
 

 

 

ORDIN 

ПРИКАЗ 

mun. Chişinău 

мун. Кишинэу 

 „____” ___________ 2018 Nr. _______ 

 Cu privire la aprobarea Informației 

 privind impozitul pe bunurile imobiliare, impozitul funciar 

 și taxele locale administrate de către SCITL (Forma ISCITL 19) 

 

 În scopul asigurării executării prevederilor  titlurilor VI-VII din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 

aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 8 februarie 2007), 

Legii nr. 1056 din 16 iunie 2000 pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal, Hotărârii 

Guvernului nr. 998 din 20.08.2003 privind activitatea serviciului de colectare a impozitelor și taxelor 

locale din cadrul primăriei, precum şi în temeiul art. 133 alin. (2) pct. 6) din Codul fiscal, 

ORDON: 

1.   Conform anexei la prezentul ordin se aprobă Informația privind impozitul pe bunurile imobiliare, 

impozitul funciar și taxele locale administrate de către SCITL (Forma ISCITL 19) cu două anexe la 

aceasta:  

a) Informația privind înlesnirile acordate persoanelor fizice conform art. 283, art. 284 și 296 din 

Codul fiscal – Anexa nr. 1 la Forma ISCITL 19; 

b)   Instrucțiune cu privire la modul de completare şi prezentare a Informației privind impozitul pe 

bunurile imobiliare, impozitul funciar și taxele locale calculate de către SCITL (Forma ISCITL 

19) și a Informației privind înlesnirile acordate persoanelor fizice conform art. 283, 284 și 296 

din Codul fiscal - Anexa nr. 2 la Forma ISCITL 19. 

2. Informația privind impozitul pe bunurile imobiliare, impozitul funciar și taxele locale administrate 

de către SCITL (Forma ISCITL 19) și Anexa nr. 1 la Forma ISCITL 19, se vor prezenta de către 

Serviciile de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriilor, începând cu anul 2019, 

pentru perioada fiscală  2018, utilizînd metodele de raportare electronică.  

3.  La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal 

de Stat nr. 24 din 06.02.2006 cu privire la aprobarea formularelor tipizate a dărilor de seamă fiscale 

la impozitele funciar şi pe bunurile imobiliare. 

4.  Direcția generală metodologia impozitelor şi taxelor va aduce prezentul ordin la cunoștința tuturor 

subdiviziunilor structurale ale Serviciului Fiscal de Stat și va asigura publicarea acestuia în 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

 

                       Director                   Serghei PUȘCUȚA  

 

 

  

 

MINISTERUL FINANȚELOR 

AL REPUBLICII MOLDOVA 

 

SERVICIUL FISCAL DE STAT 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 



Anexa nr. 1 la Forma ISCITL 19 

Приложение № 1 к Информации Forma ISCITL 19  

    

 Informația privind facilitățile acordate persoanelor fizice conform art. 283, 284 și 

296 din Codul fiscal  

Информация о льготax, предоставленных физическим лицам в соответствии со 

ст. 283, 284 и 296 Налогового кодекса 
 

Nr. 

crt. 

/№ 

п/п 

Descrierea facilității/ 

Содержание льгот 

Codul 

facilității/ 

Код льготы 

Temei legal de acordare 

a facilității/ 

Правовая основа для 

предоставления льгот 

 

Numărul 

contribu- 

abililor 

/Количе 

ство 

нало 

гопла-

тельщи 

ков 

Suma/ 

Сумма  

1 2 3 4 5 6 

1.  Sunt scutite persoanele de vîrstă pensionară, 

persoanele cu dizabilităţi severe şi accentuate, 

persoanele cu dizabilităţi din copilărie, persoanele 

cu dizabilităţi medii (participanţi la acţiunile de 

luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi 

independenţei Republicii Moldova, participanţi la 

acţiunile de luptă din Afghanistan, participanţi la 

lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E. 

