
 

 

 
 

 

ORDIN 

 

ORDIN 

 

Nr._____  

din ____ianuarie  2023  

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 ulterioare, 

ORDON: 

 

1. 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) se 

modifică după cum urmează: 

1) În anexa nr.1: 

a) în denumirea boxelor 7 și 8 textul „/Taxare inversă (Обратное 

налогообложение)” se exclude; 

b) în denumirea boxelor 7.1 și 8.1 textul „Inclusiv/в том числе” se substituie cu 

textul „Taxare inversă/Обратное налогообложение”;   

c) boxele 10 și 11 va conține următorii indici: 

 
10 

(1+3+5+6+7) 

 11 

(2+4+8+9) 
 

 

d) în denumirea boxei 20 textul „import de servicii/” se exclude, iar cifra „8” se 

substituie cu cifra „8.1”; 

e) acronimul „L.Ș.” se exclude. 
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2) În Anexa nr. 2: 

a) la subpunctul 3.9: 

- textul „/taxare inversă” din prima propoziție se exclude; 

- prima liniuță se expune în următoarea redacție: 

„În boxa 7 „Import de servicii” se indică valoarea serviciilor de import efectuate 

începînd cu 01.01.2023, pentru care survine obligația de calculare a TVA în conformitate 

cu art.109 alin. (2) din Codul fiscal”; 

- liniuța a patra se exclude; 

b) la subpunctul 3.91 prima propoziție după cifra 7.1 se completează cu textul 

„Taxare inversă”; 

c) la subpunctul 3.10  textul „/taxării inverse” se exclude; 

d) la subpunctul 3.101 după cifra 8.1 se completează cu textul „Suma TVA aferentă 

taxării inverse”; 

e) subpunctul 3.12, la sfîrșitul propoziției după cifra „6” se completează cu cifra          

„ , 7”;  

f) subpunctul 3.13 după cuvîntul „servicii” se completează cu textul „ , a plăților 

anticipate pentru serviciile de import și/sau a serviciilor importate, iar cifrele „2, 4, 9” se 

substituie cu cifrele „2, 4, 8, 9 ”; 

g) subpunctul 3.17 prima liniuță, textul „achitată a serviciilor de import” se substituie 

cu textul „serviciilor de import, pentru care a fost calculat TVA”; 

h) subpunctul 3.19 se completează cu 2 litere noi d) și e) vu următorul cuprins: 

 „d) sumele TVA aferente ajustărilor efectuate în conformitate cu art.102 alineatele 

(42) și (43) din Codul fiscal; 

e) sumele TVA aferente ajustărilor efectuate în ultima perioadă fiscală al anului în 

conformitate cu art.102 alin.(4) din Codul fiscal cu privire la aplicarea raportului dintre 

indicatorii anuali a valorii livrărilor scutite fără drept de deducere și totalul livrărilor 

impozabile (fără TVA) și al livrărilor scutite de TVA fără drept de deducere”; 

i) subpunctul 3.23 se expune în următoarea redacție: 

„3.23 În boxa 20 „TVA aferentă bugetului pentru taxarea inversă (suma 

echivalentă) celei reflectate în boxa 8.1)” se indică TVA aferentă bugetului (echivalentă 



cu suma TVA reflectată în boxa 8.1) calculată de la valoarea mărfurilor reflectată în boxa 

7.1,  inclusiv sumele TVA aferente bugetului, în conformitate cu art.103 alin.(1) pct.29) 

din Codul fiscal.”     

2. Prezentul ordin intră în vigoare la data semnării şi este aplicabil începănd cu luna 

ianuarie 2023 la perfectarea Declaraţiei privind TVA pentru perioada fiscală ianuarie  

2023. 

 

 

 

Directoare                                       Rozalina ALBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ex. A. Bătrânac 

Tel. 82-33-78 
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