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Din 29 mai 2019 

Domnului Serghei PUȘCUȚA,  

Director al Serviciului Fiscal de Stat 

 

copie: I.P. „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” 

 

Ref: Divergențele în anexele declarației privind T.V.A. 

 

Stimate Domnule Director, 

 

Asociația Investitorilor Străini (FIA) reiterează înalta considerație și salută inițiativele DVS, 

menite să amelioreze climatul investițional din Republica Moldova.  

Prin prezenta adresare, dorim repetat (adresarea FIA nr. 075 din 15.11.2018) să atragem atenția 

DVS asupra faptului că reprezentanții Serviciului Fiscal de Stat (SFS), în cazul unui control, verifică 

minuțios și contrapun datele privind facturile fiscale declarate de furnizori și facturile fiscale declarate 

de cumpărători în declarația electronică privind T.V.A., iar în cazul apariției unor divergențe, 

reprezentanții SFS solicită de la contribuabili prezentarea explicațiilor.  

Companiile membre FIA (care sunt în mare parte cei mai mari contribuabili din Republica 

Moldova, cu un volum semnificativ de facturi fiscale eliberate/recepționate) sunt disponibile pentru o 

colaborare deschisă cu SFS, în sensul eliminării divergențelor apărute. 

În acest sens, Vă solicităm respectuos elaborarea unui raport electronic (disponibil pe 

platforma servicii.fisc.md), prin care un contribuabil să vizualizeze facturile fiscale eliberate 

(declarate) de alte entități în adresa sa, pentru o anumită perioadă fiscală.  

Acest fapt va oferi oportunitatea pentru contribuabili să depisteze în mod independent 

divergențele apărute, să comunice direct cu furnizorii săi, fără a fi nevoie de intervenția funcționarilor 

fiscali. 

Menționăm că actualmente există o posibilitate similară în Registrul general electronic al 

facturilor fiscale, denumită „facturi asignate”, prin care pot fi vizualizate facturile fiscale primite de 

contribuabil, însă doar cu valoarea impozabilă mai mare de 100 mii lei. 

La 18 ianuarie curent, direcția executivă FIA alături de unii reprezentanți ai companiilor 

membre au avut o întrevedere în incinta SFS, unde au fost prezentate și argumentate raționamentele 

prezentului demers. La moment, suntem în așteptarea unei reacții din partea reprezentanților SFS. 

Vă mulțumim anticipat pentru colaborare şi rămânem la dispoziția DVS pentru orice precizări.  

 

Cu o deosebită considerație, 

 

Ana Groza 

Director executiv   


