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 Aprobarea Regulamentului privind 
crearea şi circulaţia facturilor 
fiscale electronice  
6 mai 2014 

Pe scurt 

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat a aprobat printr-un ordin Regulamentul privind modul de creare 
şi circulaţie a facturilor fiscale electronice. 
 

 

În detaliu 

 
Prin noul Regulament se stabileşte modul de creare, expediere şi recepţionare  a facturilor electronice 
şi facturilor fiscale electronice prin intermediul noii platforme „e-Factura” 
(https://servicii.fisc.md/e_factura_registration.aspx). Pot opta pentru utilizarea sistemului „e-
Factura” doar subiecţii care devin utilizatori ai serviciilor fiscale electronice şi deţin semnăturile 
digitale / electronice de autentificare. 

Contribuabilii vor fi înregistraţi într-un registru special de evidenţă al emitenţilor facturilor / 
facturilor fiscale electronice şi vor fi obligaţi să respecte următoarele condiţii: 

 vor utiliza un singur formular al documentului (generat de „e-Factura” sau pe suport de 
hârtie) pentru aceeaşi factură / factură fiscală; 

 dacă în sistem este înregistrat doar vânzătorul, atunci factura / factura fiscală se va crea şi 
semna în formă electronică de către vânzător , după care va fi transmisă, pe suport de hârtie, 
celorlalte părţi, iar originalul facturii / facturii fiscale se va considera exemplarul pe suport de 
hârtie; 

 vânzătorul nu este obligat să înregistreze facturile fiscale generate în sistemul „e-Factura” în 
Registrul General Electronic al Facturilor Fiscale. 

Totuşi, la transportarea mărfurilor fără transmiterea dreptului de proprietate se va utiliza obligatoriu 
şi factura imprimată pe suport de hârtie. 

Seria şi numărul facturilor / facturilor fiscale vor fi generate automat de sistem după aplicarea, de 
către vânzător, a semnăturii digitale/electronice de autentificare. 

Facturile fiscale generate în sistemul „e-Factura” vor fi înregistrate în Registrele de procurări şi 
vânzări şi respectiv în Anexele la Declaraţia TVA. Sistemul asigură posibilitatea anulării facturilor / 
facturilor fiscale, până la semnarea acestora de către cumpărător. 

 
[Sursa: Ordinul nr. 562 de aprobare a Regulamentului cu privire la Sistemul informaţional 
automatizat de creare şi circulaţie a facturilor şi facturilor fiscale electronice „e-Factura” din 4 
aprilie 2014, Monitorul Oficial nr. 99-102 (4738-4741) din 25 aprilie 2014] 
 
 

De reţinut 
 
Noul regulament, intrat în vigoare la data publicării sale în Monitorul Oficial, prevede modul de creare 
şi circulaţie a facturilor / facturilor fiscale electronice prin sistemul „e-Factura”, al cărui scop este să 
mărească operativitatea tranzacţiilor economice documentate prin acest tip de facturi. 
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Să discutăm 

Pentru o discuţie mai detaliată despre impactul pe care aceste prevederi îl pot avea în cazul 

dumneavoastră specific, puteţi contacta următoarele persoane: 
 

    

 

Ionuţ Simion  

Partener  

Ionut.Simion@ro.pwc.com  

Alexandru Munteanu 
Manager, Avocat 
Alexandru.Munteanu@ro.pwc.com 

Tatiana Stavinschi 

Manager 
Tatiana.Stavinschi@ro.pwc.com 
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