a datei.

Valoarea de tip ,,dată” poate fi introdusă în câmp manual sau apăsînd butonul calendarului câmpul va deveni completat automat. Pentru selectarea datei necesare urmaţi paşii:
a.
b.
c.
d.

:

Apăsaţi butonul
din partea dreaptă a câmpului;
Apăsaţi marcarea anului pentru a alege anul şi luna dorită;
Găsiţi şi apăsaţi data necesară;
Valoarea (data) selectată va apărea în câmp.
Apăsaţi marcarea
anului pentru a
alege anul şi luna

F17-PP7.3. Ediţia 1, Revizia 0 din 24.06.2011
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Apăsaţi aici
pentru a
selecta luna
precedentă

Apăsaţi aici
pentru a
selecta luna
următoare

Data curentă
Apăsaţi data
necesară pentru
alegerea ei

Apăsaţi aici
pentru a
alege anul
precedent

Apăsaţi aici pentru
a trece în formatul
selectării anilor

Apăsaţi aici
pentru a alege
anul următor

Apăsaţi aici
pentru a
alege luna

Apăsaţi aici pentru
a alege 14 ani
precendenţi

Apăsaţi aici pentru
a alege 14 ani
următori

6.5 Bara de meniu
Lista cererilor (din lista de date) conţine o bară de meniu care se modifică în dependenţă de interfaţa
de lucru. Utilizînd setul propus de butoane poate fi creată o cerere nouă sau pot fi realizate ujn şir
de acţiuni asupra unei cererei existente.
Setul de butoane ale meniului individual variază în funcţie de etapa prelucrării cererei.
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Bara de meniu

fig. 11: Bara de meniu a compartimentulul ,,Creare cereri”

Bara de meniu pentru modulul ,,Înregistrare în calitate de plătitor T.V.A” conţine următoarele
opţiuni:
•

- permite crearea unei cereri noi;
- deschide formularul cererei cu posibilitatea modificării conţinutului

•
ei;
•

- destinat pentru stergerea unei cereri din lista de date;

•
•

- accesînd acest buton se efectuează semnarea cererei;
- opţiune, ce are ca scop expedierea cererei;
- prin acest buton se anulează semnătura aplicată în cerere;

•
•
•

- deshide recipisa cererei selectate;
-afişează certificatul cererei selectate.

Descrierea detailată a fiecărui buton în parte şi funcţionalitatea lor vor fi prezente în capitolul
următor.

7.

Înregistrare în calitate de plătitor TVA. Procesarea cererilor.

Circulaţia cererilor electronice în cadrul portalului cuprinde mai multe etape, cunoaşterea cărora va
garanta utilizarea eficientă a funcţionalităţilor sistemului.

7.1 Modulul ,,Înregistrare în calitate de plătitor T.V.A”
Modulul ,,Înregistrare în calitate de plătitor TVA” din cadrul locului de lucru al contribuabilului
este un set de interfeţe menite să efectueze operaţiuni privind crearea şi procesarea cererilor
electronice.
Modululeste compus din următorul set de elemente:
• Crearea cereri – compartiment în care se păstrează cererile noi create, contribuabilul are
posibilitatea să le modifice, să le şteargeă şi/sau să semneze aceste cereri;

F17-PP7.3. Ediţia 1, Revizia 0 din 24.06.2011
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• Cereri Semnate – în interfaţa acestui element se păstreză cererile semnate, contribuabilul
are posibilitatea de a expedia cererea către inspectorii SFS sau să anuleze semnătura aplicată
în fişier;
• Cereri Expediate – accesînd această rubrică utilizatorul poate vizualiza cererile care au fost
expediate spre aprobare către IFPS;
• Certificate – aici se păstrează cererile acceptate, şi permite vizualizarea/descărcarea
certificatului de înregistrare a subiectului impunerii cu T.V.A.;
• Cereri Respinse – în interfaţa acestui element se păstreză cererile respinse de către
inspectorii SFS.

7.2 Crearea cererii privind înregistrarea în calitate de plătitor T.V.A.
Pentru a crea o cerere privind înregistrarea în calitate de plătitor T.V.A. urmaţi paşii:
1. Din profilul ,,Creare cereri”, din bara de meniu selectaţi ,,Creare”.
Tastatiţi butonul
,,Creare” pentru a
creea o cerere
nouă

fig. 12: Crearea unei cereri noi

2. Completaţi formularul cu datele corespunzătoare. Pentru a trece la următorul pas tastaţi
.

Câmpurile se
completează
automat cu
datele din
profilul Dvs.

Câmpul ,,Telefon”
este completat
automat de
system, însă
aveţi posibilitatea
de a-l modifica

Tastaţi aici pentru a trece la
etapa următoare
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fig. 13: Crearea cererii. Pasul 1

Notă: Câmpurile: Denumirea agentului economic, Codul fiscal, Forma organizatorico-juridică,
Raion, Oraş, Strada, Index poştal se vor completa automat cu datele din profilul Dvs. de pe portalul
servicii.fisc.md
3. În formularul apărut completaţi câmpurile cu datele corespunzătore;
Pentru a trece la pasul următor tastaţi
Pentru a reveni la formularul precedent tastaţi

;
.

Introduceţi
suma

Tastaţi aici pentru a trece la
etapa următoare

fig. 14: Crearea cererii. Pasul 2

4. În formularul apărul previzualiza numele complet al conducătorului, contabil-şef şi a altor
locţiitori.
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Tastaţi aici pentru a trece la
pasul 4

fig. 15: Crearea cererii. Pasul 3

Notă: În cazul că lista prezentată de sistem nu este completă sau unele date nu sunt veridice,

rugăm să Vă adresaţi la oficiul fiscal, unde Vă deserviţi,pentru a înlătura neconformităţile depistate.

