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Către: Dorel NOROC 

Secretar de Stat, Ministerul Finanțelor 

Copie: Sergiu PUȘCUȚA  

Director, Serviciul Fiscal de Stat 

Nr. 89 din 15 iulie 2021 

Ref.: Aplicarea normelor ce vizează factura fiscală  

Stimate Domnule Secretar de Stat, 

Stimate Domnule Director, 

Vă salutăm din numele Asociației Patronale „Camera de Comerț Americană din Moldova” (în 

continuare „AmCham Moldova”). 

Urmare a solicitării AmCham Moldova Nr. 30 din 5 martie 2021 în cadrul căreia au fost abordate unele subiecte 

ce țin de aplicarea normelor fiscale ce vizează factura fiscală, dar și a ședinței realizate pe 9 iunie în cadrul 

comunității, vă rog să găsiți mai jos subiectele asupra cărora s-a convenit a se reveni repetat, după cum 

urmează: 

1. Documentul de însoțire în cadrul comerțului electronic 

Reiterăm că întreaga comunitate de afaceri salută deschiderea manifestată de Ministerul Finanțelor în ceea 

ce ține de comerțul electronic și modalitatea de fiscalizare a acestuia.  

În conformitate cu prevederile art.11 alin.(4) din Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2017, 

entitatea utilizează formulare tipizate de documente primare aprobate de Ministerul Finanţelor și alte 

autorități publice sau poate elabora și utiliza formulare de documente primare, aprobate de conducerea 

acesteia, cu respectarea prevederilor alin. (7) și (8) din aceeași lege. 

Urmare a recepționării răspunsului Ministerului Finanțelor la solicitarea înaintată (nr.15/3-06/217 din 

11.05.2021), în cadrul cărei este specificat că ”în conformitate cu prevederile art.117 alin.(3) din Codul fiscal, 

pentru vânzarea cu amănuntul şi prestările de servicii în locurile special amenajate şi în cadrul comerţului 

electronic, cu plata în numerar şi/sau prin intermediul instrumentelor de plată fără numerar, eliberarea 

facturii fiscale nu este obligatorie (cu excepţia cazurilor când este solicitată de cumpărător, dar nu mai târziu 

de ultima zi a lunii în care a avut loc livrarea), dacă sunt respectate condițiile alineatului respectiv. Astfel, 

redacția articolului în cauză stabilește posibilitatea de neemitere a facturii fiscale în cadrul comerțului 

electronic (fiind excepție de la regula generală), dat fiind faptul că furnizorul nu în toate cazurile cunoaște 

cumpărătorul”. 

Respectiv, solicităm respectuos confirmarea acelui fapt că, în scopul documentării transportului de marfă 

realizat în cadrul comerțului electronic către consumator, entitatea poate utiliza formulare de documente 

primare, aprobate de conducerea acesteia, cu confirmarea obligatorie de către cumpărător faptul 

https://www.amcham.md/st_files/2021/03/09/30_2021_AmCham_FF.pdf
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recepționării mărfurilor, dat fiind faptul că emiterea documentului primar cu regim special (factura) nu este 

obligatorie în conformitate cu prevederile art.117 alin.(3) din Codul fiscal. 

2. Perioada de declarare a facturii fiscale în Anexa 2 de către cumpărător, dacă factura vizează cazuri 

specificate în art. 102 alin.(12) din Codul fiscal 

În conformitate cu prevederile art.102 alin.(12) din Codul fiscal, în cazul în care factura fiscală pentru servicii, 

precum şi pentru energie electrică, energie termică, gaz natural, servicii publice de telefonie fixă şi mobilă, 

servicii comunale, produse petroliere, este eliberată de către furnizor până la data de 10 inclusiv a lunii 

următoare celei în care a avut loc livrarea documentată prin factura fiscală respectivă, subiectul impozabil 

cumpărător (beneficiar) are dreptul la deducerea sumei T.V.A., achitată sau care urmează a fi achitată, pe 

serviciile, mărfurile menționate utilizate la efectuarea livrărilor impozabile în procesul desfăşurării activităţii 

de întreprinzător în luna în care a avut loc livrarea acestora. 

