Nota informativă
la proiectul Ordinului Cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind modul de
determinare și aprobare a listei agenților economici obligați de a utiliza factura
fiscală electronică (e-Factura)
Proiectul în cauză are drept scop aprobarea Instrucțiunii de determinare și aprobare a
listei agenților economici obligați de a utiliza factura fiscală electronică (e-Factura).
Sistemul e-Factura reprezintă o soluție informatică destinată agenților economici din
Republica Moldova pentru emiterea şi expedierea electronică a facturilor fiscale. Din punct
de vedere al procesului de business, acesta reprezintă un şir de beneficii pentru mediul de
afaceri.
Conform prevederilor art. 117 (11) subiectul impozabil inclus în lista privind utilizarea
obligatorie a facturii fiscale electronice (e-factura), aprobată de Serviciul Fiscal de Stat, la
efectuarea livrării impozabile pe teritoriul ţării, este obligat să prezinte cumpărătorului
(beneficiarului) pentru livrarea în cauză factura fiscală electronică, eliberată în modul stabilit
de Serviciul Fiscal de Stat.
Proiectului de Ordin stabilește nu doar criteriile în baza cărora vor fi identificați
subiecții pasibili utilizării obligatorii a facturii fiscale electronice, dar și mecanismele de
informare a contribuabililor despre faptul includerii în listă cât și a entităților care
înregistrează relații (procurări) cu aceștia.
Lista de contribuabili, înregistrați în calitate de subiecți ai impunerii cu TVA, incluși în
Lista privind utilizarea obligatorie a facturii fiscale electronice (e-Factura), va fi publicată pe
pagina web www.sfs.md.
Contribuabilul va fi notificat prin intermediul mesajului remis la poșta electronică
despre includerea în Listă. În termen de 3 zile calendaristice din data aprobării și publicării
Listei, contribuabilul va fi obligat de a utiliza exclusiv doar facturi fiscale electronice pentru
tranzacțiile documentate.
Având în vedere că utilizarea obligatorie a E-facturii, afectează inclusiv dreptul de
beneficiere de trecerea în cont a TVA, SFS a elaborat o soluție informatică care să asigure
contrapunerea informației din anexa nr. 1 la declarația TVA cu lista întreprinderilor aprobată
pentru utilizarea E-factura, și din data recepționării Declarației TVA sistemul să asigure
remiterea unui mesaj contribuabilului declarant cu referire la faptul că facturile fiscale
identificate urmau a fi emise doar prin sistemul E-factura.