5. În formularul ,,Pasul 4” aveţi posibilitatea de a ataşa un document confirmativ, însă doar în
format PDF. Completarea câmpului dat nu este obligatorie.
Tastaţi aici pentru
a ataşa un fişier
nou

Tastaţi
pentru
a şterge fişierul
ataşat

Tastaţi aici pentru a
avea posibilitatea de
a ataţa mai multe
fiţiere
Tastaţi butonul
,,Crează cererea”
pentru a finalize
procesul de creare a
cerereii

fig. 16: Crearea cererii. Pasul 4
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6. Tastaţi butonul
pentru a salva cererea cu datele completate. Formularul
cererii privind înregistrarea în calitate de plătitor T.V.A. va fi închis, iar înregistrarea
privind cererea nouă va apărea în „Crearea cereri” cu statutul ,,Nouă”.
7. Pentru a previzualiza cererea creată faceţi dublu-click pe cerere din lista cu înregistrări.

fig. 17: Model de cerere privind înregistrarea în calitate de plătitor T.V.A

7.3 Modificarea cererii
F17-PP7.3. Ediţia 1, Revizia 0 din 24.06.2011
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Pentru a modifica conţinutul Cererii privind înregistrarea în calitate de plătitor T.V.A. se execută
următorii paşi :
1. Din lista cu înregistrări, disponibilă în profilul ,,Creare cereri” - selectaţi cererea care
urmează a fi modificată (vezi fig.18).
Selectaţi
cererea care
urmează a fi
modificată

Profilul
,,Creare
cereri”

fig. 18: Modificarea cererii

2. Din bara de meniu accesaţi
. Se va deschide formularul cu datele cererii.
Parcurgeţi paşii descrişi în fig. 13, fig. 14, fig, 15 şi fig. 16. Dupa ce aţi făcut toate
. Procesul se consideră finalizat.
modificarile, tastează butonul

7.4 Ştergerea cererii
Pentru a şterge o cerere privind înregistrarea în calitate de plătitor T.V.A. este necesar de a reliza
următoarele operaţiuni:
1. Din lista cu înregistrări, disponibilă în profilul ,,Creare cereri” - selectaţi cererea care
urmează a fi eliminată din sistem (vezi fig. 19);
Selectaţi
cererea
care
urmează a
fi eliminată

Profilul
,,Creare
cereri”

fig. 19: Ştergerea cererii

2. Din bara de meniu accesaţi opţiunea ,,Ştergere”;
Tastaţi ,,Stergere” pentru a
elimina cererea din sistem

fig. 20: Bara de meniu. Butonul ,,Stergere”
F17-PP7.3. Ediţia 1, Revizia 0 din 24.06.2011
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3. Ulterior, pe ecranul Dvs. va apărea o fereastră pop-up cu un mesaj de atenţionare. Tastaţi
butonul ,,Acceptarea” pentru a şterge definitiv cererea sau ,,Anulare” pentru a anula
procedura de ştergere a cererii.

Tastaţi
,,Acceptarea”
pentru a şterge cererea

fig. 21: Fereastra de ştergere a cererii

Notă: Procesul de ştergere este unul ireversibil. Cererea eliminată nu poate fi recuperată.
7.5 Semnarea cererii
După ce cererea privind înregistrarea în calitate de plătitor T.V.A. a fost creată, urmează etapa de
prelucrare şi semnare a ei.
Procesul de semnare se execută în mod electronic, el poate fi efectuat doar dacă utilizatorul dispune
de semnătura electronică, emisă de organele acreditate în acest sens. Semnătura Serviciului Fiscal
poate fi obţinută la Î.S. „Fiscservinform”.
Pentru a semna o cerere în sistem, contribuabilul trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:
• Să deţină semnătură digitală;
• Sa instaleze aplicaţia Java;
• Să importe semnătura digitală în calculator sau să introducă direct discul cu semnătură
digitală.

Notă: În cazul că apar dificultăţi în procesul de aplicare a semnăturii electronice, Vă rugăm să

contactaţi Centrul de Apel la numărul de telefon (022) 82-22-22 şi astfel să beneficiaţi de suport şi
consultaţia necesară.

Important! Procedura de semnare a cererilor nu este posibilă în browserul Google Chrome
începînd cu versiunea 42. Va rugăm să utilizaţi alt browser în procesul de semnare a cererilor.
Deci, pentru a efectua semnarea cererii prin utilizarea semnăturii Serviciului Fiscal urmaţi etapele
expuse în continuare:
1. Din lista cu înregistrări, disponibilă în profilul ,,Creare cereri” - selectaţi o cerere urmează a
fi semnată electronic (vezi fig. 22);
F17-PP7.3. Ediţia 1, Revizia 0 din 24.06.2011
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Selectaţi
cererea
care
urmează a
fi semnată

Profilul
,,Creare
cereri”

fig. 22: Semnarea cererii

2. Din bara de meniu apăsaţi butonul ,, Semnare”.
Tastaţi aici pentru a
semna cererea

fig. 23: Bara de meniu. Butonul ,,Semnare”

3. În formularul de dialog care va apărea pe ecran, confirmaţi intenţia Dvs. de semnare apăsînd
butonul
.

fig. 24: Formularul de dialog

4. Ulterio, în fereastra afişată introduceţi parola semnăturii Serviciului Fiscal şi tastaţi butonul
,,OK”

Introduceţi
parola Dvs.

F17-PP7.3. Ediţia 1, Revizia 0 din 24.06.2011
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Tastaţi ,,OK”
pentru a semna
cererea

fig. 25: Formularul de introducere a parolei semnăturii digitale

Nota 1: Semnăturile electronice de autentificare emise de Centrul de Certificare al Î.S

,,Fiscservinform” (în format .pfx) sunt valabile şi pot fi utilizare de către contribuabili în cadrul
serviciilor electronice pentru a interacţiona cu Serviciul Fiscal de Stat.

Nota 2: Semnătura serviciului fiscal (în format .pfx) va fi stocată pe discul /C: al PC-ului de la
care doriţi să semnaţi cererile.