Cernobîl), precum şi persoanele supuse 

represiunilor şi ulterior reabilitate)/ 

Освобождаются лица, достигшие пенсионного 

возраста, лица с тяжелым и выраженным 

ограничением возможностей, лица с 

ограниченными возможностями с детства, лица 

со средним ограничением возможностей 

(участники боевых действий по защите 

территориальной целостности и независимости 

Республики Молдова, участники боевых действий 

в Афганистане, участники ликвидации 

последствий аварии на Чернобыльской АЭС), а 

также лица, подвергнутые репрессиям и 

впоследствии реабилитированные 

CFIBI009 Codul fiscal, art.283 

alin.(1) lit.h) 

  

2.  Sunt scutite familiile participanţilor căzuţi în 

acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii 

teritoriale şi independenţei Republicii Moldova şi 

persoanele care au fost întreţinute de aceştia/ 

Освобождаются семьи погибших участников 

боевых действий по защите территориальной 

целостности и независимости Республики 

Молдова и лица, находившиеся на их иждивении; 

CFIBI010 Codul fiscal, art.283 

alin.(1) lit.i) 

  

3.  Sunt scutite familiile militarilor căzuţi în acţiunile 

de luptă din Afghanistan şi persoanele care au fost 

întreţinute de aceştia/ 

Освобождаются  семьи военнослужащих, 

погибших во время боевых действий в 

Афганистане, и лица, находившиеся на их 

иждивении 

CFIBI011 Codul fiscal, art.283 

alin.(1) lit.j) 

  

4.  Sunt scutite familiile care au copii invalizi în vîrstă 

de pînă la 18 ani şi membrii familiilor care au la 

întreţinere şi îngrijire permanentă persoane cu 

dezabilităţi/ 

Освобождаются  семьи, в которых имеются 

дети с ограниченными возможностями в 

возрасте до 18 лет, члены семей, на содержании 

которых находятся лица с ограниченными 

CFIBI012 Codul fiscal, art.283 

alin.(1) lit.k) 

  



возможностями, и занятые постоянным уходом 
за ними 

5.  Sunt scutite familiile persoanelor decedate în 

urma unor boli cauzate de participarea lor la 

lucrările de lichidare a consecinţelor avariei de la 

C.A.E. Cernobîl şi persoanele care au fost 

întreţinute de acestea/  

Освобождаются семьи умерших вследствие 

заболевания, полученного в результате участия в 

работах по ликвидации последствий аварии на 

Чернобыльской АЭС, и лица, находившиеся на их 

иждивении 

CFIBI013 Codul fiscal, art.283 

alin.(1) lit.l) 

  

6.  Sunt scutiți proprietarii sau deţinătorii bunurilor 

rechiziţionate în interes public, pe perioada 

rechiziţiei, conform legislaţiei/ 

Освобождаются собственники или владельцы 

имущества, реквизированного в интересах 

общества, – на период реквизиции согласно 

законодательству 

CFIBI017 CF, art.283 alin.(1) lit.p)   

7.  Sunt scutiţi proprietarii şi beneficiarii ale căror 

terenuri şi loturi de pământ sunt ocupate de 

rezervaţii, parcuri dendrologice şi naţionale, 

grădini botanice/ 

Освобождаются собственники и пользователи 

земель, земельных участков, занятых 

заповедниками, дендрологическими и 

национальными парками, ботаническими садами 

CFIBI019 Codul fiscal, art.283 

alin.(4) lit.a) 

  

8.  Sunt scutiţi proprietarii şi beneficiarii ale căror 

terenuri şi loturi de pământ sunt destinate 

fondului silvic, în cazul în care nu sunt antrenate 

în activitatea de întreprinzător, cu excepţia 

întreprinderilor silvice la efectuarea tăierilor de 

reconstrucţie ecologică, a celor de conservare şi a 

celor secundare, la efectuarea amenajamentului 

silvic, a lucrărilor de cercetare şi de proiectare 

pentru necesităţile gospodăriei silvice, de lichidare 

a efectelor calamităţilor naturale, precum şi la 

efectuarea altor lucrări silvice legate de îngrijirea 

pădurilor/ 

Освобождаются собственники и пользователи 

земель, земельных участков, относящихся к 

лесному фонду, если они не вовлечены в 

предпринимательскую деятельность. 

