
  

 

 

                                                            ORDIN 

                                                           ПРИКАЗ 

                                                                                      mun. Chişinău 

                                                                                     мун. Кишинэу 

 „______” ________ 2020 Nr. ____ 

Cu privire la aprobarea Certifcatului privind sumele 

TVA achitate la buget aferente serviciilor de import 

și a cererii de eliberare a acestuia  
 

În temeiul art.133 alin.(1) pct.13) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 

1997, în scopul asigurării executării prevederilor art.129 alin.(8) din Codul vamal, 

 

ORDON: 

 

1. Se aprobă formularul Certificatului privind sumele TVA achitate la buget 

aferente serviciilor de import conform anexei nr.1 şi cererea de eliberare a acestuia 

conform anexei nr.2 la prezentul ordin. 

2. Cererea de eliberare a Certificatului privind sumele TVA achitate la buget 

aferente serviciilor de import, precum și copia de pe contractul/invoice-ul în baza 

căruia se efectuează achiziția de servicii de la nerezident, se depune: 

- la Direcţia deservire fiscală (DDF)/Direcţia generală administrare 

contribuabili mari (DGACM) unde este deservit contribuabilul; 

-  sau la adresa de email: mail@sfs.md. 

3. Certificatul privind sumele TVA achitate la buget aferente serviciilor de 

import se semnează de către şeful Direcţiei deservire fiscală din raza de deservire a 

contribuabilului, şeful/şeful adjunct al Direcţiei generale administrare contribuabili 

mari, în funcţie de caz, în termen ce nu va depăşi 3 zile lucrătoare din data depunerii 

solicitării. 

4. Direcţia generală metodologia impozitelor şi taxelor va aduce prezentul 

ordin la cunoştinţa subdiviziunilor structurale ale Serviciului Fiscal de Stat şi va 

asigura publicarea în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

 

Director     Ludmila BOTNARI 
 

Ex.I.Stavinschi, t.82 34 49 
 

Coordonat cu (funcţia/subdiviziunea) Numele, Prenumele Data Semnătura 

Director adjunct  LICHII Iuri   

Șef al DGMIT  GOLBAN Olga    

Şef  al DII STAVINSCHI Igor   

Șef DAJ BELOUS Victoria   

Șef DGMPF CIUMACENCO Vitalie   

 

MINISTERUL FINANȚELOR 

AL REPUBLICII MOLDOVA 

 

SERVICIUL FISCAL DE STAT 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЛОГОВАЯ 

СЛУЖБА 



Anexa nr.1 la Ordinul  

Serviciului Fiscal de Stat 

nr.____ din ________ 2020 
   

 
 

CERTIFICAT 

Nr._____ din _______________20___ 

 

privind sumele TVA achitate la buget aferente serviciilor de import  

 

 

Eliberat subiectului _____________________________________________ 
                                           (denumirea agentului economic) 

Codul fiscal______________________, cod TVA_____________________ 
                                                                                                                        (se completează după caz)  
Se confirmă că deţinătorul acestui Certificat pentru perioada  de la  

 

_________20__ pînă la _________20__ a achitat TVA aferentă serviciilor 

 

de import ______________________________, în sumă de __________ lei,  
                                             (denumirea serviciilor) 
 

livrate/prestate de furnizorul nerezident_____________________________   
                                                                                         (denumirea furnizorului nerezident)          

 

 

în baza contractului/invoice-lui nr.__________ din _______________ .     

         

 

 

  

Şef/Şef adjunct DDF(DGACM)     (semnătura)                          (numele, prenumele) 

 
                                                                       

 L. Ş. 

   

  

 

 

 

 

 



 
  

  
Anexa nr.2 la Ordinul 

Serviciului Fiscal de Stat 

nr.___ din ______2020 

  

Cerere privind eliberarea 

Certificatului privind sumele TVA achitate la buget aferente  

serviciilor de import  

__________________20__ 

 

De la________________________________________________________ 
(denumirea agentului economic) 

Codul fiscal______________________, cod TVA_____________________ 
                                                                                                                        (se completează după caz)  

 

Rog să confirmaţi faptul că pentru perioada de la ____________20__ pînă la 

 

 ___________20__ a fost achitată TVA în mărime de ________ lei, pentru 

 

serviciile de import ______________________, livrate/prestate de furnizorul 
                                                      (denumirea serviciilor) 
 

nerezident ____________________________________________________ 
                                                          (denumirea furnizorului nerezident)     

 

         în baza contractului/invoice-lui (se anexează) nr._______ din __________.     

 

 
 

 

_________________________________ 
          (numele, prenumele, semnătura)  

   
 

 

 

  
  
  

 


