
PwC Moldova - Buletin informativ juridic şi fiscal 

Modificări ale Declaraţiei privind 

TVA

26 iunie 2014

Pe scurt

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat (IFPS) a aprobat, printr-un ordin recent, modificări la 

completarea formularului de declaraţie privind taxa pe valoare adăugată (TVA).  

În detaliu

Modificările aduse declaraţiei privind TVA se referă la includerea de către contribuabili a 

următoarelor informaţii suplimentare, la completarea formularului: 

 în boxa 7 “Importul de servicii” – se va completa cu valoarea de intrare a activelor materiale

pe termen lung, care urmează a fi introduse în capitalul statutar; 

 în boxa 8 “Suma TVA pentru importul de servicii” – se va completa cu suma TVA calculată şi 

achitată de către subiectul în al cărui capital social au fost introduse activele materiale pe 

termen lung;

 în boxa 17 “Trecerea în cont a TVA din perioada precedentă” – se va completa cu suma TVA 

nesolicitată sau neacceptată spre restituire în luna precedentă. 

[Sursa: Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 854 din 30 mai 2014 cu privire la

operarea completărilor şi modificărilor în Anexa nr. 2 la Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de 

Stat nr. 1164 din 25 octombrie 2012, Monitorul Oficial nr. 160-166 (4799-4805) din 20 iunie 2014]

De reţinut 

Prin noul ordin publicat, IFPS aprobă modificări la completarea formularului de declaraţie privind 

TVA, care a intrat în vigoare la data de 20 iunie 2014. Pentru contribuabili, măsura presupune 

completarea obligatorie a unor informaţii suplimentare în formularul de declaraţie. 
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Să discutăm

Pentru o discuţie mai detaliată despre impactul pe care aceste prevederi îl pot avea în cazul 
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