Исключение составляют лесные хозяйства при 

проведении экологических реконструктивных 

рубок, рубок обновления и промежуточного 

пользования, при осуществлении 

лесоустройства, проектно-изыскательских 

работ для нужд лесного хозяйства, работ по 

ликвидации последствий стихийных бедствий, а 

также других лесохозяйственных работ, 

связанных с уходом за лесами 

CFIBI020 Codul fiscal, art.283 

alin.(4) lit.b) 

  

9.  Sunt scutiţi proprietarii şi beneficiarii ale căror 

terenuri şi loturi de pământ sunt destinate 

fondului apelor în cazul în care nu sînt antrenate 

în activitatea de întreprinzător/ 

Освобождаются собственники и пользователи 

земель, земельных участков, относящихся к 

водному фонду, если они не вовлечены в 

предпринимательскую деятельность 

CFIBI021 Codul fiscal, art.283 

alin.(4) lit.b1) 

  

10.  Sunt scutiţi proprietarii şi beneficiarii ale căror 

terenuri şi loturi de pământ sunt folosite de 

organizaţiile ştiinţifice şi instituţiile de cercetări 

ştiinţifice cu profil agricol şi silvic în scopuri 

ştiinţifice şi instructive/ 

Освобождаются собственники и пользователи 

земель, земельных участков, используемых 

научными организациями и научно-

CFIBI022 Codul fiscal, art.283 

alin.(4) lit.c) 

  



исследовательскими учреждениями 

сельскохозяйственного и лесохозяйственного 

профиля для научных и учебных целей 

11.  Sunt scutiţi proprietarii şi beneficiarii ale căror 

terenuri şi loturi de pământ sunt ocupate de 

plantaţii multianuale pînă la intrarea pe rod/ 

Освобождаются собственники и пользователи 

земель, земельных участков, занятых 

многолетними насаждениями до начала 

плодоношения 

CFIBI023 Codul fiscal, art.283 

alin.(4) lit.d) 

  

12.  Sunt scutiţi proprietarii şi beneficiarii ale căror 

terenuri şi loturi de pământ sunt ocupate de 

instituţiile de cultură, de artă, de cinematografie, 

de învăţămînt, de ocrotire a sănătăţii; de 

complexele sportive şi de agrement (cu excepţia 

celor ocupate de instituţiile balneare), precum şi 

de monumentele naturii, istoriei şi culturii, a căror 

finanţare se face de la bugetul de stat sau din 

contul mijloacelor sindicatelor/ 

Освобождаются собственники и пользователи 

земель, земельных участков, занятых 

учреждениями культуры, искусства и 

кинематографии, образования, здравоохранения, 

спортивно-оздоровительными комплексами (за 

исключением занятых курортными 

учреждениями), а также памятниками природы, 

истории и культуры, финансируемыми из 

средств государственного бюджета или 

профессиональных союзов; 

CFIBI024 Codul fiscal, art.283 

alin.(4) lit.e) 

  

13.  Sunt scutiţi proprietarii şi beneficiarii ale căror 

terenuri şi loturi de pământ sunt atribuite 

permanent căilor ferate, drumurilor auto publice, 

porturilor fluviale şi pistelor de decolare/ 

Освобождаются собственники и пользователи 

земель, земельных участков, постоянно 

отведенных под железнодорожные пути и 

автомобильные дороги общего пользования, 

речные порты и взлетно-посадочные полосы 

CFIBI025 Codul fiscal, art.283 

alin.(4) lit.f) 

  

14.  Sunt scutiţi proprietarii şi beneficiarii ale căror 

terenuri şi loturi de pământ sunt atribuite zonelor 

frontierei de stat/ 

Освобождаются собственники и пользователи 

земель, земельных участков, отведенных под 

зоны государственной границы 

CFIBI026 Codul fiscal, art.283 

alin.(4) lit.g) 

  

15.  Sunt scutiţi proprietarii şi beneficiarii ale căror 

terenuri şi loturi de pământ sunt de uz public în 

localităţi/ 

Освобождаются собственники и пользователи 

земель, земельных участков, находящихся в 

общем пользовании населенных пунктов 

CFIBI027 Codul fiscal, art.283 

alin.(4) lit.h) 

  

16.  Sunt scutiţi proprietarii şi beneficiarii ale căror 

terenuri şi loturi de pământ sunt atribuite pentru 

scopuri agricole, la momentul atribuirii fiind 

recunoscute distruse, dar ulterior restabilite – pe 

o perioadă de 5 ani/ 

Освобождаются собственники и пользователи 

земель, земельных участков, отведенных для 

сельскохозяйственных нужд, признанных при 

отведении нарушенными и впоследствии 

восстановленных, – на срок 5 лет 

CFIBI028 Codul fiscal, art.283 

alin.(4) lit.i) 

