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1. Generalităţi
Registrul general electronic al facturilor fiscale este parte componentă a sistemului
informaţional al Serviciului Fiscal de Stat, care este integrat în „Biroul virtual al contribuabilului”,
pe portalul www.servicii.fisc.md.
Registrul general electronic al facturilor fiscale asigura înregistrarea, anularea şi vizualizarea
datelor facturile fiscale din Registrul general electronic al facturilor fiscale eliberate de către
subiecţii impunerii de TVA, care sunt deserviţi de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, de
Inspectoratul fiscal de stat pe municipiul Chişinău, de Inspectoratul fiscal de stat pe municipiul Bălţi
şi de Direcţia administrării fiscale Comrat din cadrul Inspectoratului fiscal de stat pe unitatea
teritorială autonomă Găgăuzia.

2. Abrevieri şi terminologii
FF – facturi fiscale;
IFPS – Inspectoratul Fiscal Principal de Stat;
IFT – Inspectoratul Fiscal Teritorial;
AE – agent economic;
SFS – Serviciul Fiscala de Stat.
Factura fiscală:
Formular tipizat de document primar cu regim special, prezentat cumpărătorului de către
subiectul impunerii cu TVA, înregistrat în modul stabilit, la efectuarea livrărilor impozabile cu
TVA.
Registru:
Totalitatea informaţiilor documentate ţinute manual şi/sau în sisteme informaţionale
automatizate, organizată în conformitate cu cerinţele stabilite şi cu legea.
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Bază de date:
Totalitatea datelor combinate, organizate conform anumitor reguli, care prevăd principii
generale de descriere, stocare şi procesare a datelor.
Date:
Informaţia din facturile fiscale pe care furnizorul are obligaţia de a o prezenta, într-o formă
care permite comunicarea, comentarea şi prelucrarea ei.
Formular electronic:
Interfaţa web în care sunt introduse date generale din facturile fiscale eliberate de către
furnizori.
Furnizor:
Contribuabilul care livrează mărfuri/prestează servicii/execută lucrări şi este înregistrat ca
subiect al impunerii cu TVA în modul stabilit.
Cumpărător:
Persoană fizică sau juridică căreia i se livrează valori materiale sau căreia i se prestează
servicii, în baza facturii fiscale.
Utilizator:
Persoana responsabilă desemnată de furnizor pentru completarea, semnarea şi înregistrarea
în Registru a datelor din facturile fiscale eliberate de furnizor; persoana responsabilă desemnată
de cumpărător pentru verificarea datelor din facturile fiscale eliberate de furnizor către acesta, cu
datele din Registru; inspectorul fiscal întru executarea atribuţiilor de serviciu; alt funcţionar
public în limita drepturilor acordate.
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Contribuabil:
Persoană care, conform legislaţiei fiscale, este obligată să calculeze şi/sau să achite la buget
orice impozite şi taxe, penalităţile şi amenzile respective; persoană care, conform legislaţiei
fiscale, este obligată să reţină sau să perceapă de la altă persoană şi să achite la buget plăţile
indicate.

3. Destinaţia Registrului
Registrul este destinat eficientizării relaţiilor informaţionale dintre contribuabili şi SFS.
Obiectivele Registrului:
a) Analiza livrărilor care sunt efectuate de către furnizori;
b) Vizualizarea livrărilor efectuate cumpărătorilor;
c) Evidenţa livrărilor efectuate de furnizorii ce practică pseudo-activitate de întreprinzător
şi/sau procurărilor efectuate de cumpărătorii ce practică pseudo-activitate de întreprinzător.
Registrul serveşte drept suport electronic eficient pentru furnizori la introducerea datelor din
facturile fiscale conform obligaţiilor prevăzute în articolul 1181 din Codul fiscal al RM.
Compartimentul Registrului ce se referă la furnizor, reprezentă un instrument de creare,
anulare, corectare, semnare şi expediere a datelor din facturile fiscale. Totodată, compartimentul dat
permite furnizorilor importarea datelor din aplicaţiile de evidenţă contabilă, cum ar fi: „1C”,
„Wizcount”, „Acouting”, „Saga – C” şi „Nibocont”. În Registru se vor indica toate datele
obligatorii, prevăzute de Instrucţiunea privind modul de înregistrare a facturilor fiscale în Registrul
general electronic al facturilor fiscale.
Serviciul vizualizarea datelor facturilor fiscale înregistrate în Registru, oferă utilizatorilor
autentificaţi pe portalul www.servicii.fisc.md, posibilitatea vizualizării datelor din facturile fiscale
depuse de către furnizori pentru a verifica faptul înregistrării de către furnizor a facturilor fiscale,
precum şi faptul corespunderii datelor din factura fiscală prezentată (eliberată) de furnizor cu datele
din Registru.
F17-PP7.3. Ediţia 1, Revizia 0 din 24.06.2011
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Compartimentul Registrului ce se referă la SFS are destinaţia de a permite inspectorilor
fiscali şi altor funcţionari publici în limita drepturilor acordate, prin intermediul sistemului de
rapoarte online „Intrare autorizată”, vizualizarea datelor despre facturile fiscale depuse de furnizori.
Concomitent, datele din Registru vor putea fi vizualizate şi comparate cu datele conţinute în „Anexa
declaraţiei TVA”, „Registrul de evidenţă a facturilor fiscale”, „Registrul facturilor pierdute” şi
„Registrul firmelor fantome”.
Scopul de bază al Registrului constă în colectarea datelor din facturile fiscale eliberate de
furnizori şi utilizarea acestor date în procesul de administrare fiscală.
Beneficiile utilizării Registrului constau în viteza înaltă de stocare a datelor prezentate de
furnizori.
Registrul asigură următoarele funcţionalităţi:


