
SINTEZA OBIECȚIILOR ȘI PROPUNERILOR  

la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea și completarea  

Regulamentului cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control 

 pentru efectuarea decontărilor în numerar, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 474 din 

28 aprilie 1998 

 

Nr. 

d/o 

Autoritatea 

publică 

Conţinutul obiecţiilor/propunerilor 

 

Opinia autorului 

1. Ministerul 

Finanțelor, în 

comun cu 

Inspectoratul 

Fiscal 

Principal de 

Stat 

Menţionăm că pentru ca cheltuielile pentru 

serviciile profesionale menţionate să poată fi 

deduse de către contribuabilii beneficiari, acestea 

trebuie să fie justificate cu documente, cum ar fi 

formularele tipizate de documente primare cu 

regim special „BON DE PLATĂ” şi/ sau 

„FACTURA”. 

 

A fost propusă următoarea redacție pentru 

proiectul Hotărîrii Guvernului: 

”Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

Anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 474 

din 28 aprilie 1998 "Cu privire la aplicarea 

maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală 

pentru efectuarea decontărilor în numerar" 

(republicată în Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, ediţie specială din 15 aprilie 2008), cu 

modificările şi completările ulterioare, se modifică 

şi se completează după cum urmează: 

1) în punctul 8 litera a), cuvântul 

„subdiviziunile” se substituie cu cuvintele 

„unităţile structurale”; 

2) la anexă: 

se completează după punctul 13
2
, cu un punct 

nou, 13
3
, cu următorul cuprins: 

„13
3
. Activitatea de mediator. 

Notă: Pentru prestările de servicii 

profesionale indicate la pct. 13-13
3
, la cererea 

plătitorului, se eliberează bonul de plată şi /sau 

factura.”. 

 

COMENTARIU (pentru NOTA 

INFORMATIVĂ): 

În Regulamentul cu privire la aplicarea 

maşinilor de casă şi control pentru efectuarea 

decontărilor în numerar, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 474 din 28 aprilie 1998, a fost 

inclusă noţiunea „unitate structurală”, care şi 

trebuie utilizată în locul noţiunii „subdiviziune”. 

Se acceptă. 
modificarea pct. 8, lit. 

a); 

 

Se acceptă 
completarea anexei cu 

Nota.  Pentru a fi în 

concordanță cu titlul 

anexei, textul a fost 

redactat, fiind utilizată 

expresia ”genurile de 

activitate” în locul 

expresiei ”prestările de 

servicii profesionale”. 

 

Se acceptă 

completarea Notei 

informative. 

 

 

 

 

Ministru                                                  Oleg EFRIM 


