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Nu ne asumăm responsabilitatea în niciun fel pentru modul în care sunt utilizate documentele și pentru acuratețea datelor© Factură-Fiscala.com2017 Am pregătit două modele de mesaje care însoțesc articolele care pot fi descărcate din tabelul de mai jos. Șabloanele sunt ușor de completat și imprimat.   Format document Descărcați expedierea livrată livrată în formatul preferat.  
Cu aplicația 2invoice, puteți crea mesaje de expediere incluse cu doar câteva clicuri. Toate datele introduse sunt salvate și le puteți reutiliza atunci când aveți nevoie. Aveți posibilitatea să particularizați șabloanele de opinie pentru a se potrivi nevoilor dvs.   Gratuit până la 10 documente emise lunar Ușor de utilizat de orice tip de afaceri sau PFA.   Este acest articol util? Vă
mulțumim pentru feedback-ul dumneavoastră. Academia.edu să utilizeze cookie-uri pentru a personaliza conținutul, a adapta anunțurile și a îmbunătăți experiența utilizatorului. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu colectarea noastră de informații folosind cookie-uri. Pentru a pleca mai mult, vezi Politica de confidențialitate.× 03.05.20197.614 vizualizari 2 (3 voturi,
medie: 4.00 din 5) Sarcini ... Formularul tipărit Aviz de însoțire a mărfurilor a fost aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.65 din 18.04.2019 și publicat în edițiile nr. Instrucțiunile de completare a tipului de echipament formular Notificarea mărfurilor însoțitoare este prezentată în anexa I la prezentul regulament. 2 la această comandă. În conformitate cu dispozițiile referitoare la
procedura formularului tipărit Notificarea care însoțește mărfurile se eliberează în următoarele cazuri: (a) mărfurile însoțitoare în timpul transportului, cu eliberarea ulterioară a facturii fiscale care certifică transportul, se eliberează pe baza avizelor emise în cursul perioadei fiscale (luna calendaristică) în care au fost emise aceste notificări; (b) transportul de mărfuri în afara
întreprinderii (fără transferul dreptului de proprietate asupra prelucrării și prelucrării, depozitării, expertizei etc.) cu emiterea ulterioară a facturii fiscale. Imprimarea centrală a comenzii de însoțire a mărfurilor, eliberarea seriei și diapazonul pentru tipărirea de sine stătătoare a comenzii de însoțire a mărfurilor, administrarea, întreținerea, dezvoltarea și securitatea funcționării
sistemelor informatice automatizate referitoare la înregistrarea documentelor primare cu regim special se efectuează de către autoritatea fiscală de stat. Ulterior, standardele valorice se vor reflecta în pregătirea facturii cu TVA. Entitate care ține conturi utilizând sisteme Documentele informatice sunt acoperite de dreptul de a imprima anunțurile comerciale însoțitoare pentru dovada
mărfurilor. Dreptul de imprimare gratuită a anunțurilor de însoțire a mărfurilor se acordă pe baza chitanței emise în format electronic după ce entitatea a depus o cerere prin intermediul sistemului informatic automatizat Comanda online a formularelor tipărite. Entitatea căreia i s-a acordat dreptul de a imprima ea însăși bunurile atunci când seria este atribuită și intervalul numeric au
acest drept pe toată durata antreprenoriatului, fără a fi necesar să se confirme acest drept în această perioadă. În același timp, vă informăm că entitatea care își desfășoară dreptul la imprimarea gratuită a mesajelor care însoțesc mărfurile, în funcție de detaliile activității desfășurate, are dreptul de a include indicatori și de a exclude reflectarea indicatorilor care nu sunt elemente
obligatorii. Facturile fiscale pot fi emise pe baza unuia sau mai multor avize care însoțesc mărfurile întocmite, iar numărul și datele avizelor se introduc în caseta de documente atașată pentru factura fiscală. Factura fiscală poate fi, de asemenea, întocmită pe baza avizelor emise, dacă este necesar, la sfârșitul zilei sau într-o altă perioadă, dar nu mai târziu de sfârșitul perioadei
fiscale (luna calendaristică). Coloanele 8.7, 8.8 vor fi completate dacă mărfurile nu sunt acceptate în momentul primirii lor de către cumpărător/destinatar. În acest caz, factura fiscală trebuie să indice cantitatea de bunuri acceptată de cumpărător/destinatar. Comanda care însoțește mărfurile, ținând cont de numărul părților implicate în tranzacția economică efectuată, este