Astfel, în cadrul mediului de afaceri, există 2 abordări a modului în care ar urma să aibă loc reflectarea în 

Anexa 1 de către cumpărător a situațiilor ce cad sub art.102 alin.(12), și anume: 

✓ O parte din cumpărători declara factura fiscală emisă conform art. 102 alin.(12) din Codul fiscal în 

Anexa 1 în perioada în care a avut loc emiterea facturii fiscale, dar TVA îl deduc în perioada în care a 

avut loc livrarea (daca factura fiscală este eliberată de către furnizor până la data de 10 inclusiv a lunii 

următoare celei în care a avut loc livrarea documentată prin factura fiscală respectivă), cu respectarea 

cerințelor expuse la pct. 5 și 51 din Anexa nr. 2 a Ordinului SFS  nr. 1164/2012 „Modul de completare 

a Declarației privind TVA.” 

✓ O altă parte de cumpărători reflectă factura fiscală în Anexa 1 a Declarației TVA în perioada în care a 

avut loc livrarea1. 

În opinia noastră, reflectarea facturii fiscale de către cumpărător in Anexa 1 si de către furnizor in Anexa 2 a 

Declarației privind TVA ar trebui sa aibă loc in aceeași luna, in care survine dreptul cumpărătorului de a deduce 

TVA si obligația furnizorului de  a calcula TVA aferent livrărilor documentate conform art. 102 alin.(12) din CF. 

Astfel, pentru a asigura o comparabilitate și contrapunere corectă a informației, propunem examinarea 

posibilității de a ajusta actele normative în sensul în care factura fiscala sa fie declarata in Anexele Declarației 

privind TVA de către furnizor si de către cumpărător cu data livrării indicată în factura fiscala emisă. 

3. Transmiterea pe mail a facturii fiscale în cazul serviciilor  

Pentru a facilita utilizarea în masă a circuitului electronic de documente pe dimensiunea B2B, propunem să 

fie acceptată factura fiscală emisă pentru prestarea serviciilor și transmisă prin e-mail clientului în format PDF, 

în cazul imprimării acesteia de sine stătător, utilizând diapazonul și fiind semnată cu semnătura electronică 

calificată avansată.  

 
1 De curând confirmat și în articolul domnului Marin Morcov, Șef Secție nr. 2 din cadrul Direcției expertiză juridică a 
SFS) https://monitorul.fisc.md/expert/factura-fiscala-modificari-aplicabile-pentru-anul-2021.html  

https://monitorul.fisc.md/expert/factura-fiscala-modificari-aplicabile-pentru-anul-2021.html
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Odată ce pentru servicii nu este obligatorie semnătura cumpărătorului, acesta o va imprima de sine stătător 

sau o va arhiva electronic pentru reflectarea cheltuielilor și deducerea TVA. 

Astfel, urmează a fi ajustat corespunzător pct.6 din Anexa nr.2 la Ordinul MF 118/28.08.2017, care prevede 

ca sunt premise spre utilizare facturi fiscale: imprimate tipografic pe hârtie prevăzută cu însemne de protecţie, 

serie şi număr; imprimate de sine stătător pe hârtie prevăzută cu însemne de protecție, seria şi numărul 

atribuite de Serviciul Fiscal de Stat sau generate în SIA „e-Factura”. 

Prin urmare, acest punct trebuie modificat, pentru că nu permite decât aceste 3 tipuri de facturi fiscale în 

utilizare, iar imprimarea de sine stătătoare este un drept acordat emitentului facturii (furnizorului), nu 

beneficiarului.  

Reiterăm că legislația în vigoare recunoaște că documentele semnate olograf și cele semnate electronic au 

aceeași valoare juridică, ceea ce duce la necesitatea ajustării cadrului normativ secundar, pentru a permite 

utilizarea corespunzătoare a facturilor fiscale semnate electronic și transmise pe mail. 

Totodată, considerăm că ar fi binevenită specificarea obligativității confirmării recepționării serviciilor de către 

Cumpărător. Pentru a evita confirmările pe suport de hârtie, să fie acceptată confirmarea serviciilor prin e-

mail (oficial/corporativ/confirmat de persoanele responsabile) cu aplicarea semnăturii electronice. Adițional 

să fie stabilit un termen de acceptare a serviciilor prestate, în sensul că în situația în care în termen de 15 zile 

nu se confirmă prin acceptare sau respingere, să fie considerate ca și acceptate. 

4. Necesitatea de a semna fizic în cadrul ciclului scurt și ajustările realizate în cadrul acestui ciclu 

Reieșind din modificările apărute odată cu procesul de automatizare a documentației contabile, totodată, 

întru păstrare și ameliorarea mediului înconjurător, considerăm un aspect foarte important diminuarea 

numărului de facturi imprimate și expediate fizic către cumpărător în cazul prestării serviciilor. În acest sens, 

ar putea fi o alternativă modalitatea de a transmite prin email aceste facturi și confirmarea recepționării de 

către cumpărător. În acest sens, ar putea fi o alternativă modalitatea de a transmite prin email aceste facturi 

și confirmarea recepționării de către cumpărător. Astfel, am putea reduce și cheltuielile poștale, și cele de 

birotică. 