Important ! Imposibilitatea de semnare a cererilor
cauzată de următorii factori:

privind înregistrarea subdiviziunilor poate fi

• Nu aveţi instalată aplicaţia Java. Accesaţi www.java.com, descărcaţi programul şi instalaţi-l
în calculatorul Dvs.
• Dacă aplicaţia Java este instalată, ar fi recomandabil să actualizaţi programa, instalând
ultima versiune existentă.
• Antivirusul poate bloca lansarea aplicaţiei Java.
• Aveţi restricţii la calculatorul utilizat.
• Verificaţi dacă semnătura corespunde profilului din serviciul „e-Cerere”.
• Este recomandabil ca serviciul „e-Cerere” să fie accesat prin intermediul browser-ului
Internet Explorer, începînd cu vers.7 sau Mozilla Firefox cu cele mai recente versiuni.
• În cazul apariţiei mesajului „You’ve specified an invalid password” verificaţi corectitudinea
parolei introduse.
• Data şi ora de la calculator nu corespunde cu data şi ora curentă.
5. Cererea semnată va apărea în profilul contribuabilului ,Cereri semnate.

Nota 3 : Modificarea cererii poate fi executată doar dacă cererea are statutul ,,Salvată”. În caz că

cererea are statutul „Semnat” va fi necesar de a anula semnătura. Respectiv, dacă cererea are
statutul „Expediat” - aceasta nu poate fi modificată sau ştearsă.
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7.6 Anularea semnăturii aplicate în cerere
Utilizatorul ,,e-Cerere” poate să şteargă semnătura digitală aplicată în cerere dacă această încă
nu a fost trimisă spre aprobare/acceptare la SFS. Procesul pe ştergere a semnăturii reprezintă în sine
un pas înapoi, atunci când cererea se întoarce în lista cererilor noi şi devine accesibilă pentru
modificare şi redactare.
Pentru a efectua ştergerea semnăturii este necesar de a urma paşii:
1. Din lista cu înregistrări, disponibilă în profilul ,,Cereri Semnate” - selectaţi cererea la care
urmează a fi dorim să eliminată semnătura (vezi fig. 26);
Selectaţi cererea la care
urmează să anulaţi
ă

Profilul
,,Cereri
semnate”

fig. 26: Procedura de ştergere a semnăturii

2. Din bara de meniu apăsaţi ,,Anularea semnăturii”;
Tastaţi aici pentru a
anula semnătura cererii

fig. 27: Anularea semnăturii

3. În formularul de dialog care va apărea pe ecran, confirmaţi intenţia Dvs. apăsînd butonul
.

Tastaţi ,,Ok”

fig. 28: Formularul de dialog

4. Ulterior, în fereastra care se va deschide introduceţi parola semnăturii Serviciului Fiscal şi
tastaţi butonul ,,OK”.
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Introduceţi parola Dvs.

Tastaţi ,,OK” pentru a
anula semnarea cererii

fig. 29: Formularul de introducere a parolei semnăturii digitale

5. Pe ecranul Dvs va apărea un formular de dialog cu mesajul ,,Semnătura a fost anulă cu
succes”. Tastaţi butonul ,,OK”.
6. În rezultat, cererea data va apărea în profilul ,,Crearea cereri” cu statutul ,,Nouă”. Din acest
profil avem posibilitatea de a modifica, şterge şi a semna din nou cererea.

7.7 Expedierea cererilor către SFS
După ce cererea a fost semnată, aceasta poate fi expediată spre procesare către SFS. Odată ce
cererea a fost transmisă, înregistrarea ei apare în lista Cereri expediate.
Procesul de expediere a cererilor şi primirea lor de către organele SFS durează practic câteva
secunde, însă în unele cazuri durata procesului se extinde până la câteva minute.
Pentru a efectua expedierea cererii spre acceptare la organele SFS urmaţi etapele descrise în
continuare:
1. Din lista cu înregistrări, disponibilă în profilul ,,Cereri semnate” - selectaţi cererea care
urmează a fi expediată (vezi fig. 30).
Selectaţi cererea care
urmează a fi expediată

Profilul
,,Cereri
semnate”

fig. 30: Procedura de expediere a cereii

2.

Din bara de meniu apăsăţi ,,Expediere”;
Tastaţi ,,Expediere”
pentru a transmite
cererea
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fig. 31: Bara de meniu. Butonul ,,Expediere”

3.

Pe ecranul Dvs se va afişa un mesaj informativ (vezi fig. 32).

Tastaţi butonul
,,Acceptare” pentru
a expedia cererea

Tastaţi butonul
,,Închide” pentru
a anula procesul
de expediere

fig. 32: Mesaj informativ ,,Expediază cererea”
4.

În formularul mesajului care va apărea ulterior, confirmaţi acţiunile Dvs. prin tastarea
butonului ,,Acceptare”, astfel înregistrarea cererii va fi transferată în compartimetul ,,Cereri
expediate”(vezi fig. 33).
Profilul ,,Cereri expediate”

Lista cererilor expediate

fig. 33: Vizualizarea cererilor în profilul ,,Cereri expediate”

Notă: În cazul că aveţi o cerere în compartimetul ,,Cereri expediate” care încă nu a fost procesată

de către SFS, nu veţi putea expedia o cerere nouă privind înregistrarea în caliatate de plătitor
T.V.A. şi veţi vizualiza următorul mesaj informativ: ,,Dvs. aţi expediat o cerere care se află în
proces de examinare”.
5. Pe e-mailul Dvs. veţi recepţiona un mesaj informativ cu conţinutul: ,,Cererea Dvs. a fost
recepţionată cu succes da către SFS. În scurt timp veţi fi informat cu privire la decizia SFS
privind înregistrarea Dvs. în calitate de plătitor T.V.A.”.
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Important! Cererea expediată nu mai poate fi returnată.
7.8 Acceptarea cererilor
Odată ce aţi expediat cererea spre aprobare la SFS, operaţiunile asupra cererii se consideră a fi
finisate. Nu puteţi influenţa mişcarea ulterioară a cererii, această se găseşte la procesare în cadrul
oficiului fiscal.
Dacă înregistrarea cererii se află în listă profilului „Certificate”, ea se consideră acceptată de
organul SFS (vezi fig. 34).

