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Lege pentru punerea ]n aplicare a Titlului III al Codului fiscal
Parlamentul adopt[ prezenta lege.

Articolul 1. Intrarea ]n vigoare
Titlul III al Codului fiscal intr[ ]n vigoare la 1 iulie 1998.

Articolul 2. Abrogarea
La data intr[rii ]n vigoare a titlului III al Codului fiscal, se
abrog[ Legea nr.264-XIII din 8 noiembrie 1994 privind
taxa pe valoarea ad[ugat[ (Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 1995, nr.10, art.96; 1996, nr.7, art.70; 1997,
nr.56, art.509).

Articolul 3. Modificarea unor acte normative
(1) Pre=edintelui Republicii Moldova i se propune s[ aduc[
actele sale normative ]n concordan\[ cu Titlul III al Codului fiscal.
(2) Guvernul, ]n termen de 3 luni:
a) va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea
legisla\iei ]n vigoare ]n concordan\[ cu Titlul III al
Codului fiscal;
b) va aduce actele sale normative ]n concordan\[ cu Titlul III al Codului fiscal;
c) va asigura revizuirea =i abrogarea de c[tre ministere
=i departamente a actelor lor normative care contravin
Titlului III al Codului fiscal.

Articolul 4. Dispozi\ii finale =i tranzitorii
(1) Rela\iile fiscale ap[rute p]n[ la intrarea ]n vigoare a
Titlului III al Codului fiscal se reglementeaz[ conform Legii
nr.264-XIII din 8 noiembrie 1994 privind taxa pe valoarea
ad[ugat[ =i conform altor acte normative ]n vigoare la
momentul apari\iei acestor rela\ii.
(2) }n opera\iile de import-export cu alte \[ri, la calcularea taxei pe valoarea ad[ugat[, poate fi aplicat criteriul