Autentificarea utilizatorilor;



Înregistrarea, completarea şi încărcarea formularelor electronice;



Semnarea şi expedierea formularelor electronice;



Anularea formularelor electronice;



Semnarea şi expedierea formularelor electronice anulate;



Vizualizarea recipisei;



Vizualizarea formularelor electronice.

4. Autentificarea la sistem
Aplicaţia Web al SIA „Registrul general electronic al facturilor fiscale” reprezintă parte
componentă a sistemului informaţional SFS şi este integrat în biroul virtual al contribuabilului de pe
portalul www.servicii.fisc.md. Pentru a putea beneficia de serviciile registrului este necesar de
autentificare pe portal, autentificarea presupune completarea câmpului: „E-mail ” şi a câmpului:
„Parola”, vezi Fig. 1
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1) Introduceţi numele de utilizator
(adresa e-mail)
2) Introduceţi parola
3) Bifaţi acest câmp în cazul
dacă doriţi ca sistemul să tină
minte datele Dvs.

4) Apăsaţi aici pentru a autentifica
(loga) portalul serviciilor fiscale

Fig. 1 Autentificarea în sistem

Notă: în cazul dacă utilizatorul doreşte ca sistemul să memorizeze datele introduse în procesul de
logare (autentificare) se bifează câmpul „Ţine-mă minte” situat sub casetele de autentificare.
Notă: În cazul în care utilizatorul a uitat Numele de utilizator sau parola este posibilitatea de
utilizarea link(ul) ”Aţi uitat parola?” în partea de jos a formularului de login.
După autentificare se deschide interfaţa portalului, pentru a accesa serviciului sunt două
metode.
1. În meniul „Servicii Oferite” sub numărul 13 se află serviciul „Registrul Facturilor
Fiscale” prin dublu click se deschide interfaţa serviciului, vezi Fig. 2.

Fig. 2. Meniul „Serviciile Oferite”
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2. Pe bara de instrumente (vezi Fig. 3), din lista Serviciilor de raportare fiscală
electronică destinate persoanelor juridice se selectează primul serviciu şi se
accesează linkul “Accesarea serviciului” (vezi Fig. 4), după care se deschide
interfaţa Registrului.

Fig. 3. Bara de instrumente

Folosiţi acest link pentru a accesa interfaţa „Registru”

Fig. 4. Accesarea serviciului din lista serviciilor de raportare fiscală electronică

F17-PP7.3. Ediţia 1, Revizia 0 din 24.06.2011

8

Ghidul utilizatorului
5. Descrierea elementelor din interfaţa Registrului
Folosiţi indicatorii limbii pentru a schima limba interfeţei sistemului
Folosiţi acest buton pentru a efectua procedura de deconectare
Numele utilizatorului autentificat

Filtrul de căutare al listei cu date
Bară de meniu al listei cu date
Lista cu date (grid) al elementului selectat din profil
Profilul ”Locul de Lucru” în cadrul Paginii principale