Compartimetull
,,Certificate”

Lista cererilor acceptate

fig. 34: Interfaţa profilul ,,Certificate”

7.8.1 Procesul de afişare a recipisei cererii electronice
Cererile pot fi urmărite cu ajutorul recipiselor – confirmare electronică că cererea Dvs. a fost
primită/acceptată de către SFS.
Pentru a vizualiza recipisa cererii efectuaţi paşii următori:
1. Din profilul ,,Certificate”, selectaţi cererea la care intenţionaşi să vizualizaţi recipisa (vezi
fig. 35).
Bara de meniu. Instrumentul ,,Recipisa”

fig. 35: Interfaţa profilul ,,Certificate”. Bara de meniu

2. Din bara de meniu, accesaţi
fereastră nouă (vezi fig. 36) ;
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Mesaj
informativ ce
denotă
prelucrarea cu
succes a
cererii

Butonul
,,refresh”
Exportul
recipisei

Date despre
contribuabil

Date
generale
despre
cerere

fig. 36: Recipisa cererii

Suplimentar la opţiunea de vizualizare a recipisei, contribuabilul mai are posibilitatea de a o
imprima, tastînd

şi de o descărca în calculatorul personal în formatul:

Excel, PDF şi Word, tastînd butonul

.

3. Pentru închiderea ferestrei se accesează butonul

.

7.8.2 Modul de afişare a certificatului cererii electronice
Pentru afişarea certificatului cererii electronice se efectuează următorele operaţiuni:
1. Din profilul ,,Certificate” selectaţi cererea la care urmează să vizualizaţi certificatul (vezi
fig. 37);

fig. 37: Interfaţa profilul ,,Certificate”. Bara de meniu

2. Din bara de meniu accesaţi ,,Certificat”. Aveţi posibilitatea să deschideţi certificatul în
format PDF ori să-l salvaţi în calculator (vezi fig. 38);
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Apăsaţi aici
pentru a
deschide
certificatul

Se accesează
butonul ,,Ok”

Apăsaţi aici
pentru a salva
certificatul

fig. 38: Deschiderea/salvarea certificatului

3. Certificatul de înregistrare a subiectului impunerii cu T.V.A. va arăta în felul următor (fig.
39):
QR Code

Semnătura
electronică

fig. 39: Certificatul de înregistrare a subiectului impunerii cu T.V.A.

Notă: QR-code de pe certificat conţine informaţia cu privire la: data, numărul, denumirea
certificatului; numărul subdiviziunii; link către SIA ,,e-Cerere”, modulul ,,Înregistrarea online în
calitate de plătitor T.V.A.”
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7.9 Respingerea cererii
Pentru a cunoaşte dacă cererea a fost respinsă se va accesa lista profilului „Cereri respinse” (fig 40).
Dacă înregistrarea cererii se află în această listă, ea se consideră a fi respinsă de SFS.

Cereri respinse

Profilul ,,Cereri respinse”

fig. 40: Interfaţa profilul ,,Cereri respinse”

Notă: În caz că ispectorul SFS ia decizia de a respinge cererea de înregistrare a contribuabilului în

calitate de plătiror T.V.A., acesta va argumenta motivul refuzului de eliberare a certificatului, care
ulterior va fi vizibil în cadrul sistemului accesînd o înregistrare respinsă din profilul ,,Cereri
respinse” (fig. 40). Acest mesaj informativ va fi recepţionat şi pe adresa de Dvs. de e-mail.
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Motivul refuzului

fig. 41: Recipisa cererii respinse

Suplimentar la opţiunea de vizualizare a recipisei, este posibil şi de a o imprima, tastînd
şi de a o descărca în calculatorul personal în formatul: Excel, PDF şi
Word, tastînd butonul

.
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7.10 Compartimentul ,,Certificate”
În compartimentul ,,Certificate” se stochează toate certificatele de înregistrare ca plătitor T.V.A a
utilizatorului. Primul certificat prezent în lista va fi activ, iar restul sunt cele anulate din iniţiativă
proprie ori la iniţiativa organului fiscal (în conformitate cu art. 113 alin. (1) din CF şi la art.113
alin.(2) din CF).
Certificat Activ

Certificat Anulat

fig. 42: Compartimetul ,,Certificate”

a)

Certificat Activ

b) Certificat Anulat

fig. 43: Certificate de înregistrare a subiectului impunerii cu TVA
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8.

Anulare în calitate de plătitor TVA. Procesarea cererilor

8.1 Modulul ,,Anulare în calitate de plătitor T.V.A.”
Modulul ,,Anulare în calitate de plătitor T.V.A.” din cadrul locului de lucru al contribuabilului
este un set de interfeţe cu ajutorul cărora se pot crea şi procesa cererile electronice. Accesând
modulul ,, Anulare în calitate de plătitor T.V.A.” veţi vizualiza un profil compus din următoarele
elemente:
• Crearea cererii – destinat pentru păstrarea cererilor noi create, contribuabilul are
posibilitatea de a modifica cererile deja create, şterge cererile existente şi să semneze
cererile;
• Cereri Semnate – în interfaţa acestui element se păstreză cererile semnate, contribuabilul
are posibilitatea de a expedia cererea către inspectorii SFS sau să anuleze semnătura
efectuată;
• Cereri Expediate – compartiment care oferă contribuabilului are posibiliatea de a vizualiza
cererile care au fost expediate spre aprobare către IFPS;
• Certificate – rubrică în care se păstrează cererile acceptate, cu posibilitatea
vizualizării/descărcării certificatulul de înregistrare a subiectului impunerii cu T.V.A şi data
anulării lui;
• Cereri Respinse – aici sunt stocate cererile respinse de către inspectorii SFS.

