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Pe scurt

Guvernul a aprobat noi modificări 
adăugată (TVA) aferente procurărilor efectuate de subiecţii impozabili
începând cu 14 noiembrie 2014.

În detaliu

Potrivit noilor prevederi ale
Regulamentului privind
restituirea TVA, subiecţii 
impozabili nu vor mai trebui să 
dispună de declaraţia vamală 
de export a mărfurilor pentru a
confirma dreptul la restituirea
TVA aferente procurărilor 
destinate livrărilor de mărfuri.

Următoarele documente 
continuă să fie necesare pentru
confirmarea dreptului la
restituirea TVA în acest caz:

 contractul în baza căruia a 
fost efectuat exportul de
mărfuri;  

 factura comercială 
(invoice);
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Noi reglementări privind 
restituirea TVA

Guvernul a aprobat noi modificări privind confirmarea dreptului la restituirea taxei pe valoarea
aferente procurărilor efectuate de subiecţii impozabili. Acestea sunt aplicabile

începând cu 14 noiembrie 2014.

Potrivit noilor prevederi ale
Regulamentului privind

subiecţii 
impozabili nu vor mai trebui să 
dispună de declaraţia vamală 

pentru a
la restituirea

procurărilor 
de mărfuri.

Următoarele documente 
fie necesare pentru

confirmarea dreptului la
restituirea TVA în acest caz:

contractul în baza căruia a 
fost efectuat exportul de

 documentul de transport
internaţional al mărfurilor 
(copie), cu excepţia 
livrărilor efectuate prin 
intermediul poştei; 

 confirmarea organelor
vamale privind livrarea
mărfurilor pentru export;  

 unele documente
suplimentare în cazul
livrării mărfurilor la 
export prin intermediul
poştei. 

Noile prevederi stabilesc de
asemenea regula conform
căreia dacă anumite mărfuri 
sunt interzise a fi exportate
prin poştă într-o anumită 
ţară, pentru aceste mărfuri 
nu se va restitui TVA în
Republica Moldova.
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De reţinut

Începând cu 14 noiembrie
2014
export a mărfurilor a fost 
exclusă din lista documentelor 
necesare
dreptului la restituirea TVA
aferente procurărilor destinate 
livrărilor de mărfuri.

Au fost
anumite restricţii privind 
restituirea TVA
mărfuri destinate exportului 
prin intermediul poştei.
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De reţinut

ncepând cu 14 noiembrie
2014 declaraţia vamală de 
export a mărfurilor a fost 
exclusă din lista documentelor 
necesare pentru confirmarea
dreptului la restituirea TVA
aferente procurărilor destinate 
livrărilor de mărfuri.

Au fost de asemenea introduse
anumite restricţii privind 
restituirea TVA în cazul unor
mărfuri destinate exportului 
prin intermediul poştei.
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Să discutăm 

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

dumneavoastră specific, puteţi contacta următoarele persoane: 
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Partener
Ionut.Simion@ro.pwc.com
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Manager
Tatiana.Stavinschi@ro.pwc.com

Alexandru Munteanu
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Alexandru.Munteanu@ro.pwc.com
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