Ghidul utilizatorului
pentru achitarea impozitului pe bunurile imobiliare prin Mpay

Începând cu data de 18 iunie 2014 orice persoană poate achita impozitul pe bunuri imobiliare în
regim online. Astfel, procesul ce până acum fura ore din agenda zilnică a contribuabililor, poate
fi rezumat la activități de câteva minute, independente de programul de lucru al instituțiilor
publice.
Scopul prezentului Ghid este de a furniza instrucţiuni asupra modului în care se utilizează
serviciul.
Impozitul pe bunurile imobiliare este o plată obligatorie la bugetul local, care se stabilește
reieșind din valoarea bunurilor imobiliare, baza impozabilă fiind considerată valoarea estimată a
acestor bunuri. Obiectele impunerii sunt bunurile imobiliare, inclusiv terenurile, clădirile,
construcţiile, apartamentele şi alte încăperi izolate, a căror strămutare este imposibilă fără
cauzarea de prejudicii destinaţiei lor. Subiecţii impunerii sînt persoanele juridice şi persoanele
fizice rezidenţi şi nerezidenţi ai Republicii Moldova.
Achitarea impozitului are două scenarii:
Scenariul I:
1. În cazul în care aţi primit în poştă un aviz de plată, accesaţi portalul serviciului
guvernamental de plăţi electronice – MPay: https://mpay.gov.md/Service secţiunea
achitarea impozitului pe bunuri imobiliare.

2. Introduceți numărul de indentificare a cererii, precum şi codul de verificare.

3. După ce sistemul va identifica cererea Dvs. – veți putea achita impozitul prin intermediul
mai multor modalități de plată cum ar fi:
a. carduri bancare,
b. sisteme e-banking și
c. plăți în numerar.
În cazul plăților în numerar, cetățenii se pot adresa la ghișeele băncilor conectate, terminalele de
plată (cash-in) sau la oficiile Poștei Moldovei. Pentru a finaliza achitarea, urmați instrucțiunile
oferite de serviciul MPay în raport cu modalitatea de plată selectată.
Scenariul II
Dacă nu aţi primit avizul de plată sau sunteţi peste hotarele ţării dar doriţi să achitaţi impozitul
pentru bunuri imobiliare, Serviciul Fiscal de Stat pune la dispoziţia Dvs. un motor de generare a
avizului. Astfel, pentru a vizualiza avizul de plată, urmați pașii de mai jos:
1. Accesaţi pagina web a Serviciului Fiscal de Stat https://servicii.fisc.md/, secțiunea
Persoane fizice.

2. Identificaţi secţiunea: Servicii de acces on-line la informații destinate persoanelor
fizice – fişa imobilului, după care accesați serviciul.

3. Vă autentificaţi prin serviciul MPass iar dacă nu dețineți Semnătura Mobilă sau
Semnătura Digitală, puteți accesa serviciul prin email/parolă. Dacă nu aveți cont de
utilizare pe pagina web servicii.fisc.md, urmați procedura de înregistrare.

4. Selectați anul și acționați butonul “lista bunurilor imobiliare”

5. Pentru a vizualiza suma impozitului spre plată pentru fiecare bun imobil listat, faceţi click
pe “Calculează impozitul”

6. Sistemul va afişa avizul de plată şi vă va direcţiona spre Serviciul MPay

7. În serviciul MPay, veți putea achita impozitul prin intermediul mai multor modalități de
plată cum ar fi: carduri bancare, sisteme e-banking și plăți în numerar. În cazul plăților în
numerar, cetățenii se pot adresa la ghișeele băncilor conectate, terminalele de plată (cashin) sau la oficiile Poștei Moldovei. Pentru a finaliza achitarea, urmați instrucțiunile oferite
de serviciul MPay în raport cu modalitatea de plată selectată.
Important: Plățile efectuate prin MPay sunt procesate conform următorului grafic: Plățile
încasate începând cu ora 00:00 până la 18:00 sunt exportate pe conturile trezoreriale în aceeași
zi. Plățile efectuate între orele 18:00 - 23:59 sunt transferate în conturile trezoreriale cu data
zilei următoare. Prin urmare, plățile efectuate pe data de 30 iunie până la ora 18:00 vor fi
considerate ca plăți încadrate în cursul zilei de 30 iunie, astfel aplicându-se reducerea de 15 %.

Vă mulțumim pentru utilizarea serviciilor electronice.
e-Guvernarea îți face viața mai ușoară,
Pentru că e-Guvernul Tău!