întocmită de furnizor în mai multe exemplare pentru transportul furnizorului sau al cumpărătorului/destinatarului: (a) copia trebuie păstrată de la furnizor și trebuie să servească drept document la întocmirea facturii fiscale; (b) exemplarul doi este destinat cumpărătorului/destinatarului să înregistreze mărfurile până la întocmirea facturii fiscale; - 5 copii în măsura în care este destinat
să asigure transportul mărfurilor de către terți: (a) se păstrează o copie a unei copii către furnizor; (b) exemplarul doi este destinat cumpărătorului/destinatarului să înregistreze mărfurile până la întocmirea facturii fiscale; furnizorul și va acționa ca document în pregătirea facturii fiscale (d) exemplarul patru este destinat transportatorului care servește ca bază pentru înregistrarea
activității de transport( e) exemplarul cinci este destinat autorizării la ieșirea mijlocului de transport de la punctul de încărcare (depozit) și este păstrat la furnizor. Înregistrarea, eliberarea, depozitarea și utilizarea avizului de însoțire a mărfurilor sunt reglementate de instrucțiunile privind înregistrarea, eliberarea, depozitarea și utilizarea formularelor tipărite ale documentelor primare
cu regim special aprobate prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. În acest context, vă informăm că, în conformitate cu această instrucțiune, șeful unității este responsabil pentru starea înregistrărilor, depozitarea și utilizarea formularelor de sistem special. Funcțiile și obligațiile persoanei responsabile cu înregistrarea, depozitarea, eliberarea și perfecționarea formularelor
cu aranjamente speciale trebuie confirmate prin ordin, semnat de șeful entității. Formularele stricte de înregistrare se eliberează numai persoanelor care întocmesc obligațiunile cărora le sunt completate documentele în cauză. Eliberarea lor include formulare de regim special în registrul regimurilor speciale, cu semnătura persoanei responsabile. Persoanele responsabile cu
întocmirea formularelor speciale înregistrează în registrul de primire și predare a documentelor M-13 informațiile privind utilizarea formularelor în funcție de destinație. Formularele cu regim special se efectuează de către registru în conformitate cu registrul. Registrul formularelor de regim special poate fi, de asemenea, întocmit în format electronic. În acest caz, dispozitivul este
obligat, la cererea utilizatorului, să livreze copia acestui document pe hârtie. Într-un astfel de caz, semnătura nu constituie un element obligatoriu, iar metoda de identificare a persoanelor care au inițiat, ordonat și/sau aprobat înscrierea informațiilor în registrul respectiv se stabilește prin proceduri interne. Ordinul MF nr.65 din 18.04.2019 a intrat în vigoare de la 1 ianuarie 2019.
Formularul tipărit Aviz de însoțire a mărfurilor a fost aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.65 din 18.04.2019 și publicat în edițiile nr. Instrucțiunile de completare a tipului de echipament formular Notificarea mărfurilor însoțitoare este prezentată în anexa I la prezentul regulament. 2 la această comandă. În conformitate cu dispozițiile privind metoda de reglementare a
formularului tipărit Notificarea care însoțește mărfurile se eliberează în următoarele cazuri: (a) mărfurile însoțitoare în timpul transportului, cu emiterea ulterioară a facturii fiscale care certifică transferul de proprietate; pe baza avizelor emise în cursul perioadei fiscale (luna calendaristică) transportul de mărfuri în afara întreprinderii (fără transferul dreptului de proprietate asupra
prelucrării și prelucrării, depozitării, expertizei etc.) cu emiterea ulterioară a facturii fiscale. Imprimarea centrală a comenzii de însoțire a mărfurilor, eliberarea seriei și diapazonul pentru tipărirea de sine stătătoare a comenzii de însoțire a mărfurilor, administrarea, întreținerea, dezvoltarea și securitatea funcționării sistemelor informatice automatizate referitoare la înregistrarea
documentelor primare cu regim special se efectuează de către autoritatea fiscală de stat. Ulterior, standardele valorice se vor reflecta în pregătirea facturii cu TVA. Entitatea care ține conturile prin intermediul unor sisteme informatice are dreptul de a imprima ea însăși anunțurile comerciale însoțitoare pentru documentația privind transportul de mărfuri. Dreptul de imprimare
