
Soluția pentru eliberarea 
și evidența facturilor fiscale! 

e-FACTURA
Ghid de utilizare
pas cu pas 



Acest ghid se adresează personalului 
întreprinderilor/organizaţiilor/autorităţilor publice 
(contabili, economişti, manageri financiari, personal 
IT) care gestionează procesul de perfectare şi emitere 
a facturilor/facturilor fiscale şi intenţionează să 
utilizeze serviciul e-Factura în acest proces. 
Informațiile cuprinse în acest ghid descriu modul de 
operare în cadrul interfeţelor de lucru a serviciului, 
raportat la subiecţii tranzacţiei economice: furnizor, 
cumpărător sau transportator. 

Introducere

   

Graţie acestui serviciu furnizorii tranzacţiei facturate pot emite şi expedia on-line facturi şi facturi fiscale, 
fără a se mai deplasa la organul fiscal în vederea comandării lor. e-Factura sporeşte operativitatea circulaţiei 
acestor documente de la furnizor la cumpărător, diminuează nivelul corupţiei şi contrafacerii sau pierderii 
facturilor eliberate. Adiţional, acest serviciu permite agenţilor economici să economisească resursele alocate 
pentru achiziţionarea şi evidenţa facturilor şi facturilor fiscale pe suport de hârtie. 
     

Factura electronică are aceeaşi valoare juridică şi este la fel de sigură ca şi cea pe hîrtie. Serviciul oferă 
siguranţa corectitudinii datelor şi reduce riscul falsificării acestor documente de strictă evidenţă. e-Factura 
este găzduită de platforma guvernamentală securizată „MCloud”, iar la elaborare au fost luate în calcul 
normele de securitate a datelor confidenţiale. Astfel, integritatea şi protecţia informaţiilor cu caracter 
confidenţial transmise cu ajutorul e-Facturii sunt garantate,  astfel încît previne scurgerea informaţiei şi 
accesul nesancţionat la biroul electronic al agentului economic. 
    

Avantajul principal al serviciului constă în faptul că acesta este unul gratuit. Orice agent economic odată 
înregistrat în sistemul e-Factura va obţine acces şi poate folosi în exclusivitate factura electronică. 
Suplimentar, serviciul va efectua validarea conţinutului facturilor fiscale electronice privind corectitudinea 
perfectării (prin livrarea datelor de identificare corecte aferente subiecţilor facturii, efectuarea automatizată 
a calculelor de total cu TVA şi fără TVA, cotei TVA etc.), minimizînd astfel riscurile aferente tranzacţiei. 
Mai mult ca atât, e-Factura reduce cheltuielile suportate pentru procurarea formularelor acestor documente 
pe suport de hârtie şi cheltuielile legate de întreţinerea personalului responsabil de 
completarea şi păstrarea facturilor - arhivare, depozitare. 
    

Serviciul e-Factura poate fi utilizat atît de persoanele juridice, cît și de persoanele fizice. Schimbul de date 
are loc atât între persoanele juridice, între persoane juridice - fizice, precum şi între persoanele fizice.
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Sistemul acordă posibilitatea vizualizării şi separării evidenţei facturilor şi facturilor fiscale în 
dependenţă de rolul utilizatorului în tranzacţie: 

e-Factura poate fi utilizată în una din cele două modalităţi: 
(1) prin integrarea automatizată API cu sistemele proprii de evidenţă contabilă 
(ex. „1C”, „WIZCount”, alte sisteme ERP); 
(2) prin intermediul paginii web servicii.fisc.md. 
Prezentul ghid, deşi va descrie ambele modalităţi, se va focusa cu predilecţie asupra celei de-a doua.

Funcţionarii fiscali implicaţi în procesul de administrare fiscală, în virtutea atribuţiilor şi drepturilor 
funcţionale, vor avea acces la informaţiile privind facturile şi facturile fiscale în regim de vizualizare, 
fără posibilitatea de a opera modificări. Acţiunile inspectorilor vor fi monitorizate şi jurnalizate 
pentru a elimina orice tentative de divulgare a informaţiei confidenţiale. În perspectivă, această 
funcţionalitate a serviciului va face posibilă organizarea controalelor de la distanţă de către 
funcţionării administraţiei fiscale, fără a mai fi necesară deplasarea la oficiul agentului economic 
pentru efectuarea unui control fiscal privind aspectele ce ţin de facturile/facturile fiscale.