8.2 Crearea cererii privind anularea în calitate de plătitor T.V.A.
Pentru a crea o cerere privind anulare în calitate de plătitor T.V.A. urmaţi paşii expuşi în
continuare:
1. Din profilul ,,Creare cereri” selectaţi ,,Creare”.
Tastatiţi butonul
,,Creare” pentru a
creea o cerere
nouă

fig. 44: Crearea unei cereri noi

2. Completaţi formularul cu datele corespunzătoare. Pentru a trece la următorul pas tastaţi
.
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Câmpurile se vor
completa
automat
cu datele din profilul
Dvs.

Câmpul ,,Telefon” este
completat automat de
system, însă aveţi
posibilitatea de a-l
modifica

Tastăm aici pentru a trece la
pasul următor

fig. 45: Crearea cererii. Pasul 1

Notă: Câmpurile „Denumirea agentului economic”, „Codul fiscal”, „Forma organizatorico-

juridică”, „Raion”, „Oraş”, „Strada”, „Telofon”, „Index poştal” se vor completa automat cu datele
din profilul Dvs. de pe portalul servicii.fisc.md
3. În formularul ,,Pasul 2” apărut se va introduce motivul privind anulare în calitate de plătitor
T.V.A.;
Pentru a trece la pasul următor tastaţi
Pentru a reveni la formularul precedent tastaţi
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Se va completa câmpul ,,Motivul” indicînd
cauza anulării în calitate de plătitor T.V.A.

Tastăm aici pentru a trece la
pasul următor

fig. 46: Crearea cererii. Pasul 2

4. Completaţi formularul ,,Pasul 3” ataşînd documentele confirmative (completarea câmpului
nu este obligatorie). Pentru a trece la următorul pas tastaţi
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Tastaţi aici pentru a şterge fiţierul încărcat

Tastaşi aici pentru a încărca un
fiţierul
Tastaţi butonul aici pentru a
adăuga un rînd nou şi a ataşa un
nou fişier

Tastăm ,,Crează cererea” pentru a
trece la pasul următor

fig. 47: Crearea cererii. Pasul 3

La accesarea butonului ,,Ataşaţi fişierul” se va deschide formularul de alegere a fişierelor de pe disc
(vezi fig. 48)

Tastaţi aici pentru a selecta un
fişier de pe discul PC-ului

Prin metoda drag-n-drop
aveţi posibilitatea de a
încărca un fiţier

fig. 48: Formularul ,,Alege fişierul de pe disc”
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5. Tastaţi butonul
pentru a salva cererea cu datele completate. Formularul
cererii privind anulare în calitate de plătitor T.V.A. va fi închis, iar înregistrarea privind
cererea nouă va apărea în lista cu înregistrări din profilul „Crearea cereri” cu statutul
,,Nouă”.
6. Pentru a previzualiza cererea creată faceţi dublu-click pe cerere din lista cu înregistrări.

fig. 49: Model de cerere privind anularea în calitate de plătitor T.V.A

8.3 Modificarea cererii
Parcurgeţi următoarele etape pentru a modifica conţinutul cererii privind anulare în calitate de
plătitor T.V.A.:
1. Din lista cu înregistrări, disponibilă în profilul ,,Creare cereri” selectaţi cererea care urmează
a fi modificată (fig. 50).
Profilul
,,Creare
cereri”
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fig. 50: Modificarea cererii

2. Din bara de meniu accesaţi butonul
. Se va deschide formularul cu datele
cererii. Parcurgeţi paşii descrişi în fig. 45, 46, 47 şi 48. Dupa ce aţi introdus toate
modificarile tastaţi butonul
.

8.4 Ştergerea cererii

Pentru a şterge o cerere privind anularea în calitate de plătitor T.V.A. urmaţi etapele:
1. Din lista cu înregistrări, disponibilă în profilul ,,Creare cereri” - selectaţi cerere care
intenţionaţi să o ştergeţi (vezi fig. 51);
Selectăm
cererea
care
urmează să
o ştergeţi

Profilul
,,Creare
cereri”

fig. 51: Compartimentul ,,Crearea cererii”, opţiunea „Ştergerea cererii”

2. Din bara de meniu accesaţi opţiunea ,,Ştergere”;
Tastaţi aici pentru a şterge
cererea

fig. 52: Bara de meniu. Butonul ,,Ştergere”

3. Pe ecran va apărea o fereastră pop-up cu un mesaj de atenţionare. Tastaţi ,,Acceptarea”
pentru a elimina definitiv cererea . Pentru a anula procedura de ştergere a fişierului apăsaţi
butonul ,,Anulare”.

Tastăm
,,Acceptarea”
pentru a şterge cererea

F17-PP7.3. Ediţia 1, Revizia 0 din 24.06.2011
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fig. 53: Fereastra de ştergere a cererii

Notă: Procesul de ştergere este unul ireversibil. Cererea eliminată nu poate fi recuperată.
8.5 Semnarea cererii
După ce cererea privind anularea în calitate de plătitor T.V.A. a fost creată, aceasta trece la etapa de
prelucrare şi semnare. Procesul de semnare se execută în mod electronic şi poate fi realizat doar
dacă utilizatorul dispune de semnătura digitală, emisă de organele speciale, autorizat eîn acest sens.
Semnătura Serviciului Fiscal poate fi obţinută la Î.S. „Fiscservinform”.
Pentru a semna o cerere contribuabilul trebuie să îndeplinească acealeaşi cerinţe stipulate în pct. 7.5
al prezentei instrucţiuni, şi anume:
• Să deţină semnătură digitală;
• Sa instaleze aplicaţia Java;
• Să importe semnătura digitală în calculator sau să introducă direct discul cu semnătură
digitală.

Notă: În cazul când apar unele deficienţe neprevăzute în procesul de semnare, utilizatorul poate
obţine suportul şi consultaţia necesară la Centrul de Apel al _Î.S. „Fiscservinform”, contactând
numărul de telefon (022) 822-222.

