Despre I.S.”Fiscservinform”
Întreprinderea de Stat „Fiscservinform” (în continuare - Întreprinderea) este o
întreprindere al c rei capital social apar ine în întregime statului. Fondator al
întreprinderii, în conformitate cu prevederile Hot rîrii Guvernului nr.1065 din 19
septembrie 2008 „Cu privire la crearea Întreprinderii de Stat „Fiscservinform”, este
Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe lîng Ministerul Finan elor al
Republicii Moldova.
Întreprinderea î i desf oar activitatea pe principii de autogestiune. Activitatea ei
este reglementat de Codul civil, nr.1107-XV din 6 iunie 2002, Legea nr.146-XIII
din 16 iunie 1994 cu privire la întreprinderea de stat, Legea nr.845-XII din 3
ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat i întreprinderi, alte legi i acte normative
i de prezentul Statut.
Întreprinderea a fost format în anul 2008 pe baza Întreprinderii de Stat „Centrul
de eviden a circula iei alcoolului etilic i a produc iei alcoolice” i absorb ia
Direc iei tehnologii informa ionale i Direc iei prelucrarea informa iei din cadrul
Inspectoratului Fiscal Principal de Stat. În prezent, întreprinderea are un efectivlimit de 142 de unit i, organizat în cadrul 5 direc ii structurale dup procesele
func ionale existente la întreprindere
Întreprinderea reprezint o entitate tehnico- tiin ific , orientat spre asigurarea
administr rii i dezvolt rii sistemului informa ional al Serviciului Fiscal de Stat i
infrastructurii acestuia, pe baza implement rii i aplic rii tehnologiilor
informa ionale moderne.
În conformitate cu prevederile Hot rîrii Guvernului nr. 334 din 30 aprilie 2009,
Întreprinderea este desemnat în calitate de administrator tehnico-tehnologic al
sistemului informa ional al Serviciului Fiscal de Stat.
Func ii de baz ale Întreprinderii sunt:
-

-

-

administrarea, men inerea, dezvoltarea i asigurarea func ion rii sistemului
informa ional integrat prev zut de Codul Fiscal i a infrastructurii acestuia;
procesarea electronic a datelor i informa iilor fiscale în Sistemul
informa ional al Serviciului Fiscal de Stat, organizarea i administrarea
arhivei acestora;
gestionarea Registrului de stat al produc iei marcate cu marc comercial de
stat i/sau cu timbre de acciz i a resurselor informa ionale specializate
necesare pentru crearea, dezvoltarea i exploatarea acestuia;
asigurarea procesului de fabricare, recep ionare, eviden i distribuire, contra
plat , a m rcilor „Marca comercial de stat”, „Timbru de acciz. Marca
comercial de stat” i “Timbru de acciz” pentru produsele supuse marc rii cu
aceste m rci;

-

oferirea informa iei depline i veridice organelor de drept i de control, în
conformitate cu principiile de baz ale cre rii sistemului informa ional al
Serviciului Fiscal de Stat.

Pe lîng func iile de baz , întreprinderea î i orienteaz activitatea spre oferirea
unor servicii de consultan
i deservire alternative în domeniul raport rii
electronice fiscale, bazate pe realiz ri tehnico-tehnologice contemporane în
domeniul tehnologiilor informa ionale.
În cadrul întreprinderii este organizat oficiul de servicii electronice fiscale (în
continuare „oficiu”), care asigur procesul de raportare electronic i acces la
servicii fiscale a cet enilor i agen ilor economici utilizînd tehnologiile moderne i
re eaua internet.
La etapa actual , este preconizat prestarea a 2 servicii de raportare fiscal , servicii
de acces la codul fiscal a contribuabilului i verificarea informa iei despre
de in torul facturii TVA, desc rcare formulare, acces la informa ii de reglementare
i legisla ie fiscal . Ulterior, aceste servicii vor fi extinse prin accesul WEB la
contul unic, date statistice, rapoarte dinamice, etc.
„Declara ie rapid ” este o form automatizat de raportare ce implic desc rcarea
blanchetelor electronice, completarea i tip rirea formularului îndeplinit, semnarea
i depunerea spre oficiul fiscal. „Declara ie electronic ” este metoda de raportare
totalmente în form electronic cu aplicarea semn turii digitale i transmiterea
tre serviciul fiscal prin re eaua internet.
Lansarea serviciilor date este planificat pentru perioada mai-septembrie 2009,
dup realizarea companiei publicitare prealabile. Informa ia privind serviciile
fiscale electronice prestate de întreprindere va fi difuzat prin intermediul
anun urilor publicitare, contact centrului i paginii WEB.
Pentru detalii este nevoie de a contacta centrul de asisten pe telefonul 822-222,
sau s v prezenta i la oficiul de servicii electronice pe adresa: mun. Chi in u, bd.
tefan cel Mare, nr. 162, oficiul nr. 220.