Potrivit Hotărârii Guvernului nr. 294 din 17.03.1998 (Pct.3 alineat introdus prin HG461 din 
16.06.14, MO160-166/20. 06.14 art.493), începînd cu 1 septembrie 2014, ministerele, alte 
autorităţi administrative centrale subordonate Guvernului, structurile organizaționale 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, vor emite, în mod obligatoriu, facturi şi facturi fiscale electronice exclusiv prin 
intermediul sistemului automatizat e-Factura.

Prefaţă
Funcţionarea serviciului e-Factura este reglementată de următoarele acte legislative şi normative din 
domeniul financiar-contabil:

· Codul Fiscal al Republicii Moldova nr. 1163-XIII  din  24.04.1997;
· Hotărârea nr. 294 din 17.03.1998 ”Cu privire la executarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova 
nr.406-II din 23 decembrie 1997” (Pct.3 alineat introdus prin H.G. 461 din 16.06.14, MO160-
166/20.06.14 art.493);

· Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 115 din 06.09.2010 ”Cu privire la aprobarea şi completarea 
formularului tipizat de document primar cu regim special “Factură fiscală“”; 

· Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 47 din 31.03.2010 ”Cu privire la aprobarea formularului tipizat de 
document primar cu regim special “Factură“”;

· Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 562 din 04.04.2014 ”Privind aprobarea 
Regulamentului cu privire la sistemul informaţional automatizat de creare şi circulaţie a facturilor şi 
facturilor fiscale electronice e-Factura.
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Transportator  Furnizor Cumpărător

Notă: 

Pentru a reglementa domeniul a fost amendat Codul Fiscal, în vederea introducerii termenului de factură în 
formă electronică. Este de menţionat că serviciul include cele două tipuri de facturi reglementate de 
legislaţie: Factura şi Factura fiscală (denumite în text şi – factură). La fel, factura în formă electronică 
respectă formatul, structura şi conţinutul formularelor stabilite de legislaţie şi conţine marca temporală care 
certifică momentul emiterii şi semnătura electronică a emitentului facturii, beneficiarului şi după caz a 
transportatorului.    

Factura electronică constituie o modalitate alternativă la versiunea de hîrtie a facturilor şi nu este obligatorie 
(cu excepţia prevederilor HG 294 din 17.03.1998). Totodată, emiterea unei şi aceleiaşi facturi se va face 
exclusiv doar în una dintre următoarele două modalităţi, la alegerea exclusivă a emitentului: în formă 
electronică prin serviciul e-Factura sau pe suport de hârtie. 

Pentru semnarea facturilor în serviciul e-Factura pot fi utilizate toate certificatele digitale aferente 
semnăturii electronice disponibile în Republica Moldova, şi anume: semnătura mobilă, eliberată de 
operatorii de telefonie mobilă, semnătura digitală, eliberată de Î.S. ”Centrul de Telecomunicaţii Speciale” şi 
semnătura electronică de autentificare - eliberată de Î.S. “Fiscservinform”. Serviciul garantează în acest sens 
autenticitatea şi integritatea conţinutului facturii electronice, inclusiv pentru cazurile de litigii deferite 
soluţionării în instanţele de judecată.

modalitate 1 Utilizarea e-Facturii prin API
API (Application Programming Interface) reprezintă o interfaţă de programare reutilizabilă pentru 
interconexiunea şi comunicarea automatizată dintre e-Factura şi sistemele de evidenţă contabilă 
(ex. „1C”, „WIZCount”, alte sisteme ERP). Funcțiile API vor permite furnizorilor să interacţioneze cu e-Factura 
utilizând propriile sisteme de contabilitate fără a mai accesa în mod manual pagina web servicii.fisc.md. 
Web serviciile create (API) vor permite sistemelor contabile ale utilizatorului să primească date despre starea 
curentă a facturilor create în sistemele de contabilitate, seria, numărul şi codul QR al facturii. 
Pentru integrarea sistemelor de evidenţă contabilă cu e-Factura prin intermediul API-urilor, vă rugăm să 
consultaţi ghidul de integrare servicii.fsc.md/Întrebări Frecvente/Persoane juridice/e-Factura. Acest 
ghid este destinat echipelor tehnice de dezvoltare a sistemelor de contabilitate.

