
 
O R D I N 

cu privire la modificarea Ordinului IFPS nr.1388 din 20.08.2013 

  

nr. 1324  din  11.09.2014 
  

Monitorul Oficial nr.275-281/1353 din 19.09.2014 

  

* * * 

În conformitate cu prevederile art.133 alin.(1) lit.c) din Codul fiscal şi întru executarea 

prevederilor art.102 alin.(10) al Codului fiscal privind stabilirea modului şi termenilor de prezentare 

organului fiscal a informaţiei despre facturile fiscale pasibile înregistrării în Registrul general electronic 

al facturilor fiscale, care n-au fost înregistrate sau înregistrate cu depăşirea termenului stabilit în art.118
1
 

al Codului fiscal, 

ORDON:  

1. Punctul 1 din Ordinul IFPS «Privind modul de prezentare a informaţiei despre facturile fiscale 

pasibile înregistrării în Registrul general electronic al facturilor fiscale, care n-au fost înregistrate sau 

înregistrate cu depăşirea termenului stabilit în art.118
1
 al Codului fiscal» nr.1388 din 20.08.2013 se 

expune în următoarea redacţie: 

«1. Contribuabilii înregistraţi în calitate de plătitori ai TVA au dreptul la trecerea în cont a 

sumelor TVA în baza facturilor fiscale pasibile înregistrării în Registrul general electronic al facturilor 

fiscale (în continuare RGEFF), dar care nu au fost înregistrate în acesta sau au fost înregistrate cu 

depăşirea termenului stabilit în art.118
1
 al Codului fiscal, cu condiţia prezentării la organul fiscal a 

anexei la declaraţia privind TVA în care sînt reflectate facturile fiscale pasibile înregistrării în Registrul 

General Electronic al Facturilor Fiscale.  

În cazul neprezentării organului fiscal a anexei la declaraţia privind TVA în care urmează a fi 

reflectate facturile fiscale neînregistrate sau înregistrate în RGEFF cu depăşirea termenului stabilit, nu se 

acceptă dreptul la trecerea în cont a TVA în baza facturilor fiscale în cauză.»  

2. Punctele 2 şi 5 se exclud.  

3. La punctul 4 sintagma «punctelor 1 şi 2» se substituie cu cuvintele «punctului 1».  

4. Direcţia generală metodologia impozitelor şi taxelor va aduce prezentul ordin la cunoştinţa 

tuturor Inspectoratelor Fiscale de Stat teritoriale, subdiviziunilor structurale ale Inspectoratului Fiscal 

Principal de Stat şi ÎS «Fiscservinform» şi va asigura publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova.  

 

ŞEFUL INSPECTORATULUI FISCAL  

 

PRINCIPAL DE STAT Ion PRISĂCARU 

  

Nr.1324. Chişinău, 11 septembrie 2014. 
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