
Articolul 103. Scutirea de T.V.A. 
(1) Se scutesc de T.V.A. fără drept de deducere: 
1) locuinţa, pămîntul, locaţiunea locuinţei şi arenda pămîntului, dreptul de livrare şi 

arendare a acestora, cu excepţia plăţilor de comision aferente tranzacţiilor respective; 
2) mărfurile de la poziţiile tarifare 040229110, 190110000, precum şi produsele 

alimentare pentru copii de la poziţiile tarifare 160210001, 200510001, 200710101, 
200710911, 200710991; 

3) proprietatea de stat, răscumpărată în procesul privatizării; 
4) instituţiile preşcolare, sanatoriile şi alte obiecte cu destinaţie social-culturală şi de 

locuit, precum şi drumurile, reţelele şi substaţiile electrice, reţelele de gaz, sistemele de 
alimentare cu apă şi de canalizare, sistemele centralizate de alimentare cu energie 
termică, instalaţiile pentru extragerea apelor subterane şi alte obiecte similare transferate 
gratuit autorităţilor publice (sau, în baza deciziei lor, întreprinderilor specializate care 
folosesc şi exploatează obiectele respective conform destinaţiei), precum şi cele 
transmise întreprinderilor, organizaţiilor şi instituţiilor de către autorităţile publice; 
proprietatea de stat transferată gratuit, la decizia autorităţilor publice, de la bilanţul unei 
întreprinderi de stat la bilanţul altei întreprinderi de stat sau de la bilanţul unei întreprinderi 
municipale la bilanţul altei întreprinderi municipale; lucrările de expertiză tehnică, de 
prospecţiuni, de proiectare, de construcţie şi de restaurare, cu atragerea mijloacelor 
băneşti donate de către persoane fizice şi juridice, la obiectele incluse în lista aprobată 
de Parlament; 

5) mărfurile, serviciile instituţiilor de învăţămînt publice şi private, legate de 
desfăşurarea nemijlocită a procesului de învăţămînt conform Codului educaţiei; serviciile 
de instruire a copiilor şi adolescenţilor în cercuri, secţii, studiouri; serviciile prestate 
copiilor şi adolescenţilor cu folosirea instalaţiilor sportive; serviciile legate de întreţinerea 
copiilor în instituţii preşcolare; serviciile de pregătire şi perfecţionare a cadrelor; 

6) serviciile (acţiunile) întreprinse de către autorităţile abilitate, pentru care se aplică 
taxa de stat; toate tipurile de activităţi legate de taxele şi plăţile încasate de stat pentru 
acordare de licenţe, înregistrare şi eliberare de brevete, precum şi taxele şi plăţile 
încasate de autorităţile administraţiei publice centrale şi locale; serviciile în domeniul 
protecţiei obiectelor proprietăţii intelectuale, prestate de către Agenţia de Stat pentru 
Proprietatea Intelectuală; activitatea profesională în sectorul justiţiei; serviciile de 
înregistrare în registrul bunurilor imobiliare şi de eliberare a extraselor din acest registru; 
serviciile de înregistrare de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali şi 
de furnizare a informaţiei din registrele de stat respective; 

 8) proprietatea confiscată, proprietatea fără stăpîn, proprietatea trecută în 
posesiunea statului cu drept de succesiune, comorile; 

9) serviciile legate de îngrijirea bolnavilor şi bătrînilor, precum şi mărfurile, din contul 
organizaţiilor de binefacere, destinate pregătirii pachetelor pentru bătrînii nevoiaşi şi 
distribuite lor gratuit; 

10) serviciile medicale, cu excepţia celor cosmetice, serviciile de ambulanţă 
medicală aeriană; materia primă medicamentoasă, materialele, articolele, ambalajul 
primar şi secundar utilizate la prepararea şi producerea medicamentelor, autorizate de 
Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, cu excepţia alcoolului etilic, mijloacelor 
cosmetice, conform listei aprobate de Guvern; scaunele cu rotile (poziţia tarifară 8713), 
articolele şi aparatele ortopedice şi de protezare (poziţia tarifară 9021); biletele de 
tratament (inclusiv cele fără cazare) şi de odihnă în staţiunile balneoclimaterice, 
pachetele de servicii turistice; mijloacele tehnice folosite exclusiv în scopuri legate de 
profilaxia dizabilităţii şi reabilitarea persoanelor cu dizabilităţi; 

11) produsele de fabricaţie proprie ale cantinelor studenţeşti, şcolare şi ale 
cantinelor altor instituţii de învăţămînt, ale spitalelor şi instituţiilor preşcolare, ale 
cantinelor care aparţin altor instituţii şi organizaţii din sfera social-culturală finanţate, 
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parţial sau în întregime, de la buget, precum şi ale cantinelor specializate în alimentarea 
bătrînilor nevoiaşi din contul organizaţiilor de binefacere; 

