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Pe scurt

Guvernul Republicii Moldova, printr-o Hotărâre recentă, a aprobat o serie de modificări aferente 

formularelor tipizate de documente primare cu regim special.

În detaliu

Guvernul Republicii Moldova a aprobat următoarele modificări aferente formularelor tipizate de 

documente primare cu regim special, tipărite de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat (IFPS): 

 formularele tipizate de documente primare cu regim special vor fi tipărite pe suport de hârtie,  

cu atribuirea seriei şi numărului, dar fără însemne de protecţie, cu excepţia facturilor / 

facturilor fiscale şi a anexelor respective, care vor avea însemne de protecţie, serie şi număr; 

 IFPS va atribui în mod electronic formularelor seria şi secvența numerică;  

 în lista formularelor s-a inclus borderoul de achiziţie a laptelui. 

Companiile care utilizează facturi/ facturi fiscale electronice au dreptul de a le imprima de sine-

stătător, ţinând cont de instrucţiunile IFPS. 

Începând cu 1 septembrie 2014, anumite autorităţi administrative, instituţii publice şi întreprinderi de 

stat vor emite obligatoriu facturi / facturi fiscale electronice exclusiv prin sistemul automatizat „E -

Factura”.

[Sursa: Hotărârea Guvernului nr. 461 din 16 iunie 2014 privind modificarea şi completarea 

Hotărârii Guvernului nr. 294 din 17 martie 1998, Monitorul Oficial nr. 160-166 (4799-4805) din 20 

iunie 2014]

De reţinut 

Prin prezenta Hotărâre de Guvern, în vigoare din 20 iunie 2014, sunt aduse modificări şi completări 

menite să simplifice procedura de asigurare a companiilor cu formulare tipizate de documente 

primare cu regim special.



PwC Moldova - Buletin informativ juridic şi fis

Prezentul Buletin informativ fiscal este redactat de către departamentul de 
Denegare de responsabilitate: Informaţiile de mai sus sunt un rezumat al informaţiilor recent publicate şi nu au 
responsabilitate faţă de orice persoană cu privire la orice fapt rezultat în urma utilizării informaţiilor conţinute în acest
© 2014 PwC. Toate drepturile rezervate. PwC semnifică reţeaua de firme membre ale PwC International Limited (PwCIL). Fiecare dintre acestea este persoană juridică cu
nu acţionează ca agent al PwCIL sau a oricărei alte firme membre. PwCIL nu furnizează niciun fel de servicii
firme membre şi nici nu-şi poate exercita controlul sau judecata profesională pentru a le obliga în niciun fel. Nicio firmă membră nu este responsabi
omisiunile niciunei alte firme membre, nici nu poate să-şi exercite controlul asupra altei firme, sau să oblige altă firmă sau PwCIL în vreun fel.

Să discutăm 
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