NOTĂ DE ÎNTEMEIERE
la proiectul Hotărîrii Guvernului pentru modificarea şi completarea
Regulamentului privind restituirea taxei pe valoarea adăugată
Proiectul Hotărîrii Guvernului pentru modificarea şi completarea Regulamentului
privind restituirea taxei pe valoarea adăugată, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.93
din 01.02.2013, a fost elaborat în scopul aducerii în concordanţă a Regulamentului
menţionat cu prevederile art.1011 alin.(2), art.1013 alin.(1) şi art.102 alin.(8) pct.8),
pct.11), pct.15) din Codul fiscal, modificate prin Legea nr.324 din 23.12.2013 pentru
modificarea şi completarea unor acte legislative.
Astfel, dispoziţiile art.1011 alin.(2), art.1013 alin.(1) din Codul fiscal, prevedeau că
restituirea TVA se efectuează într-un termen care nu depăşeşte 3 perioade fiscale după
perioada fiscală în care au fost efectuate investiţiile (cheltuielile) capitale.
După modificările art.1011 alin.(2), art.1013 alin.(1) din Codul fiscal, efectuate prin
Legea menţionată, limitarea termenului de 3 perioade fiscale în care agentul economic
poate beneficia de restituirea TVA a fost exclusă, fiind stabilit termenul de 45 de zile din
data depunerii cererii.
Totodată, conform modificărilor efectuate în art.102 alin.(8) pct.8) lit.e) din Codul
fiscal, din lista documentelor necesare pentru confirmarea dreptului la restituirea TVA
pentru serviciile de transport internaţional prin conducte, reţele electrice, a fost exclus
licenţa pentru activitatea pentru care se solicită restituirea.
Modificarea în cauză a fost operată din următoarele considerente.
Conform art.104 lit.a) din Codul fiscal, în vigoare din 04.02.2013, pentru serviciile
de transport internaţional al gazelor naturale, cota zero a TVA se aplică de către SA
„Moldova-Gaz” care deţine contractul de prestare a serviciilor în cauză cu beneficiarul
nerezident şi respectiv, în temeiul art.101 alin.(5) al Codului fiscal, beneficiază de dreptul
la restituirea TVA.
Totodată, pînă la modificările operate prin Legea nr.324 din 23.12.2013, drept
document justificativ pentru a beneficia de restituirea TVA, conform art.102 alin.(8) p.8)
lit.e) din Codul fiscal, a fost specificată licenţa pentru transportarea gazelor naturale, pe
care în cazul dat o deţine SRL „MoldovaTransGaz”, care este contractat de SA
„Moldova-Gaz” în cadrul realizării contractului cu nerezidentul, fapt care făcea
imposibilă realizarea prevederilor art.101 alin.(5) al Codului fiscal în partea ce ţine de
restituirea TVA pentru serviciile de transportare internaţională a gazelor naturale.
Concomitent, în legătură cu pregătirea cadrului legal pentru implementarea facturii
fiscale electronice, în art.102 alin.(8) pct.11) lit.d) din Codul fiscal au fost operate
modificările, prin care a fost exclusă necesitatea aplicării ştampilei organului vamal pe
factura fiscală în care este indicată zona economică liberă drept punct de destinaţie.
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