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Pentru aprobarea proiectului de lege cu privire 

la modificarea unor acte legislative 

----------------------------------------------------------- 

  

Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

Se aprobă şi se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de lege cu 

privire la modificarea unor acte legislative. 

 

 

Prim-ministru      PAVEL FILIP 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul finanţelor     Octavian Armaşu 

 

 

Ministrul justiţiei      Victoria Iftodi 
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           Proiect 

 

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA 

 

LEGE 
 

cu privire la modificarea unor acte legislative 
 

  

 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.  
 

Art. I. – Codul fiscal nr.1163/1997 (republicat în Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007) se modifică după cum 

urmează: 

1. La articolul 21 alineatul (4), după cuvintele ,,mijloace băneşti” se 

completează cu  textul ,,(cu excepția donațiilor filantropice și de sponsorizare 

menționate la art.36 alin.(2)). 

 

2. Articolul 1171: 

alineatul (1) se completează cu textul „ , cu excepţia cazurilor specificate 

la alin. (11) şi (13)”;  

alineatul (11) va avea următorul cuprins:  

,,(11) În cazul în care valoarea impozabilă a livrării impozabile de mărfuri 

se formează în momentul primirii acestora de către cumpărător ca rezultat al 

determinării calităţii, masei şi calităţilor lor de consum, la expedierea mărfurilor 

se eliberează factura fiscală/avizul de însoţire a mărfurilor fără completarea 

indicatorilor obligatorii care, la momentul expedierii mărfurilor, nu sînt indicaţi. 

După stabilirea valorii impozabile pe livrarea în cauză, în baza avizului de 

însoţire a mărfii, furnizorul prezintă cumpărătorului factura fiscală, în care se vor 

reflecta numerele şi seriile avizelor de însoţire a mărfurilor şi informaţia despre 

livrările efectuate. La efectuarea multiplă a unor astfel de livrări în decursul unei 

luni, furnizorul, în baza avizelor de însoţire a mărfurilor, eliberează nu mai puţin 

de o dată pe lună factura fiscală pe valoarea livrărilor efectuate.”; 
 

se completează cu alineatul (13) cu următorul cuprins:  

,,(13) În cazul în care la livrarea  mărfurilor furnizorul emite avizul de 

însoţire a mărfurilor pe perioada transportării lor, eliberarea facturii fiscale se 

efectuează pînă la sfîrșitul perioadei  fiscale.” 
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3. Articolul 171:  

la alineatul (4), după cuvintele „cu excepția celor financiare” se introduc 

cuvintele „și operatorilor de poștă”; 

alineatul (6) se completează cu textul „ , iar de către operatorii de poștă nu 

mai tîrziu de a treia zi lucrătoare următoare zilei în care au fost încasate”.  

 

4. La articolul 234 alineatul (2), după textul „o reducere cu 50% a 

amenzilor aplicate” se completează cu textul „ , cu excepția amenzii aplicate 

pentru comiterea repetată în decursul unei perioade de 6 luni consecutive a 

încălcărilor menționate la   art. 254 și 2541.” 

 

5. Articolul 254: 

denumirea va avea următorul cuprins: 

 „Articolul 254. Neutilizarea echipamentelor de casă și de control”; 

la alineatul (1), textul „în lei nejustificat documentar,” se substituie cu 

textul „ce depășește suma de 50 de lei nejustificat documentar,”; 

 

6. Articolul 257 alineatul (5), după cuvintele ,, cu calcularea” se introduce 

textul   ,, , după caz, a”. 

 

Art. II. – Codul vamal nr.1149/2000 (republicat în Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, ediţie specială din 1 ianuarie 2007) se modifică după cum 

urmează: 

1. La articolul 33 alineatul (3), cuvîntul „certificatului” se substituie cu 

cuvîntul „dovezii”, iar cuvintele „întocmită ulterior” se exclud. 

2. La articolul 2154, alineatul (1) se completează cu punctul 2)1 cu 

următorul cuprins: 

„21) Prin derogare de la pct. 1) şi pct. 2), în cazul exportatorilor de mărfuri 

obţinute integral în Republica Moldova, în sensul art.20 din Legea nr. 1380/1997 

cu privire la tariful vamal, să efectueze exporturi în mod frecvent şi regulat – cel 

puţin 3 exporturi la fiecare 12 luni calendaristice consecutive pe perioada celor 

36 luni anterioare prezentării cererii.” 

 

Art. III. –  Articolul 11 alineatul (9) din Legea contabilităţii şi raportării 

financiare nr.287/2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 1-6 

art. 22) se completează cu textul „În cazurile stabilite de către Ministerul 

Finanțelor, etaloanele valorice în care sînt exprimate faptele economice în 

documentele primare nu constituie element obligatoriu.” 
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Art. IV. – Legea nr.191/2018 pentru modificarea unor acte legislative 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 321-332, art. 535) se 

completează  cu un articol cu următorul cuprins: 

 

„Art. XIV – Prin derogare de la prevederile art.56 alin.(2) din Legea 

nr.100/2017 cu privire la actele normative, ale art.7 alin.(11) din Codul fiscal şi 

ale art.6 alin.(21) din Codul vamal, prevederile art.II din prezenta lege se pun în 

aplicare începînd cu perioada fiscală a anului 2018.” 

 

Art. V. – Prin derogare de la prevederile articolului 7 alineatul (11) din 

Codul fiscal, ale articolului 6 alineatul (21) din Codul vamal și ale articolului 56 

alineatul (2) din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative, prezenta lege 

intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2019, cu excepția art.21 alineatul (4) din 

Codul fiscal care se pune în aplicare începînd cu perioada fiscală a anului 2018. 
 

 

 

Președintele Parlamentului 
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