PROIECT
HOTĂRÎRE
pentru modificarea şi completarea
Regulamentului privind restituirea taxei pe valoarea adăugată
În scopul aducerii în concordanţă a Hotărîrii Guvernului nr.93 din 01.02.2013
pentru aprobarea Regulamentului privind restituirea taxei pe valoarea adăugată cu
legislaţia fiscală în vigoare şi în special cu prevederile art.4 alin.(134) lit.a) şi
alin.(135) lit.a) din Legea nr.1417-XIII din 17 decembrie 1997 pentru punerea în
aplicare a titlului III al Codului fiscal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările şi completările
ulterioare, Guvernul
HOTĂRĂŞTE:
Regulamentul privind restituirea taxei pe valoarea adăugată, aprobat prin
Hotărîrea Guvernului nr.93 din 1 februarie 2013 (Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2013, nr.27-30, art.140), cu modificările şi completările ulterioare, se
modifică şi se completează după cum urmează:
1. Punctul 2 se completează în final cu un alineat cu următorul cuprins:
„articolul 4 alineatele (134) lit.a) şi (135) lit.a) din Legea nr.1417-XIII din 17
decembrie 1997 pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal.”;
2. În punctul 12 cuvintele „adopte decizia privind” se substituie cu cuvîntul
„stabilească”;
3. În punctul 32 subpunctul 1) litera f) ultimul alineat se exclude;
4. Punctul 32 se completează cu subpunctele 17) şi 18) cu următorul cuprins:
„17) pentru mărfurile (cu excepţia produselor petroliere) şi serviciile destinate
realizării Programului „Compact”, livrate pe teritoriul Republicii Moldova:
a) contractul, în baza căruia au fost efectuate livrări la cota zero a TVA;
b) în cazul prestării serviciilor şi lucrărilor – procesul-verbal de executare a
lucrărilor (actul de executare a lucrărilor);
c) facturile fiscale pentru livrările impozitate la cota zero a TVA, contrasemnate
de către reprezentantul autorizat al Fondului Provocările Mileniului Moldova (FPM
Moldova) sau al beneficiarului;

d) copia scrisorii emise de către FPM Moldova pe blanchetă oficială cu antet, cu
indicarea beneficiarului şi a proiectului şi cu confirmarea că livrările către acest
beneficiar a mărfurilor (cu excepţia produselor petroliere), serviciilor şi lucrărilor,
destinate realizării Programului “Compact”, se impozitează cu TVA la cota zero.”;
„18) pentru mărfurile, utilajele, echipamentele, mobilierul, lucrările şi serviciile
destinate reparaţiei clădirii Parlamentului:
a) copia contractului, în baza căruia au fost efectuate livrări la cota zero a TVA;
b) în cazul prestării serviciilor şi lucrărilor – procesul-verbal de executare a
lucrărilor (actul de executare a lucrărilor);
c) facturile fiscale pentru livrările impozitate la cota zero a TVA;
d) confirmarea eliberată subiecţilor de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Construcţiilor, în care este specificat furnizorul mărfurilor, serviciilor şi/sau lucrărilor,
cumpărătorul acestora, cantitatea şi destinaţia acestora.”;
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