determinat pe baza acordurilor bilaterale ]ncheiate ]ntre
Republica Moldova =i \ara respectiv[, ratificate de c[tre
Parlamentul Republicii Moldova.
(3) }ntreprinderile aflate ]n proces de restructurare =i/sau
privatizare ori care urmeaz[ a fi restructurate =i/sau privatizate ]n conformitate cu Legea insolvabilit[\ii nr. 632-XV
din 14 noiembrie 2001 se impun cu taxa pe valoarea
ad[ugat[ conform Codului fiscal, \in]ndu-se cont de
particularit[\ile prev[zute de actele legislative ce stabilesc modul lor de restructurare =i/sau privatizate.
(4) Prevederile titlului III al Codului fiscal =i prevederile
prezentei legi se aplic[ \in]ndu-se cont de particularit[\ile
impozit[rii, prev[zute ]n legea bugetului de stat pe anul
respectiv.
(5) P]n[ la aducerea actelor normative ]n vigoare, ce reglementeaz[ rela\iile privind achitarea taxei pe valoarea
ad[ugat[, ]n concordan\[ cu Titlul III al Codului fiscal,
acestea se aplic[ ]n m[sura ]n care nu contravin Titlului III
al Codului fiscal.
(6) Livrarea de m[rfuri persoanelor juridice =i fizice
rezidente care se afl[ pe teritoriul Republicii Moldova =i care au rela\ii fiscale cu sistemul ei bugetar
de c[tre persoanele juridice =i fizice rezidente care
se afl[ pe teritoriul Republicii Moldova =i care nu au
rela\ii fiscale cu sistemul ei bugetar este supus[
T.V.A. conform art. 96 alin. (1) lit. a), art. 103 =i 104
din titlul III al Codului fiscal. Persoanele juridice
=i fizice rezidente care se afl[ pe teritoriul Republicii Moldova, indiferent de faptul dac[ au sau nu au
rela\ii fiscale cu sistemul ei bugetar, s]nt obligate s[
treac[ prin posturile vamale interne achit]nd T.V.A.
p]n[ la sau la momentul trecerii controlului vamal.
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Subiectul impunerii cu T.V.A. care se afl[ pe teritoriul Republicii Moldova =i care are rela\ii fiscale cu
sistemul ei bugetar are dreptul la trecerea ]n cont a
T.V.A. achitate de el pentru m[rfurile procurate de
la persoanele juridice =i fizice care se afl[ pe teritoriul Republicii Moldova =i care nu au rela\ii fiscale cu
sistemul ei bugetar dac[ dispune de documentul de
plat[ ce confirm[ achitarea T.V.A. la buget.
Livrarea de m[rfuri produse de persoanele juridice =i
fizice, subiec\i ai activit[\ii de ]ntreprinz[tor, ]nregistrate la Camera }nregistr[rii de Stat ]n condi\iile stabilite de Guvern, care se afl[ pe teritoriul Republicii
Moldova =i care nu au rela\ii fiscale cu sistemul ei
bugetar, c[tre persoanele juridice =i fizice subiec\i ai
activit[\ii de ]ntreprinz[tor, cu excep\ia de\in[torilor
patentei de ]ntreprinz[tor, care se afl[ pe teritoriul
Republicii Moldova =i care au rela\ii fiscale cu sistemul
ei bugetar, este supus[ controlului vamal obligatoriu
la posturile vamale interne, fiind scutit[ de T.V.A. la prezentarea raportului de expertiz[, eliberat de Camera
de Comer\ =i Industrie a Republicii Moldova, care confirm[ producerea m[rfurilor pe teritoriul republicii.
Livrarea de servicii persoanelor juridice =i fizice, subiec\i
ai activit[\ii de ]ntreprinz[tor, care se afl[ pe teritoriul
Republicii Moldova =i care au rela\ii fiscale cu sistemul ei bugetar, de c[tre persoanele juridice =i fizice,
subiec\i ai activit[\ii de ]ntreprinz[tor, care se afl[ pe
teritoriul Republicii Moldova =i care nu au rela\ii fiscale cu sistemul ei bugetar, se supune T.V.A. conform
art. 96 alin. (1) lit. a), art. 101 alin. (4), art. 103
=i 104 din titlul III al Codului fiscal.
(7) Taxa pe valoarea ad[ugat[ nu se aplic[ la importul =i
livr[rile ulterioare ale gazelor naturale efectuate de Societatea pe Ac\iuni “Moldova-Gaz” c[tre Societatea cu R[spundere Limitat[ “Tiraspoltransgaz” care nu are rela\ii cu
sistemul bugetar al Republicii Moldova.
(8) }n perioada de p]n[ la 1 iulie 2004 nu se aplic[ tax[ pe
valoarea ad[ugat[ la importul gr]ului alimentar, gr]ului furajer (pozi\ia tarifar[ 1001), orzului furajer (pozi\ia tarifar[