Astfel, propunem sa fie exclusă obligativitatea semnării olografe din partea furnizorului a facturii fiscale 

pentru servicii emise pe platforma SIA “e-Factura” prin ciclul scurt, luând în considerație că aceasta este 

semnată deja electronic.  

Respectiv, dacă cumpărătorul este înregistrat pe platforma SIA “e-Factura”, propunem să fie exclusă 

obligativitatea expedierii pe suport de hârtie a facturii fiscale pentru servicii emise prin ciclul scurt. La 

necesitate, Cumpărătorul va imprima factura fiscală de sine stătător cu dreptul de a deduce cheltuielile și TVA. 

De asemenea, rugăm să fie confirmată posibilitatea efectuării corectărilor și completărilor în factura fiscală  

pe suport de hârtie, pornind de la prevederile art.11 al Legii contabilității și raportării financiare 287/2017. 

Această necesitate derivă din situația creată în ultima perioadă pe platforma “e-Factura”.  
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Astfel, în SIA “e-Factura”, furnizorul având posibilitatea de a modifica datele cumpărătorului, se înregistrează 
mai multe clone cu date eronate de identificare create de furnizori. Respectiv, compania - Cumpărător este 
în situația în care trebuie să imprime factura fiscală cu ciclul scurt și să solicite corectarea datelor  de către 
Furnizor. Furnizorii refuză categoric să anuleze facturile fiscale eronate și să emită altele. 

Pentru evitarea situației descrise mai sus, propunem ca pe platforma SIA “e-Factura” să nu fie permisă 
redactarea datelor cumpărătorului de către furnizor. Codul fiscal, codul TVA și adresa juridică să fie indicate 
automat la alegerea cumpărătorului din catalog.  La înaintarea acestei propuneri către Centrul Unic de Apel și 
altor persoane responsabile de platforma e-Factura, s-a comunicat că, tehnic, acum nu este posibil de efectuat 
aceasta restricție deoarece cumpărătorul poate fi o persoană juridică nerezidentă pentru care se introduce 
datele de identificare manual. Acest fapt poate fi ușor depășit prin aceea că la momentul emiterii facturii 
fiscale de către furnzior să fie obligatoriu bifat client persoană rezidentă sau nerezidentă sau persoana fizică 
cetățean, iar în cazul persoanei rezidente, cu excepția persoanei fizice – cetățean, să fie interzis tehnic de a 
redacta manual datele de identificare.  

5. Ajustarea actelor normative secundare în vederea posibilității de realizare a documentării 

operațiunilor de taxare inversă  

Odată cu operarea modificărilor în Codul fiscal ce vizează taxarea inversă, au apărut o serie de situații ce 

necesită un tratament aparte în ceea ce ține de modul de documentare a acestora. Astfel, se propune ca în  

cazul emiterii de către vânzător a facturii fiscale pentru livrările ce fac obiectul taxării inverse cu TVA să fie 

obligatoriu de menționat acest fapt în factură. La moment este foarte greu de identificat livrările efectuate de 

către companiile insolvabile sau livrările de bunuri gajate. 

6. Modul de documentare a transmiterii deșeurilor la colectare, eliminare, valorificare 

În conformitate cu Legea privind deşeurile nr. 209  din  29.07.2016, producătorii (de produse si de deșeuri) au 
obligația de recuperare şi valorificarea/reciclarea sau eliminarea deșeurilor (art.12, art.42 etc). La momentul 
transmiterii deșeurilor de la producător (care are obligația de a le colecta) către persoana juridica de 
gestionare a deșeurilor, precum și de la deținătorul deșeului către producător/organizația de gestionare a 
deșeurilor, nu este clar daca aceasta transmitere a dreptului de proprietate este o  livrare si cum trebuie sa 
fie documentata.  

Astfel, conform pct.3. din Anexa nr.2 la Ordinul MF nr.118 din 28.08.2017, factura fiscală este un formular 
tipizat de document primar cu regim special pe suport de hîrtie sau în formă electronică, care se utilizează în 
cazurile specificate în actul citat. 

