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Anul 2022 Cota TVA 

cota-standard – în mărime de 20% din valoarea impozabilă a mărfurilor şi serviciilor 
importate şi a livrărilor efectuate pe teritoriul Republicii Moldova. 

cota-standard – în 
mărime de 20% 

- 8% – la pîinea şi produsele de panificaţie (190120000, 190540, 190590300, 190590600, 
190590900), la laptele şi produsele lactate (0401, 0402, 0403, 0405, 040610300 şi 
040610500 – cu un conţinut de grăsimi de maximum 40% din greutate), livrate pe 
teritoriul Republicii Moldova, cu excepţia produselor alimentare pentru copii care sînt 
scutite de T.V.A. în conformitate cu art.103 alin.(1) pct.2); 
- 8% – la medicamentele de la poziţiile tarifare 3001–3004, atît indicate în Nomenclatorul 
de stat de medicamente, cît şi autorizate de Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor 
Medicale, la alcoolul etilic nedenaturat de la poziţiile tarifare 220710000 şi 220890910, 
destinat producerii farmaceutice şi utilizării în medicină, în limita volumului 
contingentului anual stabilit de Guvern, importate şi/sau livrate pe teritoriul Republicii 
Moldova, precum şi medicamentele preparate în farmacii conform prescripţiilor 
magistrale, cu conţinut de ingrediente (substanţe medicamentoase) autorizate; 
- 8% – la mărfurile, importate şi/sau livrate pe teritoriul Republicii Moldova, de la 
poziţiile tarifare 300215, 3005, 300610, 300620000, 300630000, 300640000, 
300660000, 300670000, 370790, 380894, 382100000, 382200, 4014, 401511000, 
481890100, 900110900, 900130000, 900140, 900150, 901831, 901832, 901839000; 
- 8% – la gazele naturale şi gazele lichefiate de la poziţia tarifară 2711, atît la cele 
importate, cît şi la cele livrate pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi la serviciile de 
transport şi de distribuţie a gazelor naturale; 
- 8% – la producţia din zootehnie în formă naturală, masă vie, fitotehnie şi horticultură în 
formă naturală, produsă, importată şi/sau livrată pe teritoriul Republicii Moldova, de la 
poziţiile tarifare: 010221, 010231000, 010290200, 010310000, 010410100, 010420100, 
ex.0105 – pui vii de reproducţie, 060210, 060220, 0701, 07020000, 0703, 0704, 0705, 
0706, 070700, 0708, 070920000, 070930000, 070940000, 070951000, 070959100, 
070959300, 070960, 070970000, 070993100, 070999100, 070999400, 070999500, 
070999600, ex. 070999900 – mărar şi pătrunjel, 0713, 071420100, 080231000, 080610, 
080711000, 080719000, 080810, 080830, 080840000, 0809, 08101000, 081020, 081030, 
1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1007, 1201, 1205, 120600, 1209, ex. 121291800 – sfeclă 
de zahăr proaspătă sau refrigerată, 121300000, 1214; 
- 8% – la zahărul din sfeclă de zahăr, produs, importat şi/sau livrat pe teritoriul Republicii 
Moldova; 
- 8% – la biocombustibilul solid destinat producerii energiei electrice, energiei termice şi 
apei calde livrat pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv la materia primă livrată în 
scopul producerii biocombustibilului solid, sub formă de produse din activitatea agricolă 
şi silvică, reziduuri vegetale agricole şi forestiere, reziduuri vegetale provenite din 
industria alimentară, reziduuri de lemn, precum şi la energia termică produsă din 
biocombustibil solid, livrată instituţiilor publice. 

cote reduse în 
mărime de 8% 

- 12% – la serviciile de cazare, indiferent de categoria de confort, în hotel, hotel-
apartament, motel, vilă turistică, bungalou, pensiune turistică, pensiune agroturistică, 
camping, sat de vacanţă sau tabără de vacanţă, care se atribuie la secţiunea I a 
Clasificatorului activităţilor din economia Moldovei; 
- 12% – la produsele alimentare şi/sau băuturi, cu excepţia producţiei alcoolice, preparate 
sau nepreparate, pentru consumul uman, însoţite de servicii conexe care să permită 
consumul imediat al acestora, realizate în cadrul activităţilor care se atribuie la secţiunea 
I a Clasificatorului activităţilor din economia Moldovei. 

cote reduse în 
mărime de 12% 

 

 