Important! Procedura de semnare a cererilor nu este posibilă în browserul Google Chrome
începând cu versiunea 42. Pentru a realiza procesul dat cu succes, Va rugăm să utilizaţi alt browser
pentru semnarea cererilor.
Deci, pentru a efectua semnarea cererii prin utilizarea semnăturii Serviciului Fiscal urmaţi paşii:
1. Din lista cu înregistrări, disponibilă în profilul ,,Creare cereri” - selectaţi cererea care
urmează a fi semnată (vezi fig. 54);
Selectaţi
cererea
care
urmează a
fi semnată

Profilul
,,Creare
cereri”

fig. 54: Compartimentul ,,Creare cereri”. Semnarea cererii
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2. Din bara de meniu apăsaţi butonul ,, Semnare”.
Tastaţi ,,Semnare” pentru a semna cererea

fig. 55: Bara de meniu. Butonul ,,Semnare”

3. În formularul de dialog care va apărea pe ecranconfirmaţi intenţia Dvs. apăsînd butonul
.

fig. 56: Formularul de dialog

4. În fereastra care se va deschide în rezultat introduceti parola semnăturii Serviciului Fiscal.
Tastaţi butonul ,,OK”
Introduceţi
parola Dvs.

Tastaţi ,,OK”
pentru a semna
cererea

fig. 57: Formularul de introducere a parolei semnăturii digitale

Notă 1: Semnăturile electronice de autentificare emise de Centrul de Certificare al Î.S

,,Fiscservinform” (în format .pfx) sunt valabile şi pot fi utilizare de către contribuabili în cadrul
serviciilor electronice pentru a interacţiona cu Serviciul Fiscal de Stat.

Notă 2: Semnătura serviciului fiscal (în format .pfx) va fi stocată pe discul /C: al PC-ului de la
care doriţi să semnaţi cererile.

Important! Imposibilitatea de semnare a cererilor
cauzată de următorii factori:
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• Nu aveţi instalată aplicaţia Java. Accesaţi www.java.com, descărcaţi programul şi instalaţi-l
în calculatorul Dvs.
• Dacă aplicaţia Java este instalată, este recomandabil să actualizaţi programa, instalând
ultima să actualizaţi pînă la ultima versiune existentă.
• Antivirusul poate bloca lansarea aplicaţiei Java.
• Aveţi restricţii la calculatorul utilizat.
• Verificaţi dacă semnătura corespunde profilului din serviciul „e-Cerere”.
• Este recomandabil ca serviciul „e-Cerere” să fie accesat prin intermediul browser-ului
Internet Explorer,începînd cu vers.7 sau Mozilla Firefox cu cele mai recente versiuni.
• În cazul apariţiei mesajului „You’ve specified an invalid password” verificaţi corectitudinea
parolei introduse.
• Data şi ora de la calculator nu corespunde cu data şi ora curentă.
5. Cererea semnată va apărea în profilul contribuabilului ,,Cereri semnate”.

Notă: Modificarea cererii poate fi executată doar dacă cererea are statutul ,,Salvată”. În caz că

cererea are statutul „Semnat” va fi necesar de anulat semnătura. Dacă cererea are statutul
„Expediat” aceasta nu poate fi modificată sau ştearsă.

8.6 Anularea semnăturii aplicate în cerere
Utilizatorul ,,e-Cerere” are posibilitatea să şteargă semnătura digitală aplicată în cerere, dacă
aceasta nu a fost trimisă spre aprobare/acceptare la SFS. Procesul pe ştergere a semnăturii
reprezintă o măsură de efectuare unui pas înapoi, atunci când documentul se întoarce în lista
cererilor noi şi devine din nou accesibilă pentru modificare/redactare.
Pentru a efectua ştergerea semnăturii efectuaţi paşii următori:
1. Din lista cu înregistrări, disponibilă în profilul ,,Cereri Semnate” - selectaţi cererea la care
urmează să ştergeţi semnătura (fig. 58);
Selectaţi cererea care
intenţionaţi să o eliminaţi
Profilul
,,Cereri
semnate”

fig. 58: Procedura de ştergere a semnăturii
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2. Din bara de meniu apăsaţi ,,Anularea semnăturii”;

Tastaţi aici pentru a
anula semnătura cererii

fig. 59: Bara de meniu. Anularea semnăturii

3. În formularul de dialog care va apărea pe ecranconfirmaţi intenţia Dvs. apăsînd butonul
.

fig. 60: Formularul de dialog

4. În fereastra care se va deschide introduceţi parola semnăturii Serviciului Fiscal şi tastaţi
butonul ,,OK”.
Introduceţi parola Dvs.

Tastaţi ,,OK” pentru a
anula semnarea cererii

fig. 61: Formularul de introducere a parolei semnăturii digitale

5. Pe ecran va apărea un formular de dialog cu mesajul ,,Semnătura a fost anulă cu succes”.
Tastaţi butonul ,,OK”.
6. Cererea data va apărea în profilul ,,Crearea cereri”, fiind disponibilă pentru modificare,
ştergere şi semnare, respectiv.
F17-PP7.3. Ediţia 1, Revizia 0 din 24.06.2011
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8.7 Expedierea cererilor către SFS
După ce cererea a fost semnată, aceasta poate fi expediată spre procesare către SFS. Odată ce
cererea a fost transmisă, înregistrarea ei apare în lista Cereri expediate.
Procesul de expediere a cererilor şi primirea lor de către organele SFS durează practic câteva
secunde, însă în unele cazuri durata procesului se extinde până la câteva minute.
Pentru a efectua expedierea cererii spre acceptare la organele SFS urmaţi etapele descrise în
continuare:
1. Din lista cu înregistrări, disponibilă în profilul ,,Cereri semnate” - selectaţi cererea care
Selectaţi cererea care
urmează a fi expediată (vezi fig. 62).
urmează a fi expediată

Compartimentul
,,Cereri
semnate”

fig. 62: Procedura de expediere a cereii

2.