Deșeurile colectate și transmise pentru valorificare sau eliminare, dacă nu au valoare economică, nu 
reprezintă marfă/active, deci nu corespund noțiunii de „marfă” de la art. 93 pct. 2) din Codul fiscal, prin 
urmare nu există o livrare de marfă/active în cazul transmiterii deșeurilor respective de către deținători către 
producător/organizația de gestionare a deșeurilor care le colectează și în cazul transmiterii de către 
producător către organizația de gestionare a deșeurilor. În acest caz, însăși producătorul de produse/deșeuri 
plătește gestionarului pentru eliminarea/valorificarea deșeurilor. Astfel, transmiterea pentru eliminare sau 
valorificare a deșeurilor care nu au valoare economică sau au o valoare minimă insuficientă pentru 
achitarea/compensarea serviciilor de eliminare/valorificare, nu se încadrează in niciunul din cazurile 
enumerate la pct.3 din Ordinul MF 118/28.08.2017.  
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Dacă la transmiterea deșeurilor fără valoare economică/cu valoare economică insuficientă pentru acoperirea 
serviciilor de valorificare este necesară emiterea facturii fiscale, rugăm respectuos să se completeze  
corespunzător Ordinul MF 118/28.08.2017 pentru a forma o bază clară a modului de documentare a 
transmiterii deșeurilor la etapa de colectare și la etapa de transmitere pentru valorificare/eliminare. 

 

Unele propuneri concrete de modificare a actelor normative se prezintă în anexa la prezenta scrisoare. 

Suplimentar, am aprecia enorm dacă am putea afla mai multe informații ce țin de corespunderea 
răspunsurilor acordate în BGPF (nr.28.21.67) cu modificările operate la art. 102 alin.(12) din Codul fiscal 
invocate în cadrul ședinței din 9 iunie 2021. 

Vă rog să o considerați pe Veronica Sirețeanu, Policy Manager în calitate de persoană de contact din partea 
AmCham Moldova (veronicasireteanu@amcham.md) pentru ulterioara interacțiune la acest subiect.  

 

Vă mulțumim pentru colaborare și vă îndemnăm să ne contactați pentru orice informații adiționale. 

 

Cu respect,  

Mila Malairău  

 

Director Executiv 
A.P. „Camera de Comerț Americană din Moldova”  
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Anexă 

 

1. Ordinul MF nr.118/2017 cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim 

special "Factura fiscală" şi a Instrucţiunii privind completarea acestuia  

Anexa nr.2 

Pct.3 se completeaza cu subpunctele: 

“6) Livrării către persoanele juridice şi fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător, inclusiv persoanele 

care desfăşoară activitate profesională potrivit legislaţiei, a proprietăţii întreprinderilor declarate în proces de 

insolvabilitate, cu excepţia celor în procedură de restructurare şi realizare a planului, în conformitate cu 

prevederile Legii insolvabilităţii nr.149/2012; 

7) Livrării către persoanele juridice şi fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător, inclusiv persoanele 

care desfăşoară activitate profesională conform legislaţiei, a proprietăţii gajate, proprietăţii ipotecate, 

proprietăţii sechestrate.” 

Cap IV în titlu cuvintele “SUBPUNCTELE 3), 4) şi 5)” se substituie cu “SUBPUNCTELE 3), 4), 5), 6) și 7)” 

Pct.15 subpct.5 se modifică după cum urmează: 

5) În rândul 7 "Redirijări "în toate exemplarele facturii fiscale: 

- în caz de transportare a activelor fără transmiterea dreptului de proprietate, transmiterii activelor în leasing, 

arendă, locaţiune, uzufruct – se indică menţiunea " Non livrare"; 

- la livrarea către persoanele juridice şi fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător, inclusiv persoanele 

care desfăşoară activitate profesională potrivit legislaţiei, a proprietăţii întreprinderilor declarate în proces de 

insolvabilitate, cu excepţia celor în procedură de restructurare şi realizare a planului, în conformitate cu 

prevederile Legii insolvabilităţii nr.149/2012 – se indică menţiunea " Taxare inversă"; 

- la livrarea către persoanele juridice şi fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător, inclusiv persoanele 

care desfăşoară activitate profesională conform legislaţiei, a proprietăţii gajate, proprietăţii ipotecate, 

proprietăţii sechestrate– se indică menţiunea " Taxare inversă". 

