NOTĂ DE ÎNTEMEIERE
la proiectul hotărîrii Guvernului privind modificarea şi completarea
Regulamentului privind restituirea taxei pe valoarea adăugată
Proiectul hotărîrii Guvernului privind modificarea şi completarea
Regulamentului privind restituirea taxei pe valoarea adăugată, aprobat prin
Hotărîrea Guvernului nr.93 din 1 februarie 2013, a fost elaborat în scopul aducerii
în concordanţă a Regulamentului menţionat cu prevederile art.101 1 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, modificate şi
completate prin Legea nr.71 din 12 aprilie 2015.
Anterior, pînă la intrarea în vigoare a Legii menţionate, art. 1011 alin.(1) din
Codul fiscal, conţinea prevederi privind restituirea TVA pentru
investiţiile(cheltuielile) capitale la subiecţii impozabili care, începînd cu 1 ianuarie
2012, efectuează investiţii (cheltuieli) capitale, cu excepţiainvestiţiilor
(cheltuielilor) capitale în clădiri şi în mijloace de transport (de la poziţiile tarifare
870321, 870322, 870323, 870324, 870331, 870332, 870333), şisîntînregistraţi în
calitate de plătitori de T.V.A..
După intrarea în vigoare a Legii nominalizate, art. 1011 din Codul fiscala fost
completat cu un alineat nou (11),care prevede, căagenţii economici care
sîntînregistraţi în calitate de plătitori de TVA şi care începînd cu 1 mai 2015,
efectuează investiţii(cheltuieli) capitale în clădiri de producţie (destinate producerii
mărfurilor sau serviciilor) au dreptul la restituirea sumei TVA. Restituirea TVA nu
se efectuează pentru clădiri de construcţie care se află în curs de execuţie sau
conservare, ci doar pentru clădirile de producţie care sînt date în exploatare şi
utilizate conform destinaţiei lor finale.
Astfel, lărgirea spectrului de bunuri pentru care se permite restituirea sumei
TVA la investiţiile (cheltuielile) capitale efectuate de către subiecţii impunerii cu
TVA, va constitui un factor benefic pentru antreprenorii înregistraţi în calitate de
subiecţi ai impunerii cu TVA care preconizează să efectuiezeinvestiţii(cheltuieli)
capitale în acest domeniu.
De asemenea, prin acelaşi act legislativ, art.104 din Codul fiscal, a fost
completat cu lit.b1), care prevede aplicarea cotei „zero” a TVA la livrarea biomasei
lemnoase,erbacee şi din fructe destinată producerii energiei termice şi apei calde.
În acest context, a apărut necesitatea stabilirii documentelor confirmative în
baza cărora entitatea poate beneficia de restituirea TVA pentru livrările efectuate în
baza art.104 lit.b1).
Totodată, art.102, alin. (8), pct.1 din Codul fiscal a fost completat cu lit. b1
prin care la lista documentelor necesare pentru confirmarea dreptului la restituirea
TVA pentru valorile materiale şi serviciile procurate, a fost adăugată cerinţa de

prezentare a declaraţiei vamale de export sau extrasul din declaraţia vamală de
export în format electronic, pe care a fost aplicată semnătura electronica a
subiectului impozabil emisă în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Concomitent, pct.10 din art.102 alin.(8) al Codului fiscal a fost expus în
redacţie nouă şiprevede că drept documente confirmative pentru a beneficia de
restituirea TVApentru energia electrică, energia termică şi apa caldă destinate
populaţieivor servi documentele care atestă livrările; în cazul livrării operatorilor
reţelelor de distribuţieşi furnizorilor energiei electrice de către întreprinderile
producătoare – actele de recepţie între operatorii reţelelor de distribuţieşi
producători, respectiv între furnizorii energiei electrice şi producători, în celelalte
cazuri - facturile fiscale ce confirmă livrările.
Modificarea în cauză survine drept urmare a modificărilor efectuate la art.54
din Legea Parlamentului nr.124-XVIII din 23 decembrie 2009 cu privire la energia
electrică, potrivit căruia operatorii reţelelor de distribuţie nu mai pot fi concomitent
şi furnizori de energie electrică la tarife reglementate.
Cu referinţă la modificarea propusă la pct.19 din Regulament, aceasta a
survenit în urma necesităţii delimitării termenului de 37 de zile stabilit pentru
efectuarea controlului fiscal. Astfel, 30 de zile din acest termen vor fi destinate
pentru efectuarea controlului şi adoptarea deciziei de restituire, care include şi
termenul, specificat la articolul 216 alin.(8) din Codul fiscal, celelalte 7 zile pentru
întocmirea documentelor de plată şi transmiterea acestora spre executare
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