modalitate 2 Utilizarea e-Facturii prin pagina web servicii.fisc.md
Accesarea serviciului şi autentificarea în sistem
Serviciul e-Factura este disponibil pe pagina web servicii.fisc.md şi poate fi utilizat doar după semnarea 
acordului de conectare la serviciile electronice fiscale. Pentru a beneficia de avantajele oferite de serviciul 
dat, potenţialii utilizatori, trebuie să se înregistreze în sistem, prin parcurgerea următorilor paşi:
accesaţi portalul serviciilor electronice fiscale - servicii.fisc.md:
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2. în partea de sus a interfeţei portalului folosiţi butonul „Autentificare” pentru a deschide 
formularul de autentificare:

3. introduceţi login-ul (adresa e-mail) şi parola Dvs. în formularul de autentificare şi accesaţi opţiunea 
„Autentificare”:

4. sau selectaţi autentificarea prin „MPass” (Serviciul Guvernamental de Autentificare şi Control al Accesului), 
utilizînd semnătura mobilă, certificatul digital sau buletinul de identitate electronic:

E-FACTURA / GHID DE UTILIZARE 6

5. selectaţi din lista serviciilor e-Factura:

Ulterior, veţi fi transferaţi spre pagina principală a serviciului e-Factura pentru a putea exploata 
funcționalitățile acestuia. Avînd în vedere că agentul economic poate fi în ipostaza oricărui subiect al 
procesului de facturare - furnizor, transportator, cumpărător, interfaţa serviciului prevede 3 compartimente 
pentru fiecare din rolurile enunţate.

Astfel, furnizorul şi cumpărătorul, dispunînd de semnături electronice pot semna on-line formularele 
expediate şi recepţionate, respectiv asigura evidenţa facturii în Registrul său. În caz că tranzacţia facturată 
presupune existenţa transportatorului, rolul acestuia se rezumă doar la semnarea facturii eliberate de 
furnizor, pe care o poate vizualiza la orice etapă de operare (accesînd compartimentul „Eu sunt 
Transportator”, rubrica „Suplimentar” şi opţiunea „Vizualizaţi starea”). 

Fluxurile de emitere şi circulaţie a facturilor

Din punct de vedere al fluxurilor de emitere şi circulaţie, e-Factura conţine două scenarii de funcţionare. 
Aşadar, conform scenariului 1, în serviciu trebuie să fie înregistrate toate cele trei părţi constituente 
(Furnizor, Cumpărător, Transportator) sau cel puţin două dintre acestea (Furnizor, Cumpărător). În acest caz, 
factura va fi generată de Furnizor, semnată digital cu 2 semnături (de către conducător şi contabil-şef, care 
poate și una și aceiași persoană dacă confirmă împuternicirile corespunzătoare) şi expediată la transportator 
şi cumpărător pentru examinare, acceptare şi respectiv semnare digitală. 

Factura va circula exclusiv în formă electronica între toate părţile, iar originalul facturii/facturii fiscale se va 
considera forma electronică a acesteia. 
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considera forma electronică a acesteia. 
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În cazul tranzacţiilor cu mărfuri, serviciul permite tipărirea facturii pe suport de hîrtie simplă fără semne 
speciale de protecţie încorporate, care se va fi considerată copia documentului electronic. Astfel, în 
procesul de transport a mărfii, aceasta poate fi însoţită de copia pe suport de hîrtie a facturii electronice. 
Copia va conţine un cod QR (Data Matrix) aplicat la tipărire, în rezultatul scanării codului respectiv se afişează 
în regim offline, date generale despre factură şi o adresă de tip URL securizat. Adresa menţionată poate fi 
accesată online de reprezentanţii organelor de stat investite cu drepturi de control pentru mai multe detalii 
despre factură (în procesul de verificare a autenticităţii acesteia).  

