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Legea Nr. 202 din 06.10.2017
privind activitatea băncilor

La data de 15 decembrie a fost publicată Legea Nr. 202 din 06.10.2017 privind activitatea băncilor (în continuare Legea
202). Legea 202 reglementează condiţiile de acces la activitatea băncilor şi de desfăşurare a acesteia pe teritoriul Republicii
Moldova, cerințele prudențiale stabilite pentru bănci, competenţele, instrumentele și procedurile de supraveghere
prudenţială a băncilor de către Banca Națională a Moldovei, supravegherea prudenţială a băncilor de către Banca Națională
a Moldovei, cerinţele de publicare pentru Banca Națională a Moldovei în domeniul reglementării şi supravegherii
prudenţiale a băncilor.
Mai multe detalii aici: http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=373267
În vigoare din: 01.01.2018

Ordinul Ministrului Finanțelor
Nr. 143 din 23 noiembrie 2017
cu privire la modificarea și
completarea Ordinului
ministrului finanțelor nr. 118
din 28 august 2017

Prin Ordinul Ministrului Finanțelor Nr. 143 din 23 noiembrie 2017 (în continuare Ordinul 143) a fost modificat Ordinul
ministrului 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 (în continuare Ordinul 118).
Astfel, punctul 5 din Ordinul 118 se completează cu următorul conținut:
„Se permite imprimarea de sine stătător a formularului facturii fiscale într-o singură limbă, dar obligatoriu în limba de stat”.
De asemenea, punctul 6 din Ordinul 118 va avea următorul conținut:
„Se permite utilizarea formularelor tipizate de document primar cu regim special „factura fiscală” și „factura”, executate
tipografic, valabile până la intrarea în vigoare a prezentului Ordin, până la epuizarea totală a stocurilor aflate la entități și
Serviciul Fiscal de Stat. Formularele tipizate de document primar cu regim special „factura”, executate tipografic, aflate în
stoc, urmează a fi completate cu respectarea modului de completare a acestora existent la momentul aprobării lor.
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Seria și diapazonul de numere pentru imprimarea de sine stătător a facturilor fiscale primite până la intrarea în vigoare
a prezentului Ordin se utilizează până la epuizarea lor.
Seria și diapazonul de numere primite pentru imprimarea de sine stătător a facturilor, neutilizate până la 28 octombrie
2017, după data menționată devin nevalabile și nu vor fi utilizate pentru imprimarea formularelor tipizate de document
primar cu regim special.
Se permite completarea facturilor fiscale, executate tipografic, aflate în stoc, și imprimarea de sine stătător a facturilor
fiscale cu utilizarea seriei și diapazonului de numere primite până la intrarea în vigoare a prezentului Ordin, conform
Instrucțiunii prevăzute în anexa Nr. 2.
Alte modificări și completări introduse prin Ordinul 143 pot fi vizualizate accesând: http://www.fisc.md/
ShowUpdates.aspx?chapter=59cc506b-9248-46b7-b361-f2117b68b2db&file=10522
Data publicării în Monitorul Oficial: 15 decembrie 2017.
Ordinul Serviciului Vamal Nr.
446-O din 1 noiembrie 2017
privind aprobarea Instrucţiunii
cu privire la procedura
declarării periodice a mărfurilor
autohtone introduse în zonele
economice libere și Portul
Internațional Liber Giurgiulești
şi a mărfurilor aflate în zonele
economice libere și Portul
Internațional Liber Giurgiulești
la scoaterea lor pe restul
teritoriului vamal al Republicii
Moldova

Prin Ordinul Serviciului Vamal Nr. 446-O din 1 noiembrie 2017 (în continuare Ordinul 446-O) a fost aprobată
Instrucţiunea cu privire la procedura declarării periodice a mărfurilor autohtone introduse în zonele economice libere
(în continuare ZEL) și Portul Internațional Liber Giurgiulești (în continuare PILG) şi a mărfurilor aflate în zonele
economice libere și Portul Internațional Liber Giurgiulești la scoaterea lor pe restul teritoriului vamal al Republicii
Moldova.
Ordinul 446-O stabilește modurile de depunere a declarației vamale pentru mărfurile introduse pe teritoriile ZEL/
PILG, cazurile în care biroul vamal stabilește condițiile și mărfurile pentru care declarația vamală poate fi depusă
periodic, modul de prezentare a facturilor la livrarea/scoaterea în/din ZEL/PILG a mărfurilor.
Data publicării în Monitorul Oficial: 15 decembrie 2017.
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Indicii prețurilor de consum

Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova comunicat datele privind Indicele prețurilor de consum (IPC) la nivel de
țară (fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender) în luna noiembrie 2017 față de decembrie 2016:
Ianuarie - 101,2%
Februarie - 102,4%
Martie - 102,8%
Aprilie – 104,3%
Mai – 105,3%
Iunie – 104,8%
Iulie – 103,8%
August – 103,4%
Septembrie – 104,4%
Octombrie – 106,0%
Noiembrie – 106,8%
Data publicării în Monitorul Oficial: 15 decembrie 2017.
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Pentru orice întrebări sau neclarități, nu ezitați să ne contactați.
Cu considerațiune,
Echipa ERA
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