Fig. 5. Interfaţa Registrului
Profilul
Interfaţa portalului este alcătuită din „Locul de lucru” care reprezintă profilul utilizatorului,
filtru de căutare a formularelor electronice şi grila în care se afişează rezultatul căutării.
Profilul reprezintă un set de elemente de lucru organizat în forma unui arbore vertical.
Profilul poate fi compus din mai multe niveluri. Pentru a desfăşura/minimiza elementele de un grad
mai jos din cadrul profilului se tastează indicatorii

lângă denumirea elementului de gradul mai

sus, vezi Fig. 6.
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Apăsaţi aici pentru a desfă
elementele profilului de
gradul mai jos

Profilul de lucru minimizat
Apăsaţi aici pentru a minimiza elementele
profilului de gradul mai jos
Profilul de lucru desfăşurat

Fig. 6. Desfăşurarea, minimiza elementelor din profil
Lista cu date
Lista cu date – reprezintă un tabel electronic în care se reflectă conţinutul elementului
selectat în cadrul profilului în forma unor înregistrări. Fiecare înregistrare în cadrul listei reprezintă
o descriere prescurtată privind o unitate informaţională aparte (în cazul dat în calitate de unitate
informaţională serveşte factura fiscală electronică).
O listă de date este dotată cu bara cu săgeţile de navigare situată în partea de jos a listei. Tot
aici se află indicatorul paginii curente, precum şi indicatorul numărului total de înregistrări în
listă (vezi Fig. 7).
De asemenea o listă este aprovizionată cu bară de meniu situată în partea de sus a listei,
care permite efectuarea unor operaţiuni asupra înregistrărilor în cadrul listei.
Fiecare înregistrare în cadrul listei poate fi deschisă într-o formă aparte în care pot fi
vizualizate datele detaliate privind înregistrare. Pentru a deschide forma înregistrării se efectuează
dublu-clic pe înregistrare în listă.
Filtrul
În mod opţional o listă cu date poate fi dotată cu filtrul de căutare. Filtrul de căutare se
găseşte de asupra listei şi reprezintă un set de casete şi câmpuri cu ajutorul cărora se efectuează
F17-PP7.3. Ediţia 1, Revizia 0 din 24.06.2011
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căutarea înregistrărilor în listă. Pentru a efectua căutarea/filtrarea înregistrărilor conform
parametrilor doriţi se efectuează paşii următori:
1. În casetele filtrului se indică parametrii de căutare care utilizatorul doreşte.
2. Se tastează butonul

situat sub blocul cu casetele de căutare. Rezultatele care

corespund parametrilor de căutare indicaţi vor fi arătate în listă.
3. Pentru a renunţa de la rezultatele de căutare se tastează butonul

.

Filtrul de căutare şi elementele lui

Bară de meniu al listei
Informaţia privind numărul total de înregistrări
în listă si pe pagină

Listă cu date
Indicatorul paginii curente cu
săgeţile de navigare

Fig. 7.Lista cu date şi elementele ei
Sortarea
Sortarea înregistrărilor serveşte pentru reflectarea mai comodă a rezultatelor filtrării în lista
de date. Înregistrările pot fi sortate după coloanele din care este compusă lista lor. Pentru a efectua
sortarea se tastează denumirea coloanei conform cărei e necesar de sortat înregistrările. În Fig. 8 este
prezentat un exemplu al sortării obiectelor fiscale după coloana „Numărul”.
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Sortarea efectuată după coloana Numărul
Pentru a efectua sortarea efectuaţi un clic pe denumirea coloanei

Fig. 8. Sortarea înregistrărilor
Indicatorul în forma săgeţii lângă denumirea coloanei arată ordinea crescătoare
descrescătoare

sau

a sortării. Pentru o demonstrare mai evidentă se poate de comparat sortare

crescătoare şi descrescătoare a înregistrărilor din listă (vezi Fig. 9Ошибка! Источник ссылки не
найден.)

Fig. 9. Sortarea în ordine descrescătoare şi crescătoare a înregistrărilor din listă
Sortarea obiectelor în listă poate fi executată concomitent şi după două sau mai multe
coloane. Pentru a efectua o astfel de sortare se ţine apăsată tastă Shift pe tastatură şi se efectuează
clicul consecutiv pe denumirile coloanelor după care se doreşte să se efectueze sortarea.