Potrivit scenariului 2, în sistem poate fi înregistrat doar Furnizorul, care va crea şi semna digital factura în 
formă electronică, după care o va tipări pe suport de hîrtie, fără semne speciale de protecţie încorporate, o 
va semna olograf şi o va transmite celorlalte părţi (Transportator, Cumpărător) spre acceptare şi semnare 
olografă. În acest caz, originalul facturii se va considera cel pe suport de hîrtie. Instrumentele de verificare a 
autenticităţii sînt similare scenariului 1.

Scenariul  1

I. Completarea facturii fiscale în cazul cînd cumpărătorul nu este 
     înregistrat în serviciul e-Factura:

A. Completarea formularului facturii/facturii fiscale
1. tastaţi compartimentul „Eu sunt Furnizor”:
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3. completaţi datele necesare conform cîmpurilor afişate:

4. salvaţi şi închideţi formularul creat, utilizînd butonul „Salvează şi închide”;

Pînă la semnarea facturii electronice, aceasta poate fi supusă modificărilor sau poate fi ştearsă din sistem, 
folosind opţiunile corespunzătoare din meniul serviciului.

2. alegeţi opţiunea de perfectare a unei facturi sau facturi fiscale noi. Adică, din statutul “Facturi noi” şi 
accesaţi butonul “Creează factură fiscală”:
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3. completaţi datele necesare conform cîmpurilor afişate:

4. salvaţi şi închideţi formularul creat, utilizînd butonul „Salvează şi închide”;
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B. Semnarea facturii/facturii fiscale
5. selectaţi formularul dorit, salvat în statutul „Facturi noi” şi accesaţi butonul “Semnează” pentru aplicarea 
primei semnături - a contabilului-şef. La tastarea acestei opţiuni, veţi fi redirecţionaţi spre pagina web a 
Serviciului guvernamental de semnare “MSign”:

6. selectaţi una din metodele de semnare :
a) semnătura mobilă
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Introduceţi numărul de telefon şi apăsaţi butonul ”Expediază”
b) semnătura digitală „Moldsign”, eliberată de Î.S. ”Centrul de Telecomunicaţii Speciale”

c) semnătura Serviciului Fiscal de Stat, eliberată de Î.S. “Fiscservinform”

d) introduceţi parola în cazul selectării metodei de semnare – „Semnătura Serviciului Fiscal” sau „Moldsign”;

e) după semnare veţi fi redirecţionat spre e-Factura, iar factura/factura fiscală creată va ajunge în statutul 
„Aplicată prima semnătură” şi astfel i se atribuie serie şi număr:
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f) selectaţi factura/factura fiscală din statul ”Aplicată prima semnătură” şi aplicaţi a doua semnătură, a 
directorului. După realizarea procedurii date documentul va trece în statutul „Aplicată a doua semnătură”. 

g) după semnare şi expediere aveţi opţiunea de a vizualiza formularul completat, a-l descărca în format 
„XML” sau să anulaţi factura, indicînd obligatoriu motivul anulării.

Specificăm că după semnarea sau expedierea facturii aceasta nu poate fi modificată, ci doar anulată. Astfel, 
ea va ajunge în rubrica „Anulate”. Dacă este necesar ajustarea facturii anulate se alege opţiunea 
„Redeschiderea pe baza facturii anulate” din rubrica menţionată şi se introduc completările necesare. Apoi 
salvaţi factura, tastînd butonul „Salvează” şi în rezultat factura modificată trece în statutul „Facturi noi”. 
Ulterior, acest formular poate fi semnat şi expediat către cumpărător.

