PROIECT

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

HOTĂRÎRE nr.________
din ___________________
privind modificarea şi completarea
Regulamentului privind restituirea taxei pe valoarea adăugată
În scopul executării prevederilor art.1011 alin.(11) şi art.102 alin.(8) pct.1),
pct.6), pct.7) şi pct.10) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997
(republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8
februarie 2007), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul
HOTĂRĂŞTE:
Regulamentul privind restituirea taxei pe valoarea adăugată aprobat prin
Hotărîrea Guvernului nr.93 din 1 februarie 2013 (Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2013, nr.27-30, art.140), cu modificările şi completările ulterioare, se
modifică şi se completează după cum urmează:
1. La punctul 2
1) în alineatul doi după litera „b),” se introduce litera „b1),”
2) după alineatul cinci se completează cu un alineat nou cu următorul cuprins:
„articolul 1011 din Codul fiscal, în redacţia Legii nr.71 din 12 aprilie 2015
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, pentru investiţiile
(cheltuielile) capitale efectuate în clădiri de producţie (destinate producerii
mărfurilor sau serviciilor) începînd cu 1 mai 2015;”.
2. La punctul 19, propoziţia a doua va avea următorul cuprins:
„30 de zile din acest termen sunt destinate pentru efectuarea controlului şi
adoptarea deciziei de restituire, care include şi termenul, specificat la articolul 216
alin.(8) din Codul fiscal, 7 zile pentru întocmirea documentelor de plată şi
transmiterea acestora spre executare Trezoreriei de Stat.
3. La punctul 32:
1) subpunctul 1) se completează cu litera b1) cu următorul cuprins:
„b1) declaraţia vamală de export sau extrasul din declaraţia vamală de export
în format electronic, pe care a fost aplicată semnătura electronică emisă în
conformitate cu legislaţia în vigoare a subiectului impozabil;”;
litera e) se abrogă;
2) în subpunctul 6) literele a) şi b), cuvîntul „digital” se înlocuieşte cu
cuvîntul „electronic” la forma gramaticală corespunzătoare;
3) subpunctul 10) va avea următorul cuprins:
„10) pentru energia electrică, energia termică şi apa caldă destinate populaţiei
– documentele care atestă livrările; în cazul livrării operatorilor reţelelor de
distribuţie şi furnizorilor energiei electrice de către întreprinderile producătoare –
actele de recepţie între operatorii reţelelor de distribuţie şi producători, respectiv

între furnizorii energiei electrice şi producători, în celelalte cazuri – facturile
fiscale ce confirmă livrările”;
4) subpunctul 15)
a) după cuvintele „pentru efectuarea investiţiilor (cheltuielilor) capitale” se
completează cu textul „şi investiţiilor (cheltuielilor) capitale în clădiri de producţie
(destinate producerii mărfurilor sau serviciilor) care sînt date în exploatare şi
utilizate conform destinaţiei lor finale:”
b) se completează cu lit.d) cu următorul cuprins:
„d) pentru investiţiile (cheltuielile) capitale în clădiri de producţie (destinate
producerii mărfurilor sau serviciilor), suplimentar se prezintă - proces-verbal de
recepţie finală, extrasul documentului cadastral ce atestă înscrierea acestora în
registrul bunurilor imobiliare;”
5) după subpunctul 18) se completează cu subpunctul 19) cu următorul
cuprins:
„19) pentru livrarea produselor din biomasă lemnoasa, erbacee şi din fructe
destinată producerii energiei termice şi apei calde:
a) contractul în baza căruia au fost efectuate livrări la cota zero a TVA;
b) scrisoarea beneficiarului pe blanchetă oficială cu antet privind
confirmarea faptului utilizării volumului (cantităţii) procurate conform destinaţiei;
c) facturile fiscale pentru livrările impozitate la cota zero a TVA.
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