Stimate Dle Ministru
A.P. „Camera de Comerț Americană din Moldova” solicită respectuos amendarea art. 102, Cod Fiscal, în
sensul permiterii deducerii T.V.A în cadrul operațiunilor de import, în condițiile prelungirii achitării
drepturilor de import, în baza art. 124 alin. (12) Cod Vamal.
Se propune completarea art. 102 Cod Fiscal, cu un nou alineat, în următoarea redacție:
„(19) Prin derogare de la prevederile prezentului articol, subiectul impozabil ce deține Certificat de
prelungire a termenului de plată, are dreptul la deducerea sumei T.V.A., care urmează a fi achitată, la
mărfurile importate, dacă dispune de documentul, eliberat de organul vamal, care confirmă punerea în
liberă circulație a acestor mărfuri.”
Conform prevederilor art. 124 alin. (12) Cod vamal:
„Prin derogare de la prevederile alin. (1), importatorii care dețin statutul de agent economic autorizat în
conformitate cu art. 1951 dispun de dreptul la plata drepturilor de import după depunerea (validarea)
declarației vamale. Prelungirea termenului de plată nu poate depăși 30 de zile calendaristice de la
validarea declarației vamale. În acest caz, depunerea declarației vamale este condiționată de constituirea
unei garanții în cuantum deplin al drepturilor de import.”.
Art. 102 alin. (1) Cod fiscal prevede:
„În cazul achitării T.V.A. la buget, subiecților impozabili, înregistrați în calitate de plătitori ai T.V.A., li se
permite deducerea sumei T.V.A., achitată sau care urmează a fi achitată furnizorilor plătitori ai T.V.A., pe
valorile materiale, serviciile procurate (inclusiv transmise în cadrul realizării contractului de comision)
pentru efectuarea livrărilor impozabile în procesul desfășurării activității de întreprinzător. Se permite
deducerea sumei T.V.A. la mărfurile, serviciile importate, procurate de către subiecții impozabili pentru
efectuarea livrărilor impozabile în procesul desfășurării activității de întreprinzător numai în cazul achitării
T.V.A. la buget pentru mărfurile, serviciile menționate în conformitate cu art. 115.”. În continuare, alin.
10 lit. b) prevede că subiectul impozabil are dreptul la deducerea sumei T.V.A., achitată sau care urmează
a fi achitată, pe valorile materiale, serviciile procurate dacă dispune de documentul, eliberat de organul
vamal, care confirmă achitarea T.V.A. la mărfurile importate.
În aceste condiții, agentul economic ce deține certificat de prelungire a termenului de plată este privat de
dreptul de deducere a T.V.A. în cadrul operațiunilor de import desfășurate în luna premergătoarei celei în
care se declară TVA, de facto achitând TVA dublu, pe aceeași operațiune de import, în luna de raportare.
Riscul de neplată a obligației vamale este asigurat de norma din art. 124 alin. (12) Cod vamal: „În acest
caz, depunerea declarației vamale este condiționată de constituirea unei garanții în cuantum deplin al
drepturilor de import.”., precum și de Hotărîrea Guvernului nr. 1373 din 20.12.2016 privind aprobarea
Regulamentului cu privire la modul de prelungire a termenului de plată a drepturilor de import pentru
agenţii economici cu statut de Agent Economic Autorizat (AEO), pct. 28: „La expirarea termenului de
prelungire a drepturilor de import, organele vamale asigură procesarea stingerii obligaţiei vamale (prin

compensare) în sistemul informaţional vamal, din contul transferurilor, încasărilor (sau a supraplăţilor),
înregistrate în fișele de evidență a fiecărui Agent Economic Autorizat (AEO).”.
Ne exprimăm disponibilitatea pentru detalierea subiectului în contextul unei întrevederi.
Cu respect,

Mila Malairău
Director Executiv
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