
 

 

 

ORDIN 

mun. Chişinău 

 

 „______” _____________ 2020 Nr._______ 

Cu privire la modificarea Ordinului Inspectoratului Fiscal 

Principal de Stat nr.1164 din 25 octombrie 2012 cu privire 

la aprobarea formularului Declaraţiei privind TVA 

şi a Modului de completare a Declaraţiei privind TVA 

 

În temeiul art.1323 alin.( 10) din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 

1997(republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediţie specială), cu 

modificările şi completările ulterioare,  

ORDON: 

1. Se modifică Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.1164 din 25 

octombrie 2012 cu privire la aprobarea formularului Declaraţiei privind TVA şi a 

Modului de completare a Declaraţiei privind TVA, (Monitorul Oficial nr.234-236, 

art.1375 din 09.11.2012), după cum urmează : 

1) În Ordin: 

a) La punctul 4 din textul ordinului sintagma I.S. „Fiscservinform”  se substituie cu 

sintagma I.P. „Centrul de Tehnologii Informaţionale în Finanţe” ; 

b) La pct. 6 sintagma „Direcția metodologia administrării fiscale” se substituie cu 

„Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor” 

2) În anexa nr.1 „formularul Declarației privind TVA”: 

a) Denumirea boxei 7 „Import de servicii” se completează cu sintagma „/Taxarea 

inversă”; 

b) Se completează cu subboxa 7.1 „Inclusiv” și subboxa 8.1; 

c) La boxa 20 sintagma „import de servicii” se completează cu „/taxarea inversă”. 

3) În anexa nr.2 „Modul de completare a Declarației privind TVA”: 

a) La pct. 3.9 sintagma „importul de servicii” se completează cu sintagma „/taxarea 

inversă”, iar prima liniuță se expune în următoarea redacție „- valoarea achitată sau care 

urmează a fi achitată pentru serviciile de import”;   

În final se completează cu următorul alineat „ - valoarea achitată sau care urmează a 

fi achitată la procurarea proprietății specificate în art.95 alin.(1), lit.e) și f) din Codul 

fiscal. Pentru proprietățile gajate, ipotecate și sechestrate, specificate la articolul 95 

alin.(1) lit.f) se va indica începând cu 01.01.2021 valoarea achitată sau care urmează a fi 

achitată.”  
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b) după punctul 3.9 se introduce un punct nou 3.91 în următoarea redacție: „În 

subboxa 7.1 se indică valoarea achitată sau care urmează a fi achitată la procurarea 

proprietății specificate în art. 95 alin. (1), lit. e) și f) din Codul fiscal .  

Pentru proprietățile gajate, ipotecate și sechestrate, specificate la articolul 95 alin.(1) 

lit.f) se va indica începând cu 01.01.2021 valoarea achitată sau care urmează a fi 

achitată.”  

c) La pct. 3.10. sintagma „importului de servicii” se completează cu sintagma 

„/taxării inverse” și se completează cu pct. 3.101 în următoarea redacție: „În subboxa 8.1 

se indică suma TVA calculată de la valoarea achitată sau care urmează a fi achitată 

pentru procurările reflectate în boxa 7.1”. 

d) La pct. 3.23. sintagma „import de servicii” se completează cu sintagma „/taxarea 

inversă”. 

2. Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor va asigura publicarea 

prezentului Ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.  
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