gratuită a anunțurilor de însoțire a mărfurilor se acordă pe baza chitanței emise în format electronic după ce entitatea a depus o cerere prin intermediul sistemului informatic automatizat Comanda online a formularelor tipărite. Entitatea căreia i s-a acordat dreptul de a imprima ea însăși bunurile atunci când seria este atribuită și intervalul numeric au acest drept pe toată durata
antreprenoriatului, fără a fi necesar să se confirme acest drept în această perioadă. În același timp, vă informăm că entitatea care își desfășoară dreptul la imprimarea gratuită a mesajelor care însoțesc mărfurile, în funcție de detaliile activității desfășurate, are dreptul de a include indicatori și de a exclude reflectarea indicatorilor care nu sunt elemente obligatorii. Facturile fiscale
pot fi emise pe baza unuia sau mai multor avize care însoțesc mărfurile întocmite, iar numărul și datele avizelor se introduc în caseta de documente atașată pentru factura fiscală. Factura fiscală poate fi, de asemenea, întocmită pe baza avizelor emise, dacă este necesar, la sfârșitul zilei sau într-o altă perioadă, dar nu mai târziu de sfârșitul perioadei fiscale (luna calendaristică).
Coloanele 8.7, 8.8 vor fi completate dacă mărfurile nu sunt acceptate în momentul primirii lor de către cumpărător/destinatar. În acest caz, factura fiscală trebuie să indice cantitatea de bunuri acceptată de cumpărător/destinatar. (a) copiază o copie păstrată de la furnizor, care servește drept document la întocmirea facturii fiscale; (b) exemplarul doi este destinat
cumpărătorului/destinatarului să înregistreze mărfurile până la întocmirea facturii fiscale; - 5 copii în măsura în care este destinat să asigure transportul mărfurilor de către terți: (a) se păstrează o copie a unei copii către furnizor; (b) exemplarul doi este destinat cumpărătorului/destinatarului să înregistreze mărfurile; până la întocmirea facturii fiscale( c) exemplarul trei este destinat
să confirme primirea bunurilor de către cumpărător/destinatar și apoi trebuie returnat furnizorului și trebuie să servească drept document la întocmirea facturii fiscale (d) exemplarul patru este destinat transportatorului care servește drept bază pentru înregistrarea activității de transport; Înregistrarea, eliberarea, depozitarea și utilizarea avizului de însoțire a mărfurilor sunt
reglementate de instrucțiunile privind înregistrarea, eliberarea, depozitarea și utilizarea formularelor tipărite ale documentelor primare cu regim special aprobate prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. În acest context, vă informăm că, în conformitate cu această instrucțiune, șeful unității este responsabil pentru starea înregistrărilor, depozitarea și utilizarea formularelor de
sistem special. Funcțiile și obligațiile persoanei responsabile cu înregistrarea, depozitarea, eliberarea și perfecționarea formularelor cu aranjamente speciale trebuie confirmate prin ordin, semnat de șeful entității. Formularele stricte de înregistrare se eliberează numai persoanelor care întocmesc obligațiunile cărora le sunt completate documentele în cauză. Eliberarea lor include
formulare de regim special în registrul regimurilor speciale, cu semnătura persoanei responsabile. Persoanele responsabile cu întocmirea formularelor speciale înregistrează în registrul de primire și predare a documentelor M-13 informațiile privind utilizarea formularelor în funcție de destinație. Formularele cu regim special se efectuează de către registru în conformitate cu
registrul. Registrul formularelor de regim special poate fi, de asemenea, întocmit în format electronic. În acest caz, la cererea entitatea este obligată să livreze pe suport de hârtie copia acestui document. Într-un astfel de caz, semnătura nu constituie un element obligatoriu, iar metoda de identificare a persoanelor care au inițiat, ordonat și/sau aprobat înscrierea informațiilor în
registrul respectiv se stabilește prin proceduri interne. Ordinul MF nr.65 din 18.04.2019 a intrat în vigoare de la 1 ianuarie 2019. Comentarii comentarii
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