Fig. 10 Sortarea avansată a înregistrărilor după mai multe coloane
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Forma
Înregistrările privind facturile fiscale în cadrul unei liste pot fi văzute în mod detaliat cu
ajutorul unei forme. Pentru a deschide o formă se selectează înregistrare din listă şi se efectuează
dublu-clic pe ea.
O Formă reprezintă o fereastră (un formular) pentru introducerea, salvarea, redactarea şi
vizualizarea înregistrărilor din liste. Deci, pentru ca datele să fie introduse în sistem este nevoie de
un număr stabilit de forme.
Toate formele sânt compuse din mai multe câmpuri. Câmpurile au un caracter diferit şi pot fi
grupate după câteva criterii

Câmpurile şi gruparea lor
După posibilitatea administrării datelor câmpurile pot fi:

Câmpuri pentru editare - sunt toate câmpuri în care pot fi introduse datele prin diferite
mijloace: introducerea manuală, alegerea din listă sau alegerea prin intermediul unei ferestre de
dialog.

Câmpuri fixe (în format ”numai citire”) - sunt câmpuri ”inactive”, completarea cărora de
către utilizator este imposibilă, deoarece informaţia conţinută în aceste câmpuri se completează de
către sistem. Utilizatorul poate numai să vizualizeze astfel de câmpuri şi nu poate să efectueze
modificări de date conţinute în ele.
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După funcţionalitatea lor:
Câmpuri ”Text-box” - sunt toate câmpurile în care pot fi introduse datele manual (prin
intermediul tastaturii). Aceste câmpuri pot avea unele restricţii permiţând introducerea doar literelor
sau doar cifrelor (reieşind din context).

Câmpuri ”Pick-list” sau ”Drop-down list” - câmpuri care sunt destinate pentru alegerea
datelor incluse într-o ”listă” care se deschide apăsând butonul

F17-PP7.3. Ediţia 1, Revizia 0 din 24.06.2011
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Câmpuri ”Look Up” - sunt câmpuri, care deschid ”Lookup Grid”: o listă de date prezentate
în forma unei ferestre, de unde se selectează o valoare necesară pentru câmp. Apăsând butonul
în partea dreaptă a câmpului se va deschide o fereastră („Lookup Grid”) din unde se selectează o
valoare pentru câmpul respectiv. Astfel de ferestre sunt necesare pentru o căutare şi selectare mai
uşoară a unor date particulare, care mai apoi se înscriu automatic în câmpul corespunzător.
Apăsaţi aici
pentru a
deschide
fereastră de
tip LookUp

Fereastră de tip LookUp

Câmpuri ”Calendar” – sunt câmpuri pentru introducerea datelor calendaristice. Astfel de
câmpuri sunt aprovizionate cu un calendar (butonul

în partea dreaptă a câmpului), care permite

o selectare mai rapidă şi uşoară a datei.
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Valoarea de tip „dată” poate fi introdusă în câmp în mod manual sau apăsând butonul
calendarului : câmpul va deveni completat automat. Pentru selectarea datei necesare se
efectuează următorii paşii:
a. Se tastează butonul

din partea dreaptă a câmpului

b. Se tastează marcarea anului pentru a alege an şi luna dorită
c. Se selectează data necesară
d. Valoarea (data) selectată va apărea în câmp
Apăsaţi aici pentru a
selecta luna
precedentă

Apăsaţi marcarea anului pentru a
alege anul şi luna.

Apăsaţi aici
pentru a
selecta luna
următoare
Apăsaţi data
necesară pentru
alegerea ei

Dată curentă
Apăsaţi aici pentru a trece în
formatul selectării anilor

Apăsaţi aici pentru a
alege anul precedent

Apăsaţi aici pentru a alege
anul următor
Apăsaţi aici pentru a
alege luna

Apăsaţi aici pentru a alege
15 ani precedenţi

Apăsaţi aici pentru a alege
15 ani următori

Câmpuri ”Check Box” – sânt câmpuri în care selecţia valorii se efectuează prin bifarea ei.
De obicei câmpul poate accepta două semnificaţii – ”Da” (bifat) sau ”Nu” (nu este bifat)

F17-PP7.3. Ediţia 1, Revizia 0 din 24.06.2011
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6. Tipurile de utilizatori şi funcţiile lor
În tabelul 1. Este reprezentat tipurile de utilizatori şi funcţiile pe care le deţin în sistem.
Tabelul 1. Tipurile de utilizatori şi funcţiile lor
Nr.
1

Tipul utilizatorului
Furnizor

2

Cumpărător

3

Inspector fiscal

5

Administrator de sistem

Descrierea Funcţiilor
Îndeplineşte formularul FF
Importă formularul în format XML din aplicaţiile de evidenţă
contabilă
Salvează formularul FF
Șterge sau modifică şi/sau semnează formularul FF
Expediază formularul FF
Vizualizează notificarea
Salvează declarația în format XML
Salvează notificările în format XML
Anulează FF
Vizualizează datele facturilor fiscale eliberate de furnizor şi
înregistrate în Registru
Vizualizează datele facturilor fiscale eliberate de furnizor şi
înregistrate în Registru
Efectuează controlul fiscal
Generarea rapoartelor în baza unor parametri prestabiliţi
Vizualizarea şi salvarea raportului generat;
Imprimarea raportului generat
Administrarea funcţionalitatea aplicaţiei
Evidenţa logurilor din sistem

