
NOTĂ DE ÎNTEMEIERE 

 
 

la proiectul Ordinului cu privire la modificarea Ordinului nr.131  din  29.05.2017, cu 

privire la aprobarea Certificatului privind sumele TVA nerestituite pentru mărfurile 

exportate 

 

Prezentul proiect al Ordinului are drept scop îmbunătățirea actualei redacții a Ordinului 

nr.131  din  29.05.2017 cu privire la aprobarea Certificatului privind sumele TVA nerestituite 

pentru mărfurile exportate. 

Ordinul menționat, a fost elaborat și aprobat în temeiul art.133 alin.(2) pct.4) din Codul 

fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 şi în vederea executării prevederilor art.103 alin.(2) 

lit.b) din Codul fiscal. 

Astfel, necesitatea completării Ordinului nr.131  din  29.05.2017, este condiționată de 

modificările ce au avut loc în structura SFS, respectiv urmând a fi actualizată Anexa nr.1 la 

Ordin, astfel încât semnarea Certificatului să fie efectuată de către Șef/Șef adjunct 

DGCPO(DGACM), în redacția veche Şef/Şef adjunct DGAF(DGACM). 

Totodată, ținem să menționăm, potrivit art.183 alin.(1) din Codul Vamal, dacă una şi 

aceeași persoană trece periodic același tip de mărfuri şi de mijloace de transport, organul 

vamal poate să-i permită depunerea unei singure declarații vamale pentru toate partidele de 

mărfuri şi toate mijloacele de transport care trec frontiera vamală într-o anumită perioadă 

(declarație vamală periodică). 

Astfel, în practică apar situații când la livrările prin intermediul poștei unul și același 

agent economic exportă într-o perioadă anumită de timp, mărfuri în diferite țări în baza 

invoice-urilor, cu perfectarea ulterioară în baza lor de către Serviciul vamal a declarației 

vamale periodice. Totodată, o parte de mărfuri, ce se regăsesc în declarația vamală  de export 

și pentru care a fost emis invoice-ul, poate fi returnată de cumpărătorul nerezident. 

Prin urmare, în cazul introducerii pe teritoriul republicii a produsului, anterior exportat, 

Serviciul Vamal solicită de la exportatori prezentarea confirmării privind nerestituirea TVA, 

eliberată de Serviciul Fiscal de Stat, unde pe lângă declarația vamală să fie reflectate și 

rechizitele invoice-lui. 

Dat fiind faptul că actuala redacție a Ordinului nr.131 din 29.05.2017 nu prevede 

eliberarea Certificatului privind sumele TVA nerestituite pentru mărfurile exportate în baza 

invoice-lui, prin modificările respectiv la Ordin, urmează a fi prevăzută această posibilitate. 

În acest sens, în vederea asigurării posibilității eliberării Certificatului privind sumele 

TVA nerestituite pentru mărfurile exportate în baza invoice-lui, se propun modificările 

menționate. 
 


