NOTĂ DE ÎNTEMEIERE
la proiectul Hotărîrii Guvernului pentru modificarea şi completarea
Regulamentului privind restituirea taxei pe valoarea adăugată

Prin Legea nr.172 din 12 iulie 2013 pentru modificarea şi completarea unor
acte legislative, în art.4 din Legea nr.1417-XIII din 17 decembrie 1997 pentru
punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal, a fost introdus aliniatul (13 4),
prevederile căruia stipulează că mărfurile (cu excepţia produselor petroliere) şi
serviciile destinate realizării Programului “Compact”, stipulate în secţiunea 2.8 şi
în anexa VI din Acordul “Compact”, se livrează pe teritoriul Republicii Moldova
cu aplicarea taxei pe valoarea adăugată la cota zero.
Totodată, prin Legea nr.213 din 12 iulie 2013 pentru completarea unor acte
legislative, în art.4 din Legea nr.1417-XIII din 17 decembrie 1997, a fost introdus
aliniatul (135), prevederile căruia stipulează că mărfurile, utilajele, echipamentele,
mobilierul, lucrările şi serviciile destinate reparaţiei clădirii Parlamentului de pe
bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfînt nr.105, municipiul Chişinău, pentru anii 2013–
2014, se vor livra pe teritoriul Republicii Moldova cu aplicarea taxei pe valoarea
adăugată la cota zero.
Astfel, întru asigurarea executării prevederilor art.101 alin.(5) din Codul
fiscal, au fost elaborate propunerile de completare a Hotărîrii Guvernului nr.93 din
01.02.2013 pentru aprobarea Regulamentului privind restituirea taxei pe valoarea
adăugată cu norme care stabilesc modalitatea de restituire a TVA furnizorilor
autohtoni care, conform prevederilor art.4 alin.(134) lit.a) şi alin.(135) lit.a) din
Legea nr.1417-XIII din 17 decembrie 1997, livrează mărfuri, servicii la cota zero a
TVA.
Totodată, în punctul 12 al Regulamentului este necesar de a modifica
sintagma „adopte decizia privind”, deoarece în acest caz termenul „decizie” nu
corespunde acţiunii de facto. În baza criteriilor stabilite în punctul 13 al
Regulamentului este determinată metoda prin care se va efectua restituirea, iar
decizia se adoptă asupra sumei acceptate /neacceptate spre restituire în baza actului
de control sau în baza conformării criteriilor menţionate.
Concomitent, în perioada anilor 2011 - 2012, în cadrul corespondenţei cu
instituţiile de profil pe subiectul exportului produselor din tutun prin intermediul
poştei, CCCEC, MAI, Procuratura Anticorupţie au indicat asupra riscurilor care fac
necesară stoparea restituirii TVA aferentă exportului produselor din tutun livrate
prin intermediul poştei în Statele Unite ale Americii.

Avînd în vedere riscurile şi problemele enunţate de către instituţiile
menţionate, precum şi luînd în consideraţie prevederile Circularei Uniunii Poştale
Universale nr.152 din 19 iulie 2010, care stipulează interdicţii privind remiterea
prin poştă a produselor din tutun, a fost modificat Regulamentul privind restituirea
taxei pe valoare adăugată, aprobat prin Hotărîrea Guvernului 93 din 01.02.2013,
Conform modificărilor introduse la pct.32 subpct.1) lit.f) al Regulamentului a fost
stabilită interdicţia de restituire a TVA pentru exportul produselor din tutun prin
intermediul poştei.
Este de menţionat că redacţia actuală a art.101 alin.(5) din Codul fiscal şi
art.102 alin.(8) din Codul fiscal nu prevede careva restricţii pentru restituirea TVA
aferente exportului de ţigări prin intermediul trimiterilor poştale, în adresa
beneficiarilor.
Prin urmare, reieşind din cele expuse, în proiectul prezentat au fost incluse
propuneri pentru excluderea ultimului aliniat al pct.32 subpct.1) lit.f) din
Regulamentul privind restituirea taxei pe valoare adăugată .
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