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Privind modificarea Ordinul SFS nr. 481/2017  

și Ordinului SFS nr. 151/2018  
 

 

În temeiul art. 1323 alin. (10) și art. 133 alin.(2) pct. 31) din Codul fiscal nr. 

1163/1997, precum şi în scopul eficientizării administrării fiscale și reglementării 

unice a procedurii de înregistrare în calitate de centru de asistență tehnică pentru 

mașinile de casă și de control/imprimantele fiscale,    

 

ORDON: 

 

I. Ordinul SFS nr. 481/2017 cu privire la aprobarea Regulamentului privind 

autorizarea centrelor de asistență tehnică pentru mașinile de casă și de control cu 

memorie fiscală, inclusiv anexa la ordin (Regulamentul privind autorizarea 

centrelor de asistență tehnică pentru mașinile de casă și de control cu memorie 

fiscală, cît și anexele nr. 1, 2, 3 și 4 la Regulamentul privind autorizarea centrelor de 

asistență tehnică pentru mașinile de casă și de control cu memorie fiscală se 

modifică, după cum urmează: 

1. în denumire și în conținut: 

1) cuvintele „mașină de casă și de control cu memorie fiscală” se substituie cu 

cuvintele „mașină de casă și de control/imprimante fiscale”, la forma 

gramaticală corespunzătorare; 

2) abrevierea „MCC” se substituie cu abrevierea „MCC/IF”; 

3) cuvintele „Hotărîrea Guvernului nr. 474 din 28 aprilie 1998 cu privire la 

aplicarea mașinilor de casă și de control cu memorie fiscală pentru efectuarea 

decontărilor în numerar” se substituie cu cuvintele „Hotărîrea Guvernului nr. 141 

din 27 februarie 2019 cu privire la aplicarea echipamentelor de casă și de control 

la efectuarea decontărilor”, la forma gramaticală corespunzătorare; 

2. Regulamentul privind autorizarea centrelor de asistență tehnică pentru 

mașinile de casă și de control cu memorie fiscală, aprobat prin Ordinul SFS nr. 

481/2017, inclusiv anexele acestuia se modifică în conținut, după cum urmează : 

1) „Registrul unic al mașinilor de casă și de control” se substituie cu cuvintele 

„Registrul unic al echipamentelor de casă și control”, la forma gramaticală 

corespunzătorare; 

2) abrevierea „RUMCC” se substituie cu abrevierea „RUECC”; 



3) la punctul 2 din Regulamentul privind autorizarea centrelor de asistență 

tehnică pentru mașinile de casă și de control cu memorie fiscală: 

a) noțiunile „mașină de casă și control cu memorie fiscală” și „Registrul unic 

al mașinilor de casă și de control RUMCC” și vor avea următorul cuprins: 

 „mașină de casă și control cu memorie fiscală - aparat electronic fiscal destinat 

pentru înregistrarea operaţiilor de casă (în numerar), păstrarea, imprimarea, criptarea 

şi transmiterea către serverul Serviciului Fiscal de Stat a informaţiei financiare 

gestionate, care asigură protecţia algoritmilor de lucru şi a datelor înregistrate de 

modificarea nesancţionată; 

Registrul unic al echipamentelor de casă și de control RUMCC - registru-listă, 

în care se include totalitatea informaţiei privind echipamentele de casă şi de control 

sau elementele acestora, aprobate pentru punere la dispoziţie pe piaţa Republicii 

Moldova.”; 

b) se completează după noțiunea „mașină de casă și control cu memorie 

fiscală” cu noțiunea „imprimanta fiscală”, următorului conținut: 

„imprimantă fiscală - componenta modulară care funcţionează în cadrul 

sistemului informatic pentru înregistrarea operaţiunilor în numerar şi/sau prin alt 

instrument de plată şi îndeplineşte funcţia de maşină de casă şi de control.”. 

II. Ordinul SFS nr. 151/2018 cu privire la aprobarea pașaportului e-permis 

pentru eliberarea Certificatului de înregistrare în calitate de centru de asistență 

tehnică pentru mașinile de casă și de control cu memorie fiscală, inclusiv anexele la 

Ordin se modifică, după cum urmează: 

1. în denumire și în conținut cuvintele „mașină de casă și de control cu memorie 

fiscală” se substituie cu cuvintele „mașină de casă și de control/imprimante 

fiscale”, la forma gramaticală corespunzătorare; 

2. în conținut abrevierea „MCC” se substituie cu abrevierea „MCC/IF”; 

3. cuvintele „Registrul unic al mașinilor de casă și de control” se substituie 

cu cuvintele „Registrul unic al echipamentelor de casă și control”, la forma 

gramaticală corespunzătorare; 

4. abrevierea „RUMCC” se substituie cu abrevierea „RUECC”; 

III.  Direcția generală metodologie proceduri fiscale va asigura publicarea 

prezentului ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

IV.  Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova.  

V. Direcţia generală metodologie proceduri fiscale va aduce prezentul ordin la 

cunoştinţa tuturor subdiviziunilor structurale ale Serviciului Fiscal de Stat. 
 

  Director                                                         Ludmila BOTNARI 
 

 

 

 

 

 

 

Executor Nina GHEMU 

Telefon: 82-34-46 

e-mail:nina.ghemu@sfs.md    

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