1003 00) =i a f[inii de gr]u (pozi\ia tarifar[ 1101 00), precum =i la comercializarea acestora ]n teritoriul \[rii.
(9) Taxa pe valoarea ad[ugat[ nu se aplic[ la livrarea pe
teritoriul Republicii Moldova a contoarelor de gaze importate conform Acordului de credit (Proiectul energetic) ]ncheiat
cu Banca Interna\ional[ de Reconstruc\ie =i Dezvoltare.
(10) S]nt scutite de taxa pe valoarea ad[ugat[ serviciile
prestate ]n cadrul lucr[rilor de construc\ie =i montaj executate la Complexul Monastic C[priana, la monumentul
“Badea Mior” de la Soroca =i la complexul memorial de pe
platoul +erpeni, finan\ate din mijloacele b[ne=ti donate
de persoane fizice =i juridice, ]n temeiul unui regulament
aprobat de Guvern, pornindu-se de la costul total al acestor servicii, estimat dup[ cum urmeaz[: Complexul Monastic C[priana – 20,0 milioane lei; monumentul “Badea
Mior” – 3,7 milioane lei; complexul memorial de pe platoul
+erpeni – 6,5 milioane lei.
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(11) }n anul 2005, produc\ia din fitotehnie =i horticultur[ ]n form[ natural[ =i produc\ia din zootehnie ]n
form[ natural[, mas[ vie =i sacrificat[, produs[ =i
livrat[ pe teritoriul \[rii, se impune cu T.V.A. la cota
de 5%.
(12) }n anul 2004, taxa pe valoarea ad[ugat[ nu se
aplic[ la importul =i livrarea pe teritoriul \[rii a materialului de ]nmul\ire =i s[ditor viticol (pozi\iile tarifare
0602 10 100 =i 0602 20 100) de categoriile biologice
prebaz[, baz[ =i certificat =i a materialului s[ditor
pomicol (pozi\ia tarifar[ 0602 20 900) de categoriile
biologice prebaz[, baz[, certificat =i standard.
(13) M[rfurile =i serviciile destinate realiz[rii proiectelor
Fondului de Investi\ii Sociale din Moldova (F.I.S.M.), potrivit
contractelor ]ncheiate ]ntre F.I.S.M. =i agen\ii economici care efectueaz[ lucr[ri din sursele F.I.S.M., precum
=i potrivit contractelor C.D.D. (Community–Driven Development) ]ncheiate ]ntre unit[\ile administrativ-teritoriale =i
agen\ii economici, finan\ate din sursele F.I.S.M., se vor
livra cu aplicarea cotei zero a T.V.A. p]n[ la finalizarea
Proiectului F.I.S.M.
(14) Importul =i/sau livrarea pe teritoriul \[rii a zah[rului din sfecl[ de zah[r se supune T.V.A. la cota de 8%.
Subiec\ii impunerii cu T.V.A. care, la situa\ia din
1 noiembrie 2004, au ]nregistrat stocuri de zah[r din
sfecl[ de zah[r procurat cu suma T.V.A. achitat[ sau
care urmeaz[ a fi achitat[ furnizorilor la cota de 20%
vor raporta, la aceast[ dat[, la costul zah[rului ]nregistrat ]n stoc, diferen\a dintre suma T.V.A. achitat[
sau care urmeaz[ a fi achitat[ furnizorilor pentru zah[rul procurat =i suma T.V.A. la cota de 8%, cu excluderea
acestei diferen\e din trecerea ]n cont a T.V.A.
Dac[ suma T.V.A. achitat[ sau care urmeaz[ a fi achitat[ furnizorilor pentru valorile materiale, serviciile
procurate dep[=e=te suma T.V.A. primit[ sau care
urmeaz[ a fi primit[ de la consumatori pentru m[rfurile,
serviciile livrate, format[ la produc[torii de zah[r,
diferen\a, anual, la sf]r=itul perioadei fiscale a lunii
septembrie, se raporteaz[ la cheltuieli.
Prevederea p[r\ii 3 a prezentului alineat nu se refer[
la sumele T.V.A., care urmeaz[ a fi restituite de la
livr[rile de zah[r pentru export, calculate ]n conformitate cu legisla\ia ]n vigoare.
(15) Se scutesc de v[rsarea la buget a taxei pe valoarea
ad[ugat[:
a) m[rfurile produse =i serviciile prestate de ]ntreprinderile penitenciarelor;
b) m[rfurile produse =i serviciile prestate de organiza\iile =i ]ntreprinderile societ[\ilor orbilor, societ[\ilor surzilor =i societ[\ilor invalizilor.
(16) Prevederile alineatului (13) se pun ]n aplicare de la
1 ianuarie 2003.
(16) Prezenta lege intr[ ]n vigoare la data public[rii.
Pre=edintele Parlamentului
Chi=in[u, 17 decembrie 1997.
Nr.1417–XIII.
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