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Despre contribuabil

Cod Fiscal: 1003600014625   Caută

Date generale:

Cod Fiscal 1003600014625

Denumirea SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA GLORINAL IMOBIL

Abreviatura GLORINAL IMOBIL S.R.L.

Forma organizatorico-juridica Societati cu raspundere limitata

Administrator CHIRICA NATALIA VASILE

Statut activ

Date cu privire la TVA:

Numarul de inregistrare Data inregistrarii Data anularii

0605594 01.07.1998  

0200773 01.07.1998 17.03.2006

Date cu privire la accize:
Nu este inregistrat ca platitor de Accize

Lipsa/Existența restanțelor față de buget:
La situația din 11.05.2018 există restanță

În scopul atestării lipsei restanței față de buget, suma neachitată a obligațiilor fiscale în cuantum de pînă la 100 de lei
inclusiv nu se consideră restanță

 

Compartimentul "Despre contribuabil" perminte verificare în regim on-line a datelor
contribuabilor extrase din Registrul Fiscal de Stat.
La introducerea codului fiscal al contribuabilului, poate fi vizualizată următoarea informație:
 - denumire contribuabilului (abreviatura);
 - forma organizatorico-juridică;
 - administrator;
 - statut;
 - date cu privire la TVA;
 - lipsa/existența restanțelor față de buget.

Newsline „Monitorul Fiscal”

E-mail: Introduceti Email

Întreprinderea: Denumirea întreprinderii

Introduceţi textul din imagine

*Toate câmpurile sunt obligatorii

 
Abonează-te ACUM

16,5802  USD
19,7113  EUR
4,2496  RON
0,6333  UAH
0,2665  RUB

100  USD
84.12  EUR
390.16  RON
2618.06  UAH
6221.46  RUB
1658.02  MDL

Curs valutar

2018 © Serviciul Fiscal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanțelor al RM

Reproducerea materialelor de pe site este autorizata, cu menţionarea sursei şi în limitele prevazute de legislatia drepturilor de autor şi a
drepturilor conexe în vigoare. În cazul în care este nevoie de obţinerea unui acord prealabil în vederea reproducerii materialelor de pe
site, obligaţia de a obţine acest acord anuleaza autorizaţia sus menţionată. Restricţia de a reproduce materialele de pe site va fi clar
indicată acolo unde este cazul.

 
Termenii şi condiţii

Contacte

MD-2005, Chișinău, 
str. Constantin Tănase, 6

Tel.
Anticamera:

+373 22 822000

Tel. Centrul
de Apel:

+373 22 822222

Fax: +373 22 211202
E-mail: fiscservinform@sfs.md
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