12) serviciile financiare: 
a) acordarea sau transmiterea creditelor, garanţiilor de credit, alte garanţii ale 

operaţiilor în numerar şi de creditare, inclusiv gestionarea împrumuturilor, creditelor sau 
garanţiilor de credit din partea creditorilor (operaţiile de creditare, de virament, fiduciare, 
legate de creditare, de decontări de casă, căutarea sumelor care nu au intrat în cont, 
deschiderea, închiderea şi reîntocmirea conturilor); 

b) operaţiile legate de evidenţa conturilor de depozit, inclusiv a conturilor de 
depunere, de decontare şi bugetare, transferurile de credit (plăţi şi/sau încasări), inclusiv 
prin intermediul prestatorilor serviciilor de plată, titlurile de creanţă, cecurile şi alte 
instrumente financiare, cu excepţia veniturilor de pe vînzarea mărfurilor în cazul 
nerambursării creditului, din acordarea serviciilor informaţionale, de consultanţă şi de 
expertiză, din procurarea şi arendarea locurilor de broker la bursă, din darea în arendă, 
din serviciile de încasare şi livrare a banilor în numerar clienţilor, din serviciile de primire 
la păstrare şi transferare a valorilor de preţ, a banilor în numerar, a valorilor mobiliare şi 
a documentelor, a veniturilor de la operaţiile fiduciare de gestionare a bunurilor clienţilor, 
de la lichidarea bunurilor întreprinderilor care au dat faliment, din aprovizionarea contra 
plată a clienţilor cu documentaţia normativă; 

c) importul de bancnote de la poziţia tarifară 490700300 şi monede metalice de la 
poziţia tarifară 7118 (inclusiv de bancnote şi monede jubiliare şi comemorative) în 
monedă naţională, de bancnote de la poziţia tarifară 490700300 şi monede metalice de 
la poziţia tarifară 7118 în valută străină (inclusiv în scopuri numismatice) şi alte operaţiuni 
legate de circulaţia monedei naţionale şi valutei străine (inclusiv operaţiunilor legate de 
folosirea acestora în scopuri numismatice), precum şi importul de mărfuri de la poziţia 
tarifară 7108 de către Banca Naţională a Moldovei şi alte livrări către/de către Banca 
Naţională a Moldovei cu aceste mărfuri; 

d) operaţiile legate de emiterea acţiunilor, obligaţiunilor, cambiilor şi altor valori 
mobiliare, inclusiv operaţiile comerciale şi de intermediere pe piaţa de capital, operaţiile 
entităţii care ţine evidenţa deţinătorilor de valori mobiliare; 

e) operaţiile legate de instrumentele financiare derivate, de acordurile forward, de 
opţiuni şi de alte operaţii financiare; 

f) serviciile legate de gestionarea fondurilor investiţionale şi fondurilor nestatale 
calificate de pensii; 

g) operaţiile de asigurare şi/sau de reasigurare, inclusiv serviciile de intermediere a 
acestora; 

13) serviciile poştale, inclusiv distribuirea pensiilor, subvenţiilor, indemnizaţiilor; 
14) serviciile legate de jocurile de noroc prestate de către subiecţii care desfăşoară 

activitate de întreprinzător în sfera jocurilor de noroc (inclusiv cu folosirea jocurilor 
automate), cu excepţia serviciilor a căror valoare, în totalitate sau parţial, a fost inclusă în 
miză sau în plata pentru intrare şi a altor servicii prestate spectatorilor sau participanţilor; 
loteriile; 

15) serviciile de înhumare şi incinerare a corpurilor umane sau animale şi activităţi 
conexe: pregătirea cadavrelor către înhumare sau incinerare, îmbălsămarea şi servicii 
oferite de întreprinderile de pompe funebre; închirierea încăperilor în saloanele pentru 
răposaţi; închirierea sau vînzarea locurilor de veci; întreţinerea mormintelor; amenajarea 
şi întreţinerea cimitirelor; transportarea cadavrelor; ritualurile şi ceremoniile efectuate de 
organizaţiile religioase; organizarea funeraliilor şi ceremoniilor de incinerare; 
confecţionarea şi/sau livrarea sicrielor, coroanelor; 

16) cazarea în cămine; serviciile comunale acordate populaţiei: închirierea spaţiului 
locativ, deservirea tehnică a blocurilor de locuinţe, alimentarea cu apă, canalizarea, 
salubrizarea, folosirea ascensoarelor; 