  

17.  Sunt scutiţi proprietarii şi beneficiarii ale căror 

terenuri şi loturi de pământ sunt supuse poluării 

chimice, radioactive şi de altă natură dacă 

Guvernul a stabilit restricţii privind practicarea 

agriculturii pe aceste terenuri/ 

Освобождаются собственники и пользователи 

земель, земельных участков, подверженных 

химическому, радиоактивному и другому 

CFIBI029 Codul fiscal, art.283 

alin.(4) lit.j) 

  



загрязнению, если Правительство установило 

ограничения на осуществление 

сельскохозяйственных работ на этих участках. 

18.  Autorităţile deliberative şi reprezentative ale 

administraţiei publice locale sînt în drept să 

acorde persoanelor fizice şi juridice scutiri sau 

amînări la plata impozitului pe bunurile 

imobiliare pe anul fiscal respectiv, în caz de: 

 calamitate naturală sau incendiu, în urma cărora 

bunurile imobiliare, semănăturile şi plantaţiile 

multianuale au fost distruse sau au fost deteriorate 

considerabil/ 

Освобождаются собственники и пользователи 

земель, земельных участков, 

CFIBI030 Codul fiscal, art.284 

alin.(1) lit.a) 

  

19.  Autorităţile deliberative şi reprezentative ale 

administraţiei publice locale sînt în drept să 

acorde persoanelor fizice şi juridice scutiri sau 

amînări la plata impozitului pe bunurile 

imobiliare pe anul fiscal respectiv, în caz de: 

 atribuire a terenurilor pentru evacuarea 

întreprinderilor cu impact negativ asupra 

mediului înconjurător. În acest caz pot fi acordate 

scutiri de impozit pe durata normativă a 

lucrărilor de construcție/ 

Правомочные и представительные органы 

местного публичного управления вправе 

предоставлять физическим и юридическим лицам 

освобождение от налога на недвижимое 

имущество или отсрочку по его уплате на 

соответствующий налоговый год в случае: 

 стихийного бедствия или пожара, вследствие 

которого недвижимое имущество, посевы и 

многолетние насаждения уничтожены или 

существенно повреждены 

CFIBI031 Codul fiscal, art.284 

alin.(1) lit.b) 

  

20.  Autorităţile deliberative şi reprezentative ale 

administraţiei publice locale sînt în drept să 

acorde persoanelor fizice şi juridice scutiri sau 

amînări la plata impozitului pe bunurile 

imobiliare pe anul fiscal respectiv, în caz de: 

 boală îndelungată sau deces al proprietarului 

bunurilor imobiliare confirmate prin certificat 

medical sau, respectiv, prin certificat de deces/ 

   Правомочные и представительные органы 

местного публичного управления вправе 

предоставлять физическим и юридическим лицам 

освобождение от налога на недвижимое 

имущество или отсрочку по его уплате на 

соответствующий налоговый год в случае: 

предоставления участков земли эвакуируемым 

предприятиям, оказывающим вредное 

воздействие на окружающую среду. В этом 

случае освобождение от уплаты налога может 

быть предоставлено на нормативный срок 

ведения строительных работ; 

CFIBI032 Codul fiscal, art.284 

alin.(1) lit.c) 

  

21.      Autorităţile deliberative şi reprezentative ale 

administraţiei publice locale sînt în drept să 

acorde scutiri la plata impozitului pe bunurile 

imobiliare pe anul fiscal respectiv persoanelor 

fizice deţinătoare de case de locuit sau de alte 

încăperi de locuit (folosite ca locuinţă de bază) în 

locaţiune din fondul public de locuinţe/ 

   Правомочные и представительные органы 

местного публичного управления вправе 

предоставлять освобождение от налога на 

недвижимое имущество на соответствующий 

налоговый год физическим лицам – обладателям 

жилых домов или других жилых помещений 

(используемых в качестве основного жилья), 

CFIBI033 Codul fiscal, art.284 

alin.(11) 

  



сдаваемых внаем из публичного жилищного 

фонда. 

