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Către Iuri Lichii  
Şef adjunct al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat 
str.Cosmonauţilor, 9, mun. Chişinău 
MD – 2005, Republica Moldova 
 
Către Vitalie Coceban 
Administrator al IS Fiscservinform 
str.Cosmonauţilor, 6, mun. Chişinău 
MD – 2005, Republica Moldova 
 
Copie: Victor Barbăneagră 
Viceministrul Finanţelor 
 
 
Nr. 16 din 21 martie 2013 
 
Ref: Probleme întîmpinate de contribuabilii mari în cadrul prezentării în mod electronic a Declaraţiei TVA 
 
 
Stimate dle Lichii, 
Stimate dle Coceban, 
 
În numele Asociaţiei Patronale “Camera de Comerţ Americană din Moldova” (în continuare „AmCham”) dorim să 
scoatem în evidenţă problemele practice legate de procesul de prezentare în mod electronic a Declaraţiei TVA. 
AmCham abordează această întrebare din numele contribuabililor mari care, începînd cu luna ianuarie 2013, se 
confruntă cu o serie de probleme în acest sens. 
 
Situaţia de fapt 
 
Începînd cu perioada fiscală ianuarie 2013 Declaraţia TVA (Forma TVA 12) se prezintă în baza formularului nou. 
Modificările în cauză au fost aprobate prin Ordinul IFPS nr.1164 din 25.10.2012. În baza acestui ordin s-a prescris, 
că Declaraţia TVA conţine două anexe care constituie părţi integrante ale Declaraţiei TVA: 

 Anexa nr.1 - Lista facturilor fiscale primite (Forma TVA FACT) 
 Anexa nr.2 - Lista facturilor fiscale eliberate (Forma TVA LIVR) 

 
Declaraţia TVA cu anexele la ea este completată, semnată şi expediată de către contribuabili ca un document 
unic, utilizînd metode automatizate de raportare electronică. 
 
Introducerea noului formular al Declaraţiei TVA (cu lista facturilor fiscale eliberate), a generat o serie de probleme 
practice pentru contribuabilii mari care emit un număr mare (mii sau chiar zeci de mii) de facturi fiscale pe lună. 
Totodată, din cîte cunoaştem, sistemul IT al IS Fiscservinform permite încărcarea datelor pentru maximum 10 (13) 
mii de facturi într-un singur document. Prin urmare, în dependenţă de contribuabil, Declaraţia TVA necesită a fi 
încărcată de mai multe ori, generând cîteva sau chiar zeci de Declaraţii separate, acceptate cu acelaşi număr de 
evidenţă.  
 
Chiar şi cu implicarea continuă a specialiştilor Fiscservinform, care se străduie în diverse moduri să faciliteze 
contribuabililor procedura de prezentare a Declaraţiilor TVA, procesul de încărcare a Declaraţiei (cu formele TVA 
FACT şi TVA LIVR) poate dura câteva ore, iar în lipsa unui asemenea suport companiile riscă cu încălcarea 
termenului de depunere a declaraţiei prevăzut de legislaţie. Astfel, acest proces nu doar că este anevoios, dar şi 
creează o serie de riscuri de ordin tehnic şi economic. Ba mai mult, contribuabilii mari deseori întîmpină 
necesitatea de a corecta Declaraţiile TVA şi, atunci, orice depunere a declaraţiei TVA corectate presupune 
încărcarea repetată a întregului set voluminos de componente ale Declaraţiei TVA. 
 
Deşi procedura de depunere a declaraţiilor în mod electronic vine să simplifice procesul de raportare, în practică, 
pentru agenţii economici mari, această procedură este foarte anevoioasă, caracterizată de următoarele dificultăţi: 

 Dificultăţi întîmpinate în cadrul procedurii de încărcare şi semnare a Declaraţiilor TVA ca un document 
unic, în cazul în care numărul facturilor în anexele la Declaraţie depăşeşte 10 (13) mii 

 Dificultăţi întîmpinate la prezentarea Declaraţiilor corectate (întrucît Declaraţia TVA se prezintă ca un 
document unic, orice omisiune în Declaraţia propriu-zisă sau în anexele la ea implică parcurgerea din nou 
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a întregului proces anevoios de perfectare, semnare şi încărcare). La prezentarea corectărilor sunt situaţii 
cînd este necesară prezentarea doar a Declaraţiei corectate, dar nu şi a anexelor, sau poate fi o eroare 
într-o anexă care nu afectează Declaraţia şi cealaltă anexă. În asemenea caz dreptul agentului economic 
de a depune Declaraţia corectată în realitate se transformă într-o povară administrativă.  

 Dificultăţi de ordin tehnic şi economic. Întrucît procesul de depunere a Declaraţiei este anevoios, nu este 
exclus riscul de depunere a Declaraţiei cu întîrziere sau cu anumite omisiuni, cu toate consecinţele de 
rigoare. 

 
Considerăm, că scopul de bază al implementării tehnologiilor informaţionale trebuie să fie simplificarea procesului 
de raportare. Or, în cazul de faţă procesul devine foarte anevoios. Deşi problema este actuală de cîteva luni, 
constatăm, că procesul de raportare în cazul agenţilor economici mari nu s-a îmbunătăţit. 
 
Propunerea AmCham 
 
Luînd în considerare faptul că procesul de administrare a serviciului „Declaraţie electronică” revine IS 
Fiscservinform, care se află în subordinea IFPS, precum şi prevederile art. 187 alin (5) ale Codului Fiscal, rugăm 
să interveniţi în termeni proximi pentru a soluţiona problemele descrise.  
 
Reieşind din faptul că cele relatate nu contribuie la optimizarea şi simplificarea procesului de administrare fiscală şi 
generează riscuri / incomodităţi majore pentru contribuabilii mari, propunem următoarele soluţii pentru remedierea 
situaţiei de fapt, care pot fi implementate cît simultan, atît şi în mod separat:  

1. Mărirea capacităţii sistemului informaţional, gestionat de IS „Fiscservinform”, astfel încît acesta să fie în 
posibilitate de a recepţiona anexele la Declaraţia TVA ce conţin cel puţin 200-300 mii rînduri; 

2. Divizarea Declaraţiei TVA în 3 componente distincte, şi anume: Declaraţia TVA, Forma TVA FACT şi 
Forma TVA LIVR. Fiecare element urmează să fie încărcat, semnat şi expediat în mod separat, cu 
obţinerea numărului de confirmare pentru fiecare componentă în parte. Aceasta ar facilita toate procesele: 
încărcarea, verificarea, raportarea şi prezentarea declaraţiilor corectate. Ca alternativă poate fi analizată 
posibilitatea aplicării acestui mecanism doar pentru contribuabilii mari. 

 
În contextul celor menţionate, rugăm respectuos aprobarea de către Dvs a organizării unei întrevederi cu 
companiile membre AmCham, pentru a aborda subiectul prezentării în mod electronic a Declaraţiei TVA. 

 
În speranţa că veţi da curs solicitării noastre de dialog şi colaborare. 
 
Cu respect, 
Mila Malairău 
 

 
 
Director executiv al Asociaţiei Patronale 
“Camera de Comerţ Americană din Moldova” 