2. Ordinul nr.317/2020 privind aprobarea Regulamentului cu privire la sistemul informational 

automatizat de creare şi circulaţie a facturilor fiscale electronice "e-Factura" 

Pct.16 se expune în următoarea redacție:  

“La utilizarea "Ciclului scurt" de viaţă a facturii fiscale, în cazul în care în SIA "e-Factura" este înregistrat doar 

"Furnizorul", factura fiscală se va crea şi semna în formă electronică de către "Furnizor", după care acesta o 

va tipări pe suport de hârtie sau descărca electronic din SIA "e-Factura" (la livrarea serviciilor), şi o va transmite 
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celorlalte părţi (Transportator, Cumpărător) spre acceptare şi semnare olografă sau cu semnătura electronica 

calificată avansată (în cazul transmiterii electronice).” 

3. Ordinul MF nr.1164/2012 cu privire la aprobarea formularului Declaraţiei privind TVA şi a Modului 

de completare a Declaraţiei privind TVA 

Anexa nr.2 pct.5 se completează pe final cu fraza: 

“În anexa nr.1 (TVA FACT) la Declaraţia privind TVA se permite înregistrarea facturilor fiscale eliberate de către 

furnizor până la data de 10 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se prezintă Declaraţia privind TVA, 

pentru  servicii, precum şi pentru energie electrică, energie termică, gaz natural, servicii publice de telefonie 

fixă şi mobilă, servicii comunale, produse petroliere, în baza cărora  subiectul impozabil cumpărător 

(beneficiar) are dreptul la deducerea sumei T.V.A., achitată sau care urmează a fi achitată, pe serviciile, 

mărfurile menţionate utilizate la efectuarea livrărilor impozabile în procesul desfăşurării activităţii de 

întreprinzător în luna în care a avut loc livrarea acestora.” 

Ori  

pct.5 și 51 să modifică cum urmează: 

” 5. În anexa nr.1 (TVA FACT) la Declaraţia privind TVA se înregistrează toate facturile fiscale, inclusiv pentru 

refacturarea cheltuielilor compensate, primite în perioada fiscală și pe parcursul primelor 10 zile a perioadei 

fiscale următoare cu data livrării în perioada fiscală pentru care se prezintă Declaraţia privind TVA, cu excepţia 

facturilor fiscale, la care, conform pct.15 din Instrucţiunea privind completarea formularului tipizat de 

document primar cu regim special "Factura fiscală", aprobată prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.118 din 

28 august 2017, în rîndul 7 "Redirijări" se indică menţiunea "Nonlivrare". 

51. În anexa nr.2 (TVA LIVR) la Declaraţia privind TVA se înregistrează toate facturile fiscale, inclusiv pentru 

refacturarea cheltuielilor compensate, eliberate cu data livrării în perioada fiscală pentru care se prezintă 

Declaraţia privind TVA, cu excepţia facturilor fiscale, la care, conform pct.15 din Instrucţiunea privind 

completarea formularului tipizat de document primar cu regim special "Factura fiscală", aprobată prin Ordinul 

Ministerului Finanţelor nr.118 din 28 august 2017, în rîndul 7 "Redirijări" se indică menţiunea "Nonlivrare".” 

Denumirea coloanei 2 din Anexa nr.2 la Declaraţia privind TVA se modifică cu următorul conținut 

Data livrării indicată în factura fiscala eliberată/Дата поставки в выданной налоговой накладной 

        4. De completat BGPF cu pct.35.1.22 după cum urmează: 

35.1.22  La livrarea serviciilor, facturile fiscale întocmite și semnate electronic de către Furnizor prin aplicarea 

semnăturii electronice avansate, pot fi transmise Cumpărătorului în mod electronic (prin email) cu 

posibilitatea aplicării și de către Cumpărător a semnăturii electronice avansate și/sau semnăturii olografe pe 

exemplarul primit electronic și imprimat pe suport de hârtie de către Cumpărător? 
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Potrivit art. 17 din Legea privind semnătura electronică și documentul electronic nr.91/2014, circulaţia 

electronică a documentelor poate fi conform contractelor încheiate între subiecţii circulaţiei electronice a 

documentelor. Modul de creare, prelucrare, expediere, recepţionare, păstrare, modificare şi/sau nimicire a 

documentului electronic pentru sistemele de circulaţie electronică a documentelor persoanelor juridice de 

drept privat se stabilește de către proprietarii acestora. 

Astfel, în condițiile respectării prevederilor legale menționate supra, transmiterea electronica (circulația) 

facturilor fiscale întocmite electronic pentru livrarea serviciilor, cu aplicarea semnăturii electronice avansate, 

nu contravine prevederilor legale. 

 

 