22.     Reducerii de 15% cu care a beneficiat subiecții 

impunerii pentru perioada fiscală/ 

15% скидка за предварительную уплату налогу, 

которой налогоплательщики воспользовались за 

отчетный период 

L1056IBI001 Legea nr.1056-XIV din 

16.06.2000, art.4 alin.(7) 

lit.c) 

  

23.  Scutirea de taxa de la posesorii de cîini prezentată 

de către autoritățile administrației publice locale/ 

Освобождение по сбору с владельцев собак, 

предоставленное органами местного публичного 

управления 

CFTL015 Codul fiscal, art.296   

24.  Scutirea de taxa pentru parcaj prezentată de către 

autoritățile administrației publice locale/ 

Освобождение по сбору за паркование, 

предоставленное органами местного публичного 

управления 

 

  

25.  Scutirea de taxa pentru salubrizare prezentată de 

către autoritățile administrației publice locale/ 

Освобождение по сбору на санитарную очистку, 

предоставленное органами местного публичного 

управления 

 

  

Total   

 

 

 

 

 

 

  



 

Anexa nr. 2 la Forma ISCITL 19 
 

 

INSTRUCŢIUNE 

cu privire la modul de completare şi prezentare a  

Informației privind impozitul pe bunurile imobiliare, impozitul funciar și taxele locale 

calculate de către SCITL (Forma ISCITL 19) și a Informației privind înlesnirile acordate 

persoanelor fizice conform art. 283, 284 și 296 din Codul fiscal 

 

I. Informația privind impozitul pe bunurile imobiliare, impozitul funciar și 

taxele locale administrate de către SCITL (Forma ISCITL 19) (în continuare – Forma 

ISCITL 19), constă din Informația Forma ISCITL 19 propriu-zisă și 2 anexe la aceasta:  

1) anexa nr. 1  – Informația privind înlesnirile acordate persoanelor fizice conform 

art. 283, 284 și 296 din Codul fiscal; 

       2) anexa nr. 2 –  Instrucțiune cu privire la modul de completare şi prezentare a 

Informației privind impozitul pe bunurile imobiliare, impozitul funciar și taxele locale 

calculate de către SCITL (Forma ISCITL 19) și a Informației privind înlesnirile acordate 

persoanelor fizice conform art. 283, 284 și 296 din Codul fiscal. 

 

1. Forma ISCITL 19 se prezintă de către Serviciile de colectare a impozitelor și taxelor 

locale din cadrul primăriilor (în continuare - SCITL) anual, în termen de pînă la data de 

25 martie a anului, următor celui de gestiune, Serviciului Fiscal de Stat utilizînd, în mod 

obligatoriu, metodele de raportare electronică. 

2. Datele indicate în Forma ISCITL 19 nu se vor reflecta în conturile personale ale 

primăriilor. 

Forma ISCITL 19 va fi utilizată pentru coordonarea, analiza și control a activității 

SCITL, în ceea ce privește executarea sarcinilor prevăzute de Codul fiscal și prevederile, 

aprobate de către consiliile locale prin regulamentul-tip, elaborat în baza Hotărîrii 

Guvernului nr. 998 din 20 august 2003. 

3. Forma ISCITL 19 trebuie să conțină sumele calculate și achitate, aferente: 

- impozitelor (impozitul pe bunurile imobiliare și impozitul funciar) pentru bunurile 

imobiliare, neevaluate de către organele cadastrale teritoriale în scopul impozitării; 

- taxelor locale: taxa de la posesorii de cîini; taxa pentru parcare și taxa pentru 

salubrizare. 

 

II. Modul de completare a Formei ISCITL 19 

4. La perfectarea Formei ISCITL 19, în mod obligatoriu, se indică: 

1) Codul fiscal al primăriei, în cadrul căreia desfășoară activitatea SCITL. 

2) Denumirea primăriei, în cadrul căreia desfășoară activitatea SCITL. 

3) Denumirea raionului, în componența căruia este inclusă primăria, în cadrul căreia 

desfășoară activitatea SCITL.  

4) Codul localității primăriei, în cadrul căreia desfășoară activitatea SCITL – cod unic 

de identificare conform Clasificatorului unităților administrativ-teritoriale al Republicii 

Moldova (CUATM). 

5) Denumirea subdiviziunii structurale teritoriale a Serviciului Fiscal de Stat, în raza 

de deservire al căreia desfășoară activitatea SCITL. 

6) Data prezentării Forma ISCITL 19. 