F17-PP7.3. Ediţia 1, Revizia 0 din 24.06.2011
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7. Stările formularului electronic
În Registru există 6 stări în care se poate afla un formular electronic, în continuare sunt
descrise aceste stări:


Nou – reprezintă starea în care are loc crearea şi completarea formularului electronic;



Semnat – reprezintă formularul electronic la care este ataşat semnătura digitală;



Expediat – reprezintă formularul electronic după acţionarea butonului „Expediat”



Anulat – reprezintă formularul electronic care din careva motive se anulează.



Acceptat – formularul electronic care este transmis în BD SISF



Arhivat – un formular electronic după expirarea unei perioade fiscale după
introducere sau a timpului stabilit de aflare în starea acceptat,

8. Crearea formularului electronic
Pentru a crearea unui formular electronic se efectuează următorii paşi:
1. Se accesează pagina principală al portalului Registrul general electronic la facturilor
fiscale în calitate furnizor.
2. Din profilul locul de lucru se selectează elementul

Noi.

3. În bară de meniu al listei care va fi vizualizată din partea stângă se tastează butonul
Creaţi factura nouă.
4. În formularul care se va deschide, se introduc datele privind factura fiscală (vezi Fig. 11 ).
Notă: partea de sus a formularului va fi prezentată în regim ”numai citire” şi va conţine
datele fiscale ale agentului economic furnizor al bunurilor şi serviciilor.
5. Apăsaţi butonul

Salvează şi închide forma pentru a salva datele concomitent cu

închiderea formei. Înregistrarea facturii va apărea în lista interfeţei elementului

F17-PP7.3. Ediţia 1, Revizia 0 din 24.06.2011
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Partea de sus a formularului conţine datele ale agentului economic furnizor al bunurilor
şi serviciilor prezentate în regim ”numai citire”

Introduceţi datele privind factura fiscală al
cumpărătorului în acest compartiment al formularului

Apăsaţi aici pentru a selecta agentul economic cumpărător din listă existentă sau
pentru a crea informaţia privind el în caz dacă este un cumpărător nou

Fig. 11. Formularul de creare a unui formular electronic

8.1. Selectarea şi validarea contribuabililor
În cazul dacă în procesul de creare a facturii fiscale este necesar de selectat un cumpărător
nou, care încă nu a participat la tranzacţiile ale întreprinderii, atunci pentru selectarea lui în calitate
de cumpărător este necesar de efectuat validarea lui conform codului fiscal în acord cu datele din
Registrul.
Registrul validează codul fiscal şi în cazul dacă el a fost introdus corect Registrul descifrează
denumirea cumpărătorului după codul fiscal. Pentru a efectua selectarea şi validarea cumpărătorului
nou se efectuează paşii următori:
F17-PP7.3. Ediţia 1, Revizia 0 din 24.06.2011
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1. Din formularul creării facturii fiscale noi (vezi figura 11) se tastează butonul

lângă

câmpul Codul fiscal şi denumirea cumpărătorului.
2. În formularul de tip LookUp pentru selectarea cumpărătorului care se va deschide (vezi
figura 12. ) se tastează butonul

. Aceasta va deschide un nou formular în care

este posibilitatea introducerii codului fiscal al cumpărătorului (vezi figura 13).
Folosiţi filtrul de căutare pentru a uşura procesul de căutare
a înregistrării despre cumpărător

Apăsaţi aici pentru a deschide formularul de adăugare a cumpărătorului nou

Fig. 12. Formularul de tip LookUp de selectare/creare a agenţilor economici cumpărători

3. Se introduce codul fiscal al cumpărătorului nou.
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Fig. 13. Inserarea codului fiscal şi validarea lui

4. Se tastează butonul Validare. Sistemul va efectua verificarea/validarea codului fiscal
introdus cu datele din Registru.
5. În cazul în care codul fiscal al cumpărătorului a fost introdus corect sistemul va valida
cumpărătorul vizualizând denumirea lui şi apartenenţa lui la IFS teritorial (vezi Fig.
14Ошибка! Источник ссылки не найден.). Se tastează butonul

pentru a

selecta agentul economic în calitate de cumpărător la factura fiscală Dvs.

