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Modificări ale legislației Republicii Moldova

IFPS prin Ordinul 1170 din 1.08.2014 stabilește că atestarea
rezidenței și a impozitului pe venit achitat de către nerezidenții
în Republica Moldova se va realiza și prin formulare tipizate
emise de statele străine, cu condiția autentificării acestora de
către IFSP prin aplicarea semnăturii și ștampilei IFPS.
O atenție deosebită trebuie manifestată la completarea
formularului facturii fiscale pentru că Ministerul Finanțelor a
adus modificări Instrucțiunii privind completarea formularului
tipizat de document primar cu regim special „Factura Fiscală”.
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În atenția contribuabililor cu drept de trecere în cont a sumei
TVA aferentă facturilor pasibile înregistrării în Registrul
general electronic al facturilor fiscale.
Au intervenit modificări în procesul de emitere și circulație a
facturilor/facturilor fiscale electronice „e-factura” prin
implementarea conceptului de ciclul de viaţă scurt sau lung al
facturilor.
În legislația Republicii Moldova a fost adoptată Legea nr. 161
din 18.07.2014 cu privire la administratorii autorizați care
reprezintă cadrul juridic general pentru autorizarea,
suspendarea şi încetarea activităţii profesionale a
administratorilor desemnaţi potrivit legii să exercite atribuţii
în procesele de insolvabilitate sau de dizolvare a persoanelor
juridice de drept privat ori a întreprinzătorilor individuali cu
excepția instituțiilor financiare.
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IFPS prin Ordinul 1170 din 1 august 2014 stabilește că atestarea rezidenței și a
impozitului pe venit achitat de către nerezidenții în Republica Moldova se va realiza
și prin formulare tipizate emise de statele străine, cu condiția autentificării acestora
de către IFSP prin aplicarea semnăturii și ștampilei IFPS.
Prin Ordinul 1170 din 1 august 2014 (Monitorul Oficial nr. 275-281 din 19 septembrie 2014) emis
de IFPS se stabilește că rezidenţa şi impozitul pe venit achitat de către nerezidenţi în Republica
Moldova se atestă în baza formularelor tipizate, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.101 din
05.02.2013 cu privire la aprobarea formelor tipizate ce atestă rezidenţa sau prin formularele - tip,
emise de statele străine, în baza Convenţiilor (Acordurilor) pentru evitarea dublei impuneri.
Inovația adusă de ordinul respectiv constă în faptul că atestarea rezidenţei şi a impozitului pe venit
achitat de către nerezidenţi în Republica Moldova, în cazuri speciale, se poate face prin formularele
tipizate ale statelor străine, dar acestea trebuie autentificate prin aplicarea semnăturii şi a ştampilei
Inspectoratului Fiscal Principal de Stat. De asemenea, în conformitate cu prevederile prezentului
ordin și a Codului Fiscal (art. 79.3 alin 2) în cazul în care formularele tipizate ale statelor străine
sunt prezentate în una dintre limbile străine, atestarea se efectuează pe copia formularului tradus
în limba de stat, autentificată notarial, care se anexează la formularul statelor străine.
Detalii pe: http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=354782
înapoi

O atenție deosebită trebuie manifestată la completarea formularului facturii fiscale
pentru că Ministerul Finanțelor a adus modificări Instrucțiunii privind completarea
formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura Fiscală”.
Ordinul Ministerului Finanțelor Nr.134 din 11 septembrie 2014 cu privire la modificarea
Instrucţiunii privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special
“Factură fiscală”, aprobată prin ordinul Ministerului Finanţelor nr.115 din 06.09.2010, publicat în
Monitorul Oficial nr. 275-281 din 19 septembrie 2014 aduce modificări instrucțiunii nominalizate
prin care devine posibilă eliberarea unei facturi fiscale generalizatoare ( după necesitate, și anexei
la factura fiscală) în baza bonurilor fiscale prezentate de către cumpărător și de asemenea,
categoriile de subiecți fiscali specificați la art. 104 lit. c) din Codul fiscal dobândesc dreptul de
înscriere pe factură seria și numărul pașaportului țării sale sau seria și numărul legitimației de
acreditare.
Detalii pe: http://lex.justice.md/md/354733/
înapoi
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În atenția contribuabililor cu drept de trecere în cont a sumei TVA aferentă
facturilor pasibile înregistrării în Registrul general electronic al facturilor fiscale.
Începând cu 19 septembrie 2014, prin publicarea modificărilor aduse Ordinului IFSP nr. 1388 din
20.08.2013 în Monitorul Oficial nr. 275-281 din 19 septembrie 2014, 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 sunt reflectate facturile fiscale pasibile înregistrării în RGEFF . De asemenea s-a definitivat
că 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.
Detalii pe: http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=349326
înapoi

Au intervenit modificări în procesul de emitere și circulație a facturilor/facturilor
fiscale electronice „e-factura” prin implementarea conceptului de ciclul de viaţă
scurt sau lung al facturilor.
Ordinul IFSP nr. 1319 din 8 septembrie 2014 modifică Regulamentul cu privire la Sistemul
informaţional automatizat de creare şi circulaţie a facturilor şi facturilor fiscale electronice “eFactura” și consolidează conceptul de ciclul de viață scurt sau lung a facturii. Furnizorul poate
elibera factura/factura fiscală electronică alegând ciclul de viaţă scurt sau lung al acesteia, unde
ciclul de viaţă lung presupune că factura/factura fiscală electronică va dobândi statutul de „finisată”
după semnarea acesteia cu semnătură digitală de către Cumpărător, iar ciclul de viaţă scurt
presupune că factura/factura fiscală electronică va dobândi statutul de „finisată” după semnarea
acesteia cu cea de a doua semnătură a Furnizorului.
De asemenea, ordinul menționat atenționează asupra unei categorii de contribuabili ce vor emite
facturi/facturi fiscale electronice în mod obligatoriu, facturi şi facturi fiscale electronice exclusiv
prin intermediul sistemului automatizat „E-Factura” începând cu 1 septembrie 2014 și anume:
ministerele, alte autorităţi administrative centrale subordonate Guvernului şi structuri
organizaţionale din sfera lor de competenţă (autorităţile administrative din subordine, instituţiile
publice şi întreprinderile de stat în care ministerul sau altă autoritate administrativă centrală are
calitatea de fondator), precum şi instituţiile publice autonome care, potrivit legislaţiei în vigoare, au
obligativitatea ţinerii contabilităţii.
Detalii pe: http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=352710
înapoi
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În legislația Republicii Moldova a fost adoptată Legea nr. 161 din 18.07.2014 cu
privire la administratorii autorizați care reprezintă cadrul juridic general pentru
autorizarea, suspendarea şi încetarea activităţii profesionale a administratorilor
desemnaţi potrivit legii să exercite atribuţii în procesele de insolvabilitate sau de
dizolvare a persoanelor juridice de drept privat ori a întreprinzătorilor individuali
cu excepția instituțiilor financiare.
Detalii pe: http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=354878
înapoi