C. Imprimarea facturii/facturii fiscale
h) selectaţi factura sau factura fiscală şi accesaţi butonul „Imprimă”, apoi selectaţi orientarea documentului 
imprimat (verticală sau orizontală):

E-FACTURA / GHID DE UTILIZARE 12

j) tipăriţi documentul pentru a-l prezenta Cumpărătorului.
La orice moment de timp puteţi vizualiza operaţiunile efectuate cu factura creată, utilizînd butonul 
„Suplimentar” şi opţiunea „Vizualizaţi starea”.
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i) descărcaţi documentul PDF cu datele facturii:
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i) descărcaţi documentul PDF cu datele facturii:



II. Completarea facturii fiscale în cazul cînd cumpărătorul este 
      înregistrat în sistemul e-Factura:

Primele două etape: A. „Completarea formularului facturii/facturii fiscale” şi B. „Semnarea facturii/facturii 
fiscale” presupun efectuarea aceloraşi activităţi care sunt descrise pentru cazul cînd doar furnizorul este 
înregistrat în sistem. După finisarea procesului de semnare, subiecţii e-Facturii urmează procedura 
prezentată în continuare:

C. Expedierea facturii/facturii fiscale către cumpărător:
1. din statut „Aplicată a doua semnătură”, selectaţi factura/factura fiscală şi accesaţi butonul “Expediază”;
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Scenariul  2

2. confirmaţi că doriţi să expediaţi factura/factura fiscală prin tastarea butonului „Expediază” din fereastra 
afişată „Expediază la cumpărător” sau selectaţi opţiunea „Anulare” pentru a amâna procesul;

3. după ce factura/factura fiscală este expediată, la furnizor documentul va nimeri în statutul “Expediate la 
Cumpărător”. Concomitent, la cumpărător aceasta va fi afişată în compartimentul “Eu sunt Cumpărător”, şi 
anume  în statutul “Pentru acceptare”;

4. la accesarea facturii/facturii fiscale recepţionate, cumpărătorul are posibilitatea de a accepta factura sau 
de a o respinge, indicînd obligatoriu motivul: 
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D. Semnarea facturii/facturii fiscale de către Cumpărător:
5. în compartimentul “Eu sunt Cumpărător”, se selectează factura/factura fiscală şi se accesează butonul 
„Semnează”. În continuare Beneficiarul parcurge paşii 5, 6 din scenariul I.

După finisarea acţiunii de semnare de către cumpărător, ea va trece atît la furnizor, cît şi la cumpărător în 
statutul „Finisate”, prin urmare  factura/factura fiscală a parcurs tot ciclul de înregistrare în sistemul e-Factura.

Anularea facturilor fiscale/facturilor

În unele cazuri agenţii economici, utilizatori ai sistemului pot anula facturile fiscale/facturile create. 
Anularea înregistrărilor poate fi efectuată doar de agentul economic furnizor. Astfel,  anularea înregistrărilor 
se execută doar de întreprinderea care a emis (creat) facturile fiscale/facturile. Pentru a efectua anularea 
facturilor fiscale/facturilor parcurgeţi următorii paşi:

1. Din profilul paginii principale selectaţi elementul „Eu sunt Furnizor”, după care treceţi în cîmpul unde se 
află înregistrarea/înregistrările facturii/facturilor pe care doriţi să le anulaţi. 
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2. Selectaţi înregistrarea/înregistrările din listă şi apăsaţi „Anulează” 

3. În formularul de anulare ce va apărea pe ecranul Dvs. introduceţi textul care clarifică motivul anulării în 
câmpul ”text-box”, după care apăsaţi butonul „Anulează factura”.

Formularul anulării va fi închis, iar înregistrarea facturii fiscale/facturii va trece în lista facturilor Anulate.
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Anularea facturilor fiscale/facturilor respinse
Respingerea facturilor fiscale/facturilor se efectuează de întreprinderea-cumpărător. Furnizorul vizualizează 
facturile respinse accesând câmpul „Respinse”. 

Facturile respinse la rândul lor necesită a fi supuse procesului de anulare, deoarece factura respinsă 
presupune anularea ei fizică. Pentru a efectua anularea, parcurgeţi următorii paşi: 

1. Din profilul paginii principale selectaţi elementul „Eu sunt Furnizor”după care treceţi în elementul 
„Respinse”;

2. Selectaţi facturile pe care doriţi să anulaţi;
3. Apăsaţi butonul „Anulează” din bara de meniu a listei;
4. În formularul de anulare, ce va apărea pe ecranul Dvs., introduceţi textul care explică motivul anulării, 

după care apăsaţi butonul „Anulează Factura”.