Fig. 14. Asignarea cumpărătorului

6. În cazul în care codul fiscal nu a fost introdus corect sistemul va arată mesajul informativ
privind validarea nereuşită a mesajului.
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9. Încărcarea fişierelor XML
În afară de metodă simplă de creare a formularelor electronice, descrisă în paragraful
precedent, înregistrarea facturilor fiscale pot fi transferate în forma electronică, adică create, prin
intermediul funcţionalităţii Încarcă fişiere XML.
Această metodă poate fi utilizată pentru crearea unui grup de formulare electronice cu date
din facturi fiscale eliberate în cazul dacă facturile ale cumpărătorilor sânt disponibile în formatul
XML. Deci, pentru a încărca sau un grup de date despre facturi prin intermediul funcţionalităţii
Încarcă fişiere XML se efectuează următori paşi:
1. Din profilul Locul de lucru se selectează elementul

Noi, sau din elementului Noi se

selectează sub elementul Fişiere XML.
2. În bară de meniu al listei care va fi vizualizată din partea stângă se tastează butonul
Încarcă fişiere XML.
3. În formularul care se va deschide accesaţi link(ul) Attach File pentru a deschide fereastră de
selectare şi încărcare fişierului corespunzător în format XML de pe calculatorul Dvs (vezi
figura 15).
4. În fereastră care se va deschide se tastează butonul Browse şi se selectează fişierul respectiv.
5. Se tastează butonul Upload
6. Se închide formularul ”Încarcă XML” tastând butonul

Salvează şi închide formularul.

Fig. 15. Interfaţa de încărcare a fişierelor XML
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10. Eliminarea formularelor electronice
În unele cazuri apare necesitatea de a elimina înregistrarea facturii fiscale noi create. Pentru acest
scop se efectuează paşii următori:
1. Din profilul Locul de lucru se selectează elementul

Noi.

2. În lista de înregistrări al elementului Noi, se selectează înregistrarea facturii fiscale pe care se
doreşte eliminarea.
3. În bară de meniul al listei se tastează Alte acţiuni –
Ştergeţi Factura.
4. După tastarea butonului Ştergeţi Factura va apărea un
mesaj informativ care cere confirmarea acţiunii întreprinse, dacă acţiunea întreprinsă este
corectă tastaţi OK în caz contrar Cancel, vezi figura 16.

Fig. 16. Mesaj informativ

Notă: Procedura de eliminare a înregistrărilor privind facturi fiscale este o procedură ireversibilă.
Odată cu ce înregistrarea a fost eliminată ea nu poate fi restabilită.
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11. Semnarea formularelor electronice
După ce formularul electronic a fost creată ea rămâne în lista interfeţei

Noi până la

momentul semnării acesteia de către furnizori. În sistem sunt două opţiuni de semnarea, opţiunea
Semnează este destinată pentru semnarea formularelor înregistrate manual, în caz că au fost
încărcate un fişier XML cu date din facturi se recomandă să se utilizeze Semnarea Multiplă, cu
ajutorul acestei opţiuni semnătura se aplică pe fiecare formular din fişierul XML, vezi figura 17.
Pentru a semna un formular electronic se efectuează paşii următori.
1. Din profilul Locul de lucru selectaţi elementul

Noi.

2. Din lista înregistrărilor se selectează înregistrarea facturii fiscale pe care se doreşte să se
aplice semnătura digitală
3. În bară de meniu al listei se tastează butonul

Semnează sau

Semnarea Multiplă.

Semnarea formularului înregistrat manual

Semnarea formularelor din fisierele XML încărcate

Fig. 17. Opţiunile „Semnează” şi „Semnarea Multiplă”
4. La tastarea butonului va apărea un mesaj informativ care cere să se aştepte, după care se va
deschide o fereastra în care se introduce parola. Procedura de semnare este similară cu
aplicaţia SIA „Declaraţia electronică” unica diferenţă este că în Registru se aplică doar o
semnătură.
5. În caz că sa omis o greşeală sau din alte motive se doreşte să se şteargă semnătura atunci din
profilul de lucru se selectează elementul

Trimise, unde pe bara de meniu al listei se

tastează Şterge Semnătura (vezi figura 18), după ce se tastează acest buton înregistrarea
revine în starea Noi, în caz că totul este corect se tastează butonul trimite şi înregistrarea
trece în starea Acceptate.