Din bara de meniu apăsăţi ,,Expediere”;

Tastaţi ,,Expediere”
pentru a expedia

fig. 63: Bara de meniu. Butonul ,,Expediere”

3.

În rezultat, se va afişa un mesaj informativ (fig. 64).

Tastaţi butonul
,,Acceptare” pentru
a expedia cererea

Tastaţi butonul
,,Închide” pentru
a anula procesul
de expediere

fig. 64: Mesaj informativ ,,Expediază cererea”
4.

În formularul mesajului care va apărea pe ecran, confirmaţi acţiunile Dvs. Astfel,
înregistrarea cererii va fi transferată în lista profilului ,,Cereri expediate”(vezi fig. 65).
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Compartimentul ,,Cereri

Lista cererilor expediate

fig. 65: Vizualizarea cererilor în profilul ,,Cereri expediate”

5. Pe e-mailul Dvs veţi recepţiona un mesaj informativ cu următorul conţinut: ,,Cererea Dvs. a
fost recepţionată cu succes da către SFS. În scurt timp veţi fi informat cu privire la decizia
SFS privind anularea înregistrării Dvs. în calitate de plătitor T.V.A.”.

Important! Cererea expediată nu mai poate fi returnată.
Nota 1: Cererea poate fi expediată doar în cazul cînd a fost semnată şi de către Director şi de
către Contabil. Dacă în cerere nu a fost aplicată semnătura unuia din aceşti participanţi la
procesarea cererii, veţi vizualiza următorul mesaj informativ (vezi fig. 66).

fig. 66: Mesaj informativ. Expediază cererea

Nota 2: Dacă în cadrul entităţii Dvs. nu este întregistrat un angajat cu funcţie de raspundere –
Contabil (Contabil-şef), atunci Dvs. veţi avea posibilitatea de a semna o singură dată cererea şi de a
o expedia.
Nota 3: Dacă aveţi o cerere în compartimetul ,,Cereri expediate”, care încă nu a fost procesată de

către inspectorii SFS, nu veţi putea expedia o cerere nouă privind anulare în calitate de plătitor
T.V.A. (vezi fig. 67).

fig. 67: Mesaj informativ. Expediază cererea
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8.8 Compartimentul ,,Certificate”. Acceptarea cererii
Odată ce contribuabilul a expediat cererea spre aprobare la organele SFS, operaţinile asupra cererii
se consideră finisate. Mişcarea ulterioară a cererii nu poate fi influenţată, deoarece aceasta se va afla
la procesare în cadrul autorităţii fiscale, unde se efectuează aprobarea/respingerea cererii.
În caz că înregistrarea cererii se află în lista din profilul “Certificate”, ea se consideră acceptată de
SFS (vezi fig. 68).
Lista cererilor acceptate

Profilul ,,Certificate”

fig. 68: Interfaţa compartimentului ,,Certificate”

8.8.1 Afişarea certificatului cererii electronice
Pentru afişarea certificatului cererii electronice se efectuează următorii paşi:
1. Din profilul ,,Certificate” selectaţi cererea la care doriţi să vizualizaţi certificatul (vezi fig.
69);

fig. 69: Interfaţa profilul ,,Certificate”. Bara de meniu

2. Din bara de meniu accesaţi ,,
”. Opţiunea oferă posibilitatea de a deschide
direct certificatul în format PDF ori de a-l salva în calculator (vezi fig. 70);
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Apăsaţi aici
pentru a
deschide
certificatul

Apăsaţi aici
pentru a salva
certificatul

Se accesează
butonul ,,Ok”

fig. 70: Deschiderea/salvarea certificatului

3. Certificatul de înregistrare a subiectului impunerii cu T.V.A. ce conţine data anulării
înregistrării va arăta în felul următor (fig. 71) :

QR Code

fig. 71: Certificatul de înregistrare/anulare a subiectului impunerii cu T.V.A.
F17-PP7.3. Ediţia 1, Revizia 0 din 24.06.2011
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Notă: QR-code de pe Certificat conţine informaţia cu privire la: data, numărul, denumirea
certificatului, numărul subdiviziunii, link către SIA ,,E-cerere”, modulul ,,Înregistrarea on-line a ca
plătitor T.V.A”.

8.8.2 Certificate active/anulate

În compartimentul ,,Certificate” se stochează toate certificatele de anulare ca plătitor T.V.A a
agentului economic. Primul certificat prezent în lista va fi activ, restul sunt anulate la iniţiativa
proprie ori la iniţiativa organului fiscal de anulare a entităţii Dvs. în calitate de plătitor TVA
(corespunzător art.113 alin.(1) din CF şi art.113 alin.(2) din CF).
Certificat Anulat

Certificat activ

fig. 72: Compartimentul ,,Certificate”

a) Certificat activ

b) Certificat anulat

fig. 73: Certificat de înregistrare a subiectului impunerii cu TVA ce conţine şi data anulării
înregistrării
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8.9 Afişarea recipisei cererii electronice
Cererile pot fi urmărite cu ajutorul recipiselor – un document ce confirmă că cererea a fost
primită/acceptată ori respinsă de către SFS.
Pentru a vizualiza recipisa cererii realizaţi următoarele operaţiuni:
1. Din profilul ,,Cereri expediate/Certificate/Cereri respinse” selectaţi cererea la care doriţi să
vizualizaţi recipisa (vezi fig. 74).
Bara de meniu.
Instrumetul ,,Recipisa”

fig. 74: Interfaţa profilul ,,Certificate”. Bara de meniu

2. Din bara de meniu, accesaţi
fereastră nouă (vezi fig. 74)

.

