
 

 

 

                                                                 ORDIN 

                                                                ПРИКАЗ 
 

                                                                                           mun. Chişinău 

                                                                                           мун. Кишинэу 

„____” ___________ 2021 Nr. _______ 

 

Cu privire la modificarea Ordinului Serviciului Fiscal 

de Stat nr.131 din 29 mai 2017 cu privire la aprobarea 

Certificatului privind sumele TVA nerestituite pentru 

mărfurile exportate 
 

 

În temeiul art.133 alin.(2) pct.4) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 

și în vederea executării prevederilor art.103 alin.(2) lit.b) din Codul fiscal,  

 

ORDON: 
 

1. Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr.131 din 29 mai 2017 se modifică după 

cum urmează: 

1) Punctul 2 se expune în următoarea redacție: ”Solicitarea de eliberare a 

Certificatului privind sumele TVA nerestituite pentru mărfurile exportate se 

depune: 

- la Direcţia generală control post operational; 

- la Direcţia generală administrare contribuabili mari, în cazul 

contribuabililor deserviţi de aceasta. 

2) La punctul 3 cuvintele ”Direcţiei generale administrare fiscală din raza de 

deservire a contribuabilului” se substituie cu cuvintele ” Direcţiei generale control post 

operational”.  

3) Anexa nr.1 la Ordin se expune în următoarea redacție: 

Anexa nr.1 la Ordinul 

Serviciului Fiscal de Stat 

nr.131 din 29 mai 2017 

CERTIFICAT 

Nr._____ din _______________20___ 

privind sumele TVA nerestituite pentru mărfurile exportate 

  

Eliberat subiectului impozabil cu TVA_____________________________________ 
                                                                 (denumirea agentului economic, cod fiscal, cod TVA) 
  

Se confirmă că deţinătorul acestui Certificat nu a beneficiat de restituirea TVA aferentă 

exportului de mărfuri, efectuat în baza Declaraţiilor vamale și invoice-

lor:____________________________________________________________________________ 

MINISTERUL FINANȚELOR 

AL REPUBLICII MOLDOVA 

 

SERVICIUL FISCAL DE STAT 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЛОГОВАЯ 

СЛУЖБА 

 

 



        (numărul, data DV de export, după caz se indică  nr. și data invoice-urilor la solicitarea confirmării în cazul exportului 

în baza declarației vamale periodice ) 
  

Şef/Şef adjunct DGCPO(DGACM)___________________________________________ 

  

____________________________ 
(numele, prenumele) 

  
L. Ş. 

 _________________________ 
 (semnătura)  

 

4) Anexa nr.2 la Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr.131 din 29 mai 2017, se 

expune în următoarea redacție: 

Anexa nr.2 la Ordinul 

Serviciului Fiscal de Stat 

nr.131 din 29 mai 2017 

  

Solicitare de eliberare a 

Certificatului privind sumele TVA nerestituite pentru mărfurile exportate 

__________________20__ 

de la _______________________________________________________________ 

  

Rog să confirmaţi faptul că pentru exportul de mărfuri efectuat în baza Declaraţiilor vamale și  

invoice-lor (pentru exporturile în baza declarațiilor vamale periodice): 

__________________________________________________________________________ 
(numărul, data DV de export, după caz se indică  nr. și data invoice-urilor la solicitarea confirmării în cazul exportului în baza 

declarației vamale periodice ) 
  

nu a fost restituită TVA. 

  

_________________________________ 
          (numele, prenumele, semnătura)  

  

L. Ş. 

 

2. Direcția generală metodologia impozitelor şi taxelor să asigure publicarea 

prezentului ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

3. Prezentul Ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova. 

 

 

Director adjunct                                                Iuri LICHII 
 