Redeschiderea facturilor anulate
De obicei, anularea facturilor se efectuează în urma unor greşeli comise. În rezultat, factura anulată necesită 
a fi redeschisă din nou. Pentru simplificarea acestui proces în interfaţa elementului „Anulate” există 
posibilitatea de a redeschide orice înregistrare din listă. Factura redeschisă va apărea în lista facturilor noi, 
iar factura anulată pe baza căreia a fost efectuată redeschiderea va rămâne în lista facturilor anulate. Factura 
poate fi anulată parcurgând următorii paşi:
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1. Din profilul paginii principale selectaţi elementul „Eu sunt Furnizor” după ce treceţi în interfaţa 
elementului „Anulate” ;

2. Selectaţi înregistrarea pe care doriţi să o redeschideţi;
3. În bară de meniu a listei apăsaţi butonul „Respinge pe baza facturii anulate” ;
4. În formularul facturii deschise puteţi verifica datele, corecta greşelile şi introduce modificările 

necesare;
5. Apăsaţi butonul „Salvează şi Închide”. Factura redeschisă va apărea în lista „Facturi noi” pe când 

factura anulată va rămâne în lista facturilor anulate.

Setarea rolului „Doar furnizor”
În cazul în care utilizatorii doresc să primească facturi fiscale/facturi electronice spre semnare doar pe suport 
de hîrtie, de către un furnizor anumit sau de către toate companii ce utilizează e-Factura, există opțiunea  
„Doar furnizor” în rubrica „Profilul companiei” în compartimentul „Setările”. Setarea rolului „Doar 
furnizor” (accesînd bifa), va însemna că compania va primi facturi fiscale/facturi electronice spre semnare 
doar pe suport de hîrtie. În cazul în care rolul dat este setat, există și posibilitatea de a adăuga și excepțiile 
de contribuabili de la care va primi și facturi fiscale electronice spre semnare în mod electronic. 

Totodată, în cazul în care agentul economic primește facturi fiscale/facturi electronice spre semnare în mod 
electronic (rolul „Doar furnizor” nu este setat), este posibilitatea de a forma lista furnizorilor pentru care va 
primi facturi fiscale/facturi electronice spre semnare doar pe suport de hîrtie. 

Notă: Setările date pot fi setate doar de către Administratorul întreprinderii.
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Arhivarea facturilor  
După o perioada de timp, facturile fiscale/facturile cu statut „Finisat” vor trece în mod automat din lista 
înregistrărilor „Finisate” din cadrul profilului furnizorului în lista interfeţei „Arhivă”. În arhivă pot fi găsite 
toate documentele din perioada de timp prestată, care au trecut cu succes toate etapele de prelucrare şi au 
căpătat statutul „Finisat”. 

Prin intermediul acestei interfeţe pot fi găsite facturile unui anumit agent economic-furnizor, vizualizarea 
conţinutului, obţinerea datelor comparative privind numărul facturilor fiscale/facturilor înregistrate pe o 
perioadă stabilită.

Browsere recomandabile

Funcţionarea stabilă a serviciului poate fi obţinută, respectînd următoarele cerinţe faţă de aplicaţiile 
utilizate: 

1. „Mozilla Firefox” – se recomandă ultimele versiuni; 
2. „Google Chrome” – se recomandă ultimele versiuni; 
3. „Internet Explorer” – nu mai veche de versiunea 9.

Acest ghid, reprezintă o versiune simplificată pentru a servi drept suport ușor accesibil utilizatorilor 
serviciului e-Factura. Pentru a consulta ghidul de utilizare în versiune integrală dar și lecțiile video vă 

rugăm să accesați linkul servicii.fsc.md/Întrebări Frecvente/Persoane juridice/e-Factura.

Pentru informaţii suplimentare privind utilizarea serviciului e-Factura accesaţi portalul 
www.servicii.fisc.md sau apelaţi cu încredere Centrul de Apel al Î.S. „Fiscservinform”, 

la numărul de telefon (022) 822-222.
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