Opţiunea de ştergere a semnăturii de pe formularul electronic

Fig. 18. Opţiunea de ştergere semnăturii din înregistrări
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12. Trimiterea şi Acceptarea formularelor electronice
După ce formularul electronic a fost creat, încărcat apoi a fost semnat,
formularelor se păstrează în lista interfeţei elementului

înregistrarea

Semnate până la momentul trimiterii

acestora spre IFS principal. Pentru a efectua trimiterea formularelor spre prelucrare la IFSP se
efectuează paşii următori:
1. Din profilul Locul de lucru se selectează elementul

Semnate.

2. Din lista înregistrărilor se selectează înregistrarea formularului pe care se doreşte să fie
trimis la IFSP.
3. În bară de meniu al listei se tastează butonul

Trimite, (vezi Fig. 19).

Apăsaţi aici pentru a
trimite factura fiscală
selectată spre IFSP

Fig. 19 Trimiterea înregistrărilor spre IFSP din interfaţa ”Semnate”

Odată cu tastarea butonului respectiv înregistrarea facturii fiscale va fi înaintată spre
prelucrare în cadrul IFSP şi va trece în lista interfeţei

Trimise.

După ce se înregistrările cu date din facturi fiscale au fost trimise spre aprobare, în cadrul IFS
principal se efectuează validarea automată a facturilor fiscale ale agentului economic. Validarea
facturilor la IFSP este un proces automat efectuat în cadrul sistemul şi de obicei durează câteva
secunde. După ce factura a fost validată de IFSP ea devine acceptată, iar agentul economic va găsi
înregistrarea ei în lista interfeţei elementului

Acceptate.

Portalul oferă posibilitatea obţinerii informaţiei cu privire la înregistrarea facturilor fiscale. O
astfel de informaţie va conţine datele privind IFS la care se referă factura fiscală, datele agentului
economic (contribuabil). Pentru a afişa recipisa privind factura fiscală se efectuează paşii următori:
1. Din profilul Locul de lucru se selectează elementul
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2. Din lista înregistrărilor se selectează înregistrarea facturii fiscale pentru care se doreşte să se
afişeze recipisa.
3. În bară de meniu al listei se tastează butonul

Afişează recipisă (vezi figura 20).

Apăsaţi aici pentru a
afişa recipisă pentru
factura fiscală selectată

Fig. 20 Afişarea recipisei pentru factura fiscală din interfaţa ”Acceptate”

4. Se deschide o fereastră nouă în care formularul va conţine date privind factură fiscală (vezi
figura 21).
Nota: Folosiţi link(ul) ”Printer version” pentru a efectua tiparul recipisei.

Fig. 21 Formularul recipisei ale facturii fiscale
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13. Anularea formularelor electronice
O înregistrare cu date din factura fiscală acceptată poate fi anulată în caz de necesitate. Pentru a
anula o factura fiscală se efectuează paşii următori:
1. Din profilul Locul de lucru se selectează elementul

Acceptate

2. Din lista înregistrărilor se selectează înregistrarea facturii fiscale pe care se doreşte să se
anuleze.
3. În bară de meniu al listei se tastează butonul

Anulează, vezi Fig. 22.

Fig. 22 Efectuarea anulării facturii fiscale din interfaţa ”Acceptate”
4. În formularul care se va deschide se selectează unul din teri motive de anulare a facturii
fiscale şi se introduce descrierea prescurtată a motivului anulării, vezi Fig. 23.

Fig. 23. Interfaţa câmpului „Motivul anulării”
Notă: Toate câmpurile ale formei sânt câmpuri de completare obligatorie. Sistemul nu vă va permite
de efectuat anulare facturii fiscale până când toate câmpurile vor fi aprovizionate cu date.
5. Se tastează butonul

pentru a salva modificările efectuate. Odată cu

aceasta înregistrarea facturii fiscale va fi transferată din lista interfeţei elementului
Acceptate în lista elementului
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14. Arhiva şi Asignarea formularelor electronice
Toate facturile fiscale acceptate după parcurgerea perioadei de timp stabilite trec din lista
interfeţei

Acceptate în lista interfeţei

Arhivă (vezi figura 24). În arhivă pot fi găsite toate

facturile fiscale acceptate din perioadele de gestiune precedente. Prin intermediul acestei interfeţe se
poate de găsit o factura fiscală anumită a agentului economic, de vizualizat conţinutul ei în formă,
de obţinut datele comparative privind numărul facturilor fiscale înregistrate pe o perioadă stabilită.
De asemenea facturile fiscale arhivate pot fi supuse anulării în caz de necesitate. Pentru acest
scop se utilizează butonul