Recipisa cererii selectate se va deschide într-o
Imprimarea
recipisei

Mesaj informativ
ce denotă
prelucrarea cu
succes a cererii

Butonul
,,refresh”
Exportul
recipisei

Date despre
contribuabil

Date
generale

fig. 75: Recipisa cererii din compartimetul ,,Certificate”

Suplimental opţinii de vizualizare a recipisei, aveţi posibilitatea de a imprima recipisa, tastînd
şi de a o descarcă în calculatorul personal în formatul: Excel, PDF şi
Word, tastînd butonul

.

3. Pentru închiderea ferestrei accesaţi butonul
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8.10 Respinsgerea cererii
În caz că înregistrarea cererii se află în lista din profilul „Cereri respinse, ea se consideră respinsă de
organele SFS (vezi Figura 76).

Cereri respinse
Profilul ,,Cereri respinse”

fig. 76: Interfaţa profilul ,,Cereri respinse”

Notă : Dacă ispectorul SFS ia decizia de a respinge cererea de înregistrare a contribuabilului în

calitate de plătiror T.V.A., acesta va argumenta motivul refuzului de eliberare a certificatului, care
ulterior va fi vizibil în cadrul sistemului accesînd o înregistrare respinsă din profilul ,,Cereri
respinse” (vezi Figura 77). Acest mesaj informativ va fi expediat şi pe adresa Dvs. de e-mail..

Motivul refuzului

fig. 77: Recipisa cererii respinse

Suplimentar la opţiunea de vizualizare a recipisei, aveţi şi posibilitatea de a imprima recipisa cererii
respinse, tastînd

şi de ao descărca în calculatorul personal în formatul:

Excel, PDF şi Word, tastînd butonul

.
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9.

Raportarea unui incident

Pentru a organiza lucrul în cadrul sistemului „e-Cerere” într-un mod efectiv şi pentru a înlătura
eventuale erori de implementare, ce pot apărea pe parcursul exploatării acestuia, - în sistem este
prevăzută opţiunea specială de urmărire a incidentelor. Acestea se expediază administratorilor de
sistem sub forma de rapoarte.

9.1 Procesul de creare a incidentului
1. Din profilul locului Dvs. de lucru accesaţi interfaţa şi formularul necesar;

2. În parte de sus a formularului deschis apăsaţi butonul

(vezi fig. 79). În rezultat se va

deschide formularul incidentului (vezi fig. 79).
3. Completaţi formularul cu datele necesare:
−

Indicaţi denumirea şi descrierea succintă a incidentului care va dezvălui esenţa problemei

−

Selectaţi tipul (Type) la care doriţi să atribuiţi incidentul, Prioritatea (Priority) cu care
incidentul trebuie sa fie rezolvat şi categoria (Category) incidentului (vezi fig. 78).

−

Apăsaţi butonul
pentru a selecta de pe calculatorul Dvs. şi pentru a ataşa fişierul cu
vizualizarea grafică a problemei (imagine realizată preventiv). Fişierului va apărea în spaţiul
câmpului Screenshot de pe formular.

Notă: Luaţi în considerare că câmpurile marcate cu culoarea roşie sânt câmpuri de completarea
obligatorie. Dacă câmpul rămâne necompletat sistemul nu va permite salvarea de succes a datelor
expedierea către administratorul sistemului a informaţiei vizate.
4. Apăsaţi butonul

pentru a salva incidental şi pentru a închide formularul.

fig. 78: Tipul, Prioritatea şi Categoria incidentelor

F17-PP7.3. Ediţia 1, Revizia 0 din 24.06.2011

50

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

Apăsaţi aici pentru a deschide formularul
incidentului şi pentru a raporta despre un
neajuns descoperit în formular
Introduceţi denumirea incidentului
Apăsaţi aici pentru a selecta
caracterul incidentului

Introduceţi descrierea incidentului

Apăsaţi aici pentru a selecta
prioritatea incidentului
Apăsaţi aici pentru a selecta
categoria incidentului

Screenshotul (fişierul grafic)
încărcat apare în acest câmp

Apăsaţi aici pentru a încărca
screenshot (fişierul grafic) care
demonstrează problema apărută
Formularul Incidentului

Apăsați butonul
,,Da” pentru a
expedia
incidentul și a
închide
formularul

Formularul din care a fost iniţiat
(creat) Incidentului

fig. 79: Formularul incidentului deschis din formularul sistemului
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9.2 Tipul şi caracterul incidentelor
La crearea incidentului este important de clasificat corect problema apărută, adică de a indica
caracterul (tipul) de facto al incidentului.
Tipul incidentului se selectează din lista drop-down
formularul incidentului.

disponibilă în

Iincidentele pot purta următorul caracter:

10.

•

Bug (Eroare) – acel incident care descriu o eroare funcţională
descoperită de utilizatorul sistemului

•

Need support (Necesită suportul) – cazul incidentului care descrie o situaţie ce
necesită un suport din partea administratorului sau elaboratorilor sistemului

•

Enhancement (Îmbunătăţire/Ameliorare) – dacă incidentului descrie o rugăminte de
îmbunătăţire a funcţionării sau organizării sistemului

•

Feature Request (Cerere particulară) – sunt incidentele cu cereri speciale privind
funcţionarea sau organizarea sistemului

•

Misconfiguration (Configurarea greşită) – destinate situaţiei când un compartiment al
sistemului (o formă, un câmp, etc.) are configurare greşită

•

Change request (Cerere de modificare) – utilizat pentru a transmite o cerere de
introducerea modificărilor în funcţionalitatea sistemului

•

Requirement (Cerinţă) – relevă o cerinţă (o condiţie sau posibilitate precizată) necesară
pentru rezolvarea problemei, atingerea scopului sau asigurarea conformităţii cu un
standard, specificaţia, etc.

Opţiunea ,,Ajutor”

În fig. 80 este prezentată interfaţa opţiunii „Ajutor”. Acest funcţional conţine ghidul de
utilizare a sistemului, disponibil pentru utilizatorii sistemului cu rol de contribuabil.

Apăsaţi aici pentru a deschide opţiunea ,,Ajutor”

fig. 80: Interfaţa opţiunii Ajutor
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