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Ministerul Finanțelor, cu referință la petiția Dvs. din 19.02.2019 cu privire la 

restituirea TVA achitat la import, comunică următoarele. 

Potrivit prevederilor din Codul vamal nr.1149/2000: 

- importul este regimul vamal în care mărfurile introduse pe teritoriul vamal primesc 

statutul de mărfuri puse în liberă circulaţie numai după ce sînt plătite drepturile de import 

şi sînt aplicate măsurile de politică economică (art.31 alin.(1)); 

- exportul este un regim vamal în care mărfurile sînt scoase de pe teritoriul vamal 

fără obligaţia reintroducerii lor pe acest teritoriu (art.38 alin.(1)); 

- sînt admise la export mărfurile produse în ţară, precum şi cele importate şi puse în 

liberă circulație anterior (art.38 alin.(2)). 

În conformitate cu art.104 lit.a) din Codul fiscal nr.1163/1997 se scutesc de TVA cu 

drept de deducere mărfurile, serviciile pentru export şi toate tipurile de transporturi 

internaționale de mărfuri (inclusiv de expediţie) şi pasageri. 

Suplimentar, menționăm că potrivit art.101 alin.(5) din Codul fiscal, dacă depășirea 

sumei TVA la valorile materiale, serviciile procurate se datorează faptului că subiectul 

impozabil prin efectuarea exportului, a efectuat o livrare care se scuteşte de TVA cu drept 

de deducere, acesta are dreptul la restituirea sumei achitate cu care a fost depăşită TVA 

la valorile materiale, serviciile procurate. Restituirea TVA se efectuează în modul stabilit 

de Hotărîrea Guvernului nr. 93/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind restituirea 

taxei pe valoarea adăugată. 
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Astfel, conchidem că pot beneficia de restituirea TVA în condițiile art.101 alin.(5) 

din Codul fiscal, persoanele juridice şi fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător 

și sunt înregistrați în calitate de plătitori de TVA. 

În partea ce ține de recomandarea unui preț de comercializare a piesei auto peste 

hotarele Republicii Moldova, menționăm că acest subiect depășește atribuțiile și 

competențele Ministerului Finanțelor. 
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