Anularea în bară de meniu al listei

Fig. 24. Interfaţa elementului ”Arhivă”

În cadrul profilului Locul de lucru al agentului economic un loc aparte are elementul
Facturile Asignate (vezi Fig. 25). Facturile asignate reprezintă acea parte a facturilor fiscale ale
agentului economic la care el participă în calitate de cumpărător. Aceste facturile fiscale se
întocmesc (se introduc în Registrul General Electronic al Facturilor Fiscale) la agenţii economici
furnizori ai bunurilor şi serviciilor şi apar în interfaţa agentului economic cumpărător în mod
automat.
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Fig. 25. Interfaţa elementului ”Facturile Asignate”
O astfel de interfaţa permite de a efectua controlul asupra facturilor fiscale ale agentului
economic la care el participă ca un cumpărător, comparând informaţii ale agentului economic
cumpărător cu datele ale agentului economic furnizor.
În cadrul elementului Ajutor este plasat ghidul utilizatorului, care în orice moment poate fi
descărcat şi utilizat.
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15. Legătura inversă
În caz că pe parcursul accesării Registrului utilizatori au observat eroi în funcţionalitatea
aplicaţiei sau solicită un ajutor din partea serviciului tehnic, ei au posibilitatea să adreseze o
scrisoare direct din Registru indicând incidentul apărut. În figura 26 este reprezentat interfaţa
elementului Legătura Inversă.

Fig. 26. Interfaţa elementului Legătura Inversă
Pentru a crea un incident se tastează butonul

după care apare o

fereastra nouă unde se subiectul, descrierea incidentului, caracterul şi prioritatea (joasă, medie sau
înaltă), vezi Fig. 27.

Fig. 27. Interfaţa opţiunii de creare a unui incident
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16. Furnizor-Cumpărător: reînregistrarea facturilor anulate.
Utilizatorii în rol de Furnizor-Cumpărător dispun de funcţionalitate de reînregistrare a
facturilor care au fost anterior anulate. O astfel de posibilitate poate fi necesară atunci când o factura
cu statut anulat se restabileşte la evidentă în cadrul Registrului Facturilor Fiscale. O factură anulată
care a trecut procesul de reînregistrare se restabileşte ciclul ei în cadrul Registrului, ajungând din
nou în lista facturilor noi în cadrul locului de lucru al utilizatorului.
Pentru a efectua reînregistrarea facturii fiscale anulate efectuaţi paşii următori:
1. Accesaţi Registrul în calitate de Furnizor-Cumpărător (treceţi procedura de autentificare).
2. În profilul Dvs. ”locul de lucru” desfăşuraţi elementul Facturi spre anulare.
3. În cadrul elementului Facturi spre anulare selectaţi sub-elementul

Anulate. Lista

facturilor fiscale care au căpătat statut ”Anulate” va fi vizualizată în parte dreaptă a ecranului
(vezi Fig. 28).
4. Din lista facturilor anulate selectaţi o factură pe care doriţi să reînregistraţi (un clic pe
înregistrarea facturii în listă pentru selecţie)
5. În bară de meniu al listei apăsaţi butonul

Reînregistrarea. Formularul pentru crearea

facturii fiscale va apărea pe ecranul Dvs. (vezi Fig. 29)
6. Completaţi

câmpurile

corespunzătoare

în

cadrul

formularului.

Apăsaţi

Înregistrarea facturii fiscale reînregistrate va trece în lista facturilor fiscale Noi

butonul

. Însă

factura fiscală anulată pentru care a fost efectuată anularea va rămâne în lista facturilor anulate.
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Apăsaţi aici pentru a efectua procedura de reînregistrare a
facturii

Fig. 28 Interfaţa ”Anulate”

F17-PP7.3. Ediţia 1, Revizia 0 din 24.06.2011

32

Ghidul utilizatorului

Fig. 29 Formularul de reînregistrare a facturii fiscale anulate
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17. Cerinţe de utilizare
Funcţionarea stabilă a serviciului oferit poate fi obţinută prin următoarele versiuni a
browselor:


Internet Explorer începînd cu 8.0 cu versiunea java 6.31 şi 7.5 – pînă la versiunea
actuală.



Mozila Firefox începînd cu 13.0.1 cu versiunea java 6.31 şi 7.5 – pînă la versiunea
actuală.



Google Chrome 20.0 pînă la versiunea actuală cu versiunea java 7.5 - pînă la
versiunea actuală.
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