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ÎN ATEN IA CONTRIBUABILILOR MARI
Inspectoratul Fiscal Principal de Stat în leg tur cu necesitatea optimiz rii
procesului de procesare a anexelor la declara iile TVA, fapt ce va contribui la
minimizarea erorilor la emiterea deciziilor privind restituirea taxei pe valoarea ad ugat
din buget i aprecierea corectitudinii trecerii în cont a sumelor TVA, cît i în temeiul
articolului 134 alin. (1) lit. v) al Codului fiscal, Titlul V, aprobat prin Legea nr. 407-XV
din 26.07.2001,
SOLICIT :
I. Prezentarea de c tre agen ii economici-contribuabili mari a copiilor electronice
a Anexelor la Declara iile privind TVA, cu excep ia celor ce le prezint prin intermediul
declara iilor electronice sau declara iilor rapide (barcode).
a) Copiile electronice vor fi prezentate în unul din formatele *.TXT – tabel în
form text formatat, *.DOC – document Word, *.XLS – tabel Excel, *.DBF – baza de
date, *.MXL – „1C-Contabilitate” pe adresa po tei electronice a Inspectoratului Fiscal
Principal de Stat (servicii@fsi.fisc.md) cu indicarea datelor de identificare.
b) În lipsa posibilit ii de a contacta po ta, Anexele vor fi prezentate
Inspectoratului fiscal teritorial cu anexarea suportului magnetic. Dup verificarea
calit ii i integrit ii suportului magnetic, Anexele la Declara iile privind TVA vor fi
incluse i cusute în pachete de documente fiscale aparte. Inspectoratele fiscale de stat
teritoriale vor asigura transmiterea documentelor electronice de pe suportul magnetic al
agentului economic pe adresa po tei electronice (servicii@fsi.fisc.md) cu indicarea
datelor de identificare ale agentului economic.
Dup trecerea informa iei de pe suporturile magnetice în bazele de date ale
Serviciului Fiscal de stat, ele se vor restitui contribuabilului.
Telefonul Centrului de Asisten i Contact 822-222.
În speran a unei colabor ri amiabile i a unor rela ii parteneriale, menite s
faciliteze desf urarea activit ilor reglementate,

eful Inspectoratului
ex.V. Marandici
tel.82-34-22

Victor Coad