17) serviciile de transportare a pasagerilor pe teritoriul ţării, precum şi serviciile de 
comercializare a biletelor pentru transportul de pasageri pe teritoriul ţării; 

18) energia electrică importată şi livrată către operatorul reţelei de transport şi de 
sistem, operatorii reţelelor de distribuţie şi furnizorii energiei electrice şi energia electrică 
importată de operatorul reţelei de transport şi de sistem, de operatorii reţelelor de 
distribuţie şi furnizorii energiei electrice, cu excepţia serviciilor de transport şi de distribuţie 
a energiei electrice; 

19) serviciile ce ţin de autentificarea drepturilor deţinătorilor de teren; 
20) producţia de carte şi publicaţiile periodice (cu excepţia celor cu caracter 

publicitar şi erotic) de la poziţiile tarifare 4901, 4902, 490300000, 490400000 şi 4905, 
precum şi serviciile de editare a producţiei de carte şi a publicaţiilor periodice, cu excepţia 
celor cu caracterul menţionat; 

21) timbrele de acciz importate pentru marcarea mărfurilor supuse accizelor, 
precum şi hîrtiile speciale importate pentru marcarea mărfurilor supuse accizelor 
destinate exportului; 

22) serviciile livrate de către cooperativele agricole de prestări servicii, înfiinţate în 
conformitate cu art.87 din Legea nr.73-XV din 12 aprilie 2001 privind cooperativele de 
întreprinzător, membrilor acestei cooperative, cu condiţia că cel puţin 75% din valoarea 
totală a livrărilor cooperativei constituie valoarea mărfurilor şi serviciilor livrate membrilor 
cooperativei şi valoarea mărfurilor livrate cooperativei de către membrii acesteia; 

24) autoturismele şi alte autovehicule (poziţiile tarifare 870321, 870322, 870323, 
870324, 870331, 870332, 870333, 870340, 870350000, 870360, 870370000, 870380, 
9705), scuterele cu motor electric de la poziţia tarifară 871160900; 

241) mărfurile de la poziţiile tarifare 7201, 7204, 854810; 
        26) utilajul, echipamentul şi atributele de gratificaţie primite ca donaţii de Comitetul 
Naţional Olimpic şi Sportiv şi de federaţiile sportive naţionale de profil de la Comitetul 
Internaţional Olimpic, de la federaţiile sportive europene şi internaţionale de profil pentru 
pregătirea sportivilor de performanţă şi promovarea mişcării olimpice, fără drept de 
comercializare a acestui utilaj, echipament şi atribute de gratificaţie; 

27) serviciile organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării acreditate de Consiliul Naţional 
pentru Acreditare şi Atestare. Scutirea va fi acordată începînd cu perioada fiscală în care 
organizaţia din sfera ştiinţei şi inovării a fost acreditată de Consiliul Naţional pentru 
Acreditare şi Atestare. În cazul retragerii certificatului de acreditare, organizaţia va fi 
privată de dreptul la scutire începînd cu perioada fiscală în care i se retrage certificatul 
de acreditare; 

271) tractoarele agricole de la poziţiile tarifare 870191100, 870192100, 870193100, 
870194100, 870195100 şi tehnica agricolă de la poziţiile tarifare 842449100, 842482100, 
8432, 843320, 843330000, 843340000, 843351000, 843352000, 843353, 843359, 8436, 
8437 şi părţi ale acesteia de la poziţiile tarifare 8432, 8433 şi 8437; 

272) rachetele contra grindinei de la poziţia tarifară 3604; 
273) turbinele hidraulice cu puterea maximum 1000 kW de la poziţia tarifară 

841011000, generatoarele electrice de o putere de peste 75 kW, dar de maximum 375 
kW de la poziţia tarifară 850133000, părţile pentru grupurile electrogene de la poziţia 
tarifară 850300990, aparatura pentru comutarea circuitelor electrice de la poziţia tarifară 
853690950; 

 29) mijloacele fixe utilizate nemijlocit la fabricarea produselor, la prestarea 
serviciilor şi/sau executarea lucrărilor, destinate includerii în capitalul statutar (social) în 
modul şi în termenele prevăzute de legislaţie. Modul de aplicare a facilităţilor fiscale 
respective se stabileşte de Guvern. 

La mijloacele fixe utilizate nemijlocit la fabricarea produselor, la prestarea serviciilor 
şi/sau executarea lucrărilor se atribuie mijloacele fixe a căror amortizare se raportează la 
costul produselor fabricate, serviciilor prestate şi/sau lucrărilor executate. 
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Mijloacele fixe care au beneficiat de facilitatea fiscală respectivă nu pot fi înstrăinