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Nr. 84 din 17 noiembrie 2015 

 

Ref.: Constrângeri antreprenoriale în procesul de solicitare a restituirii TVA în cadrul comerțului internațional 

 

 

Stimate dle Ministru, 

 

A. P. „Camera de Comerț Americană din Moldova” (în continuare „AmCham Moldova”) a reușit dezvoltarea unei 

relații fructuoase de colaborare cu Ministerul Finanțelor și cu instituțiile subordonate acestuia, participând activ, 

la procesele de dezbateri publice pe marginea mai multor proiecte de acte normative și legislative, inclusiv în ce 

privește procesele de optimizare a administrării fiscale și vamale. 

 

Așadar, prin intermediul respectivei scrisori, dorim să abordăm o serie de probleme practice cu care se 

confruntă agenții economici în procesul de solicitare de restituire a TVA în cazul efectuării exporturilor. 

 

I. Prin prisma agenților economici exportatori 

Periodic suntem sesizați de agenții economici exportatori privind existența situațiilor în care, în vederea 

restituirii TVA (în cazul livrărilor de mărfuri la export), se solicită existența amprentelor umede de ștampile 

vamale pe declarații vamale, CMR și invoice. Mai mult decât atât, cerințe similare se înaintează și în cazurile de 

export electronic (care la moment constituie peste 30% din totalul exporturilor). Existența amprentelor vamale 

umede se referă adesea nu doar la cele de la posturile vamale de frontieră ci și de la cele interne, deci 

solicitându-se prezența respectiv a câte 2 ștampile umede. 

 

Prin urmare, facem referință la prevederile Codului Fiscal și a Regulamentului privind restituirea taxei pe 

valoarea adăugată1, în cadrul căruia se menționează modalitatea de confirmare a dreptului la restituirea TVA în 

cazul livrărilor de mărfuri, procedurile cărora urmează a fi racordate între ele, e.g. CF art. 102 alin. (8) pct. 1) lit. 

b1) cu pct. 32 lit. a) din Regulamentul privind restituirea TVA. 

  

Colaboratorii Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, au acces la baza informațională a Serviciului Vamal, inclusiv 

în scopul vizualizării stării speciale „export release” care poate fi aplicată unei declarații vamale de export doar 

                                                           
1 HG Nr. 93 din  01.02.2013, pct. 32, alin. 1 



 
 

concomitent cu închiderea „rutei” în programul informațional de frontieră al Serviciului Vamal, acțiune ce 

confirmă ieșirea mărfurilor de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova. Astfel, pentru confirmarea exportului 

este suficient doar numărul declarației vamale și accesul efectiv la baza de date. Declarația vamală la rândul său, 

conține date privind numerele și data emiterii actelor care au venit în suportul acesteia și sunt păstrate 

obligatoriu de către comerciant 5 ani. 

 

Suplimentar, remarcăm că exportatorul nu are posibilitatea de a asigura existența ștampilelor vamale ale 

ofițerilor vamali de la posturile vamale de frontieră. Cerința respectivă o poate realiza doar transportatorul, care 

nu se vede obligat în acest sens. Transportatorii autohtoni realizează aceasta din propriul interes de restituire a 

TVA. 

 

II. Prin prisma prestatorilor de servicii de transport internațional 

În cadrul procesului de restituire TVA aferent serviciilor de transport internațional de mărfuri, potrivit 

prevederilor art. 102 alin. (8) pct. 4) lit. a) din Codul fiscal, și a pct. 32 subpct. 4) din Regulamentul privind 

restituirea TVA, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 93 din 01.02.2013, la efectuarea controlului fiscal privind 

restituirea TVA aferent serviciilor de transport şi expediție internațională de mărfuri, la solicitarea funcționarilor 

fiscali urmează să depună: contractul sau comanda sau copiile lor privind prestarea serviciului de transport sau 

expediție, dacă ele sunt încheiate, documentele de plată ce confirmă achitările pentru serviciile prestate, factura 

de transport internațional auto – CMR (expeditorul prezintă CMR în copie), cu înscrierea sosirii mărfurilor la 

locul de destinație şi prezența ștampilelor organului vamal al Republicii Moldova, cu excepția cazurilor când 

transportul se efectuează fără trecerea frontierei țării. 

 

În pofida respectivelor prevederi, se atestă practica „necesității” prezentării CMR-urilor cu amprente vamale 

umede și în cazul transportului auto internațional de mărfuri fără trecerea frontierei țării (RM). Cerința 

referindu-se la existența ștampilelor organelor vamale nu doar a țărilor de plecare și destinație, ci şi a celor de 

tranzit. Astfel, se impune o exigență ambiguă de obținere a unor amprente vamale umede pe documentele de 

transport care nu prevăd acest lucru şi de la autorități ce sunt în drept de a refuza respectivele solicitări. Deci, la 

modul practic, restituirea TVA transportatorului autohton, este condiționată de decizia unui ofițer vamal (ex. 

ucrainean sau turc). 

 

Menționăm că o situație analogică există în cazul transportatorilor pe cale ferată, transportatorii aerieni și navali 

exceptându-se de la astfel de rigori. 

 

În lumina celor expuse mai sus, rugăm respectuos organizarea în viitorul apropiat a unei întrevederi, în scopul 

identificării celor mai bune soluții pentru subiectele prezentate supra. 

 

 

Cu respect, 

 

Mila Malairău 

Director Executiv 

A.P. „Camera de Comerț Americană din Moldova” 


