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„ ____ ”  __________  2021                                                                                             Nr. _______ 
 

Privind modificarea și completarea Regulamentului cu privire 

la sistemul informațional automatizat de creare și circulație a 

facturilor fiscale electronice „e-Factura”, aprobat prin 

Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr.317 din 26.06.2020 

 

În temeiul art.1323 alin. (10), art. 133 alin. (1) pct.17) și alin.(2) pct.4) și pct.8) din Codul 

fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2007, ediție specială), cu modificările și completările ulterioare, și Ordinului Ministerului 

Finanțelor nr.118 din 28 august 2017 „Cu privire la aprobarea formularului tipizat de document 

primar cu regim special „Factura fiscală” și a Instrucțiunii privind completarea acestuia”, 

 

ORDON: 

1. Regulamentul cu privire la Sistemul informațional automatizat de creare și circulație a 

facturilor fiscale electronice „e-Factura”, aprobat prin Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr.317 din 

26 iunie 2020, se modifică după cum urmează: 

1) La punctul 45: 

a) sintagma „versiunii anulate a facturii fiscale, cu inscripția pe diagonală a cuvântului 

„Anulat” pe factura fiscală” se substituie cu sintagma  „formularului confirmării conform anexei 

nr.1 la prezentul Regulament”. 

b) după sintagma „cu posibilitatea vizualizării acesteia de către „Furnizor” și 

„Cumpărător” din statutul „Anulate” a sistemului” se completează cu sintagma „ , iar pe factura 

fiscală anulată se va plasa automat inscripția pe diagonală a cuvântului „Anulat”.”. 

2) La punctul 46: 

a) sintagma „facturii fiscale cu mențiunea „Anulat”” se substituie cu sintagma „confirmării 

conform formularului din anexa nr. 1 la prezentul Regulament”.  

b) după sintagma „cu posibilitatea vizualizării acesteia de către „Furnizor” și 

„Cumpărător”” se completează cu sintagma „din statutul „Anulate” a sistemului, iar pe factura 

fiscală anulată se va plasa automat inscripția pe diagonală a cuvântului „Anulat”.”. 

3) Regulamentul se completează cu Anexa nr. 1 „Confirmarea privind anularea facturii fiscale 

electronice „e-Factura” conform anexei la prezentul Ordin. 

2. Direcția dezvoltare informațională din cadrul Serviciului Fiscal de Stat va asigura 

publicarea prezentului Ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

3. Prezentul Ordin intră în vigoare din data semnării. 

 

Director al SFS                                                                   Serghei PUȘCUȚA 



 

 

Anexa nr.1 

la Regulamentului cu privire la sistemul informațional 

automatizat de creare și circulație a facturilor fiscale 

electronice „e-Factura”, aprobat prin Ordinul 

Serviciului Fiscal de Stat nr.317 din 26.06.2020 nr.352 din 

28.09.2017 

 

 

CONFIRMARE 

privind anularea facturii fiscale electronice „e-Factura” 

cu seria și numărul _______________ 

 

Furnizorul 

Codul fiscal: ______________, denumirea: _______________________________ 

Motivul anularii: ____________________________________________________ 

Transmis spre anulare de către: ___________________ la data de „__”_____20__ 

 

Cumpărătorul 

Codul fiscal: ______________, denumirea: _______________________________ 

Acceptat anularea de către: _______________________ la data de „__”_____20__ 

 

 

Semnătura cumpărătorului _______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


