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Pe scurt

Parlamentul Republicii Moldova a aprobat noi reglementări privind intrarea 
amendamentelor aduse Codului fiscal („CF”) şi leg
Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova („MF”) a publicat un comunicat informativ referitor la 
aplicarea corectă a unor 
(„IFPS”) a operat anumite
creare şi circulaţie a facturilor şi facturilor fiscale electronice „e

În detaliu

Termenul de aplicare a
modificărilor legislaţiei fiscale

Parlamentul a adoptat
completarea CF cu o nouă 
prevedere, potrivit căreia toate 
amendamentele aduse Codului
şi  legilor pentru punerea în 
aplicare a acestuia sunt
aplicabile după 180 zile 
calendaristice de la data
publicării legii de modificare şi 
/ sau completare în Monitorul
Oficial.

Prezenta prevedere a intrat
vigoare la 12 iunie 2015.

Aplicarea grilelor privind
venitul impozabil şi a 
scutirilor la calculul
impozitului pe venitul
persoanelor fizice

Reamintim că grilele privind 
venitul impozabil, precum şi 
scutirile de care pot beneficia
persoanele fizice, se pun în
aplicare de la 1 ianuarie 2015
(a se vedea Legea nr. 108
pentru modificarea şi 
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ări privind aplicare
prevederi fiscale şi utilizarea 
sistemului "e-Factura"

Parlamentul Republicii Moldova a aprobat noi reglementări privind intrarea 
amendamentelor aduse Codului fiscal („CF”) şi legilor pentru punerea în aplicare
Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova („MF”) a publicat un comunicat informativ referitor la 
aplicarea corectă a unor amendamente recente ale CF. Totodată, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat 

operat anumite modificări la Regulamentul privind Sistemul informaţional automatizat de 
creare şi circulaţie a facturilor şi facturilor fiscale electronice „e-Factura”.

modificărilor legislaţiei fiscale

completarea CF cu o nouă 
potrivit căreia toate 

amendamentele aduse Codului
şi  legilor pentru punerea în 

calendaristice de la data
publicării legii de modificare şi 
/ sau completare în Monitorul

Prezenta prevedere a intrat în

privind

Reamintim că grilele privind 
venitul impozabil, precum şi 
scutirile de care pot beneficia

pun în
aplicare de la 1 ianuarie 2015
a se vedea Legea nr. 108

completarea unor acte
legislative din 28 mai 2015).

Potrivit comunicatului,
angajatorul urmează să 
efectueze recalcularea
impozitului pe venit pentru
perioada 1 ianuarie – 5 iunie
2015.

Persoanele fizice care şi-au 
încheiat raporturile de muncă 
în această perioadă vor 
beneficia de noile valori ale
scutirilor şi grilelor de venit 
impozabil la completarea şi 
prezentarea Declaraţiei cu 
privire la impozitul pe venit
pentru anul 2015.

Aplicarea cotelor taxei pentru
folosirea drumurilor de către 
autovehiculele înmatriculate
în Republica Moldova

Potrivit comunicatului MF, în
cazul autovehiculelor
înmatriculate în Republica
Moldova care sunt obligate să 
efectueze testarea tehnică o 
dată pe an, taxa pentru 
folosirea drumurilor, se va
calcula şi achita integral 

conform cotelor în vigoare la
momentul achitării
până la 30 aprilie 2015 
respectiv

Pentru autoveh
testării tehnice obligatorii de 
două ori pe an, taxa se achită 
în rate egale, conform cotelor
în vigoare la momentul
efectuării fiecărei testări
la 30 aprilie 2015
după 

Noi reguli aplicabile
facturilor/ facturilor fiscale
electronice pentru prestări de 
servicii pentru care nu e
necesară semnătura digitală a 
cumpărătorului

Prin Ordinul IFPS
operate completări ale 
Regulamentului cu privire la
Sistemul informaţional 
automatizat de creare şi 
circulaţie a facturilor şi 
facturilor fiscale electronice „e
Factura”

Furnizorul va avea opţiunea de 
a alege „Ciclul mic”,
duce la

www.pwc.com

aplicarea unor
prevederi fiscale şi utilizarea 

Parlamentul Republicii Moldova a aprobat noi reglementări privind intrarea în vigoare a
ilor pentru punerea în aplicare a acestuia.

Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova („MF”) a publicat un comunicat informativ referitor la 
ale CF. Totodată, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat 

modificări la Regulamentul privind Sistemul informaţional automatizat de 
Factura”.

conform cotelor în vigoare la
momentul achitării (adică 
până la 30 aprilie 2015 şi 
respectiv după 1 mai 2015). 

Pentru autovehiculele supuse
testării tehnice obligatorii de 
două ori pe an, taxa se achită 
în rate egale, conform cotelor
în vigoare la momentul
efectuării fiecărei testări (până 
la 30 aprilie 2015 şi respectiv 
după 1 mai 2015).

Noi reguli aplicabile
facturilor/ facturilor fiscale
electronice pentru prestări de 
servicii pentru care nu e
necesară semnătura digitală a 
cumpărătorului

Prin Ordinul IFPS au fost
operate completări ale 
Regulamentului cu privire la
Sistemul informaţional 
automatizat de creare şi 
circulaţie a facturilor şi 
facturilor fiscale electronice „e-
Factura”.

urnizorul va avea opţiunea de 
a alege „Ciclul mic”, ceea ce va
duce la atribuirea statutului de
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„Finisată” pentru factura / 
factura fiscală electronică fără 
aplicarea semnăturii digitale a 
cumpărătorului. 

Data primirii facturilor /
facturilor fiscale este
considerată data recepţionării 
acestora în compartimentul
„Finisate” la cumpărător. 

[Sursa: Legea nr. 109 din 28

mai 2015 pentru completarea

articolului 7 din Codul fiscal

nr. 1163-XIII din 24 aprilie

1997; Comunicatul informativ

al Ministerului Finanţelor nr. 

14/3-07/170 din 9 iunie 2015

privind aplicarea corectă a 

unor prevederi din Codul

fiscal aferente modificărilor 

operate prin Legea nr. 71 din

12 aprilie 2015; Ordinul IFPS

nr. 481 din 5 iunie 2015

privind modificarea

Regulamentului cu privire la

Sistemul informaţional 

automatizat de creare şi 

circulaţie a facturilor şi 

facturilor fiscale electronice

„e-Factura”, Monitorul Oficial

nr. 144 -149 (5186 - 5191) din

12 iunie 2015]

De reţinut 

MF explică modalitatea de 
aplicare a impozitului pe
venitul persoanelor fizice şi a 
taxei pentru folosirea

drumurilor, ca urmare a
modificărilor aprobate recent.  

În scopul îmbunătăţirii 
procesului de aplicare a
modificărilor aduse legislaţiei 
fiscale, începând cu 12 iunie
2015, toate modificările şi 
completările legislaţiei fiscale 
vor fi puse în aplicare la
expirarea a 180 de zile
calendaristice de la publicarea
acestora în Monitorul Oficial.

De asemenea, IFPS a aprobat
un ordin de completare a
Regulamentului cu privire la
Sistemul informaţional 

automatizat de creare şi 

circulaţie a facturilor / facturilor 

fiscale electronice „e-Factura”.
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Să discutăm 

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