7) Perioada fiscală (anul calendaristic), pentru care Forma ISCITL 19 se prezintă. 

Forma ISCITL 19 se prezintă anual, în termen de pînă la data de 25 martie a anului, 



următor celui de gestiune și se completează cu un cod care are următoarea structură: 

P/AAAA (unde P – este codul perioadei fiscale care obţine valoarea A – anuală, iar AAAA 

– anul. Spre exemplu, pentru anul 2018 perioada fiscală va avea structura – A/2018). 

 

5. Forma ISCITL 19 constă din cinci capitole: 

1) în capitolul I se reflectă soldul la începutul perioadei fiscale; 

2) în capitolul II se reflectă sumele impozitelor, taxelor și penalității, calculate pentru 

perioada fiscală și numărul contribuabililor pentru care au fost calculate impozite și taxe; 

3) în capitolul III se reflectă sumele impozitelor și taxelor, achitate de către 

contribuabili în perioada fiscală și numărul contribuabililor care au achitat impozite și taxe; 

4) în capitolul IV se reflectă sumele impozitelor și taxelor achitate în perioada fiscală 

de către contribuabili prin intermediul perceptorilor fiscali; 

5) în capitolul V se reflectă soldul la sfîrșitul perioadei fiscale; 

 

6. în capitolul I a tabelei se va reflecta: 

1) în coloana 4 – suma restanței la începutul perioadei fiscale, pentru fiecare impozit 

și taxă; 

2) în coloana 5 – suma plătită în plus la începutul perioadei fiscale, pentru fiecare 

impozit și taxă. 

 

7. în capitolul II a tabelei se va reflecta: 

1)  în coloana 6, rîndurile 1-6 - numărul contribuabililor pentru care impozitul pe 

bunurile imobiliare și impozitul funciar a fost calculate la situația din 30 iunie a anului 

fiscal; 

2) în coloana 7, rîndurile 1-6 - suma impozitului pe bunurile imobiliare și impozitului 

funciar, calculată la situația din 30 iunie a anului de gestiune; 

3) în coloana 8, rîndurile 1-6 - numărul contribuabililor, pentru care impozitul pe 

bunurile imobiliare și impozitul funciar a fost calculat pentru bunurile imobiliare dobîndite 

în perioada de la 1 iulie pînă la 31 decembrie a anului de gestiune; 

4) în coloana 9, rîndurile 1-6 - suma impozitului pe bunurile imobiliare și impozitului 

funciar, calculată pentru bunurile imobiliare dobîndite în perioada de la 1 iulie pînă la 31 

decembrie a anului de gestiune; 

5) în coloana 10, rîndurile 1-6 – suma totală a penalității, calculate separat pentru 

fiecare impozit și taxe;  

6) în rîndurile 7, 8 și 9 din capitolul II a tabelei se reflectă sumele taxelor locale 

calculate pentru perioada fiscală. 

 

8. în capitolul III a tabelei să reflectă: 

1) în coloana 11, rîndurile 1-6 - numărul total a contribuabililor care au achitat 

impozitul pe bunurile imobiliare și impozitul funciar pentru perioada fiscală; 

2) în coloana 12, rîndurile 1-6 - suma totală a impozitului pe bunurile imobiliare și 

impozitului funciar, achitată pentru perioada fiscală; 

3) în coloana 13, rîndurile 1-6 - numărul contribuabililor, care a achitat impozitul pe 

bunurile imobiliare și impozitului funciar pînă la 30 iunie a perioadei fiscale (au beneficiat 

de o reducere de 15%); 

4) în coloana 14, rîndurile 1-6 - suma impozitului pe bunurile imobiliare și impozitului 

funciar, achitată pînă la 30 iunie a perioadei fiscale; 



5) în coloana 15, rîndurile 1-6 - numărul contribuabililor, care au achitat impozitul pe 

bunurile imobiliare și impozitului funciar pînă 15 august a a perioadei fiscale, cu excepția 

celor, indicate în col. 13; 

6) în coloana 16, rîndurile 1-6 - suma impozitului pe bunurile imobiliare și impozitului 

funciar, achitat pînă 15 august a a perioadei fiscale, cu excepția celei, indicate în col. 14; 

7) în coloana 17, rîndurile 1-6 - numărul contribuabililor, care a achitat impozitul pe 

bunurile imobiliare și impozitului funciar pînă 15 octombrie a a perioadei fiscale, cu 

excepția celor, indicate în col. 13 și 15; 

8) în coloana 18, rîndurile 1-6 - suma impozitului pe bunurile imobiliare și impozitului 

funciar, achitate pînă 15 octombrie a perioadei fiscale, cu excepția celei, indicate în col. 14 

și 16; 

9) în rîndurile 7, 8 și 9 din capitolul III a tabelei -  sumele taxelor locale, achitate de 

către contribuabili pentru perioada fiscală. 

 

9. în capitolul IV a tabelei să reflectă: 

1) în coloana 19, rîndurile 1-6 - numărul total a contribuabililor care au achitat 

impozitul pe bunurile imobiliare și impozitul funciar pentru perioada de gestiune prin 

intermediul perceptorilor fiscali; 

2) în coloana 20, rîndurile 1-6 - suma totală a impozitului pe bunurile imobiliare și 

impozitului funciar, achitată pentru perioada fiscală prin intermediul perceptorilor fiscali; 

3) în coloana 21, rîndurile 1-6 - numărul contribuabililor, care au achitat impozitul pe 

bunurile imobiliare și impozitului funciar prin intermediul perceptorilor fiscali, pînă la 30 

iunie a perioadei fiscale (au beneficiat de o reducere de 15%); 

 4) în coloana 22, rîndurile 1-6 - suma impozitului pe bunurile imobiliare și 

impozitului funciar, achitată prin intermediul perceptorilor fiscali, pînă la 30 iunie a anului 

de gestiune; 

5) în coloana 23, rîndurile 1-6 - numărul contribuabililor, care au achitat impozitul pe 

bunurile imobiliare și impozitului funciar prin intermediul perceptorilor fiscali, pînă 15 

august a anului de gestiune, cu excepția celor, indicate în col. 21; 

6) în coloana 24, rîndurile 1-6 - suma impozitului pe bunurile imobiliare și impozitului 

funciar, achitată prin intermediul perceptorilor fiscali, pînă 15 august a anului de gestiune, 

cu excepția celei, indicate în col. 22; 

7) în coloana 25, rîndurile 1-6 - numărul contribuabililor, care au achitat impozitul pe 

bunurile imobiliare și impozitului funciar prin intermediul perceptorilor fiscali, pînă 15 

octombrie a perioadei fiscale, cu excepția celor, indicate în col. 21 și 23; 

8) în coloana 26, rîndurile 1-6 - suma impozitului pe bunurile imobiliare și impozitului 

funciar, achitată prin intermediul perceptorilor fiscali, pînă 15 octombrie a anului de 

gestiune, cu excepția celei, indicate în col. 22 și 24; 

9) în rîndurile 7, 8 și 9 din capitolul IV a tabelei - sumele taxelor locale, achitate de 

către contribuabili pentru perioada fiscală de gestiune prin intermediul perceptorilor fiscali. 

 

10. în capitolul V a tabelei se va reflecta: 

1) în coloana 27 – suma restanței la sfârșitul perioadei fiscale, pentru fiecare impozit 

și taxe; 

2) în coloana 28 – suma plătită în plus la sfârșitul perioadei fiscale, pentru fiecare 

impozit și taxe. 

 



III. Modul de completare a Informației privind facilitățile acordate persoanelor 

fizice conform art. 283, 284 și 296 din Codul fiscal – Anexa nr. 1 la Forma 

ISCITL 

 

11. În tabelul Informației, să reflectă: 

1) în coloana 2 – descrierea facilității; 

2) în coloana 3 – codurile facilității, stabilite prin Ordinul Ministerului finanțelor nr. 

45 din 15 februarie 2018; 

3) în coloana 4 – prevederile legislației, în baza cărora să prezintă scutiri de plata 

impozitului pe bunurile imobiliare/impozitului funciar și taxele locale; 

4) în coloana 5 - numărul contribuabililor (persoanelor fizice), care au beneficiat de 

scutiri la plata impozitului pe bunurile imobiliare/impozitului funciar și taxele locale; 

5) în coloana 6 – suma scutirilor/înlesnirilor/reducerilor prezentate pentru perioada 

fiscală, separat pentru fiecare tip de scutire/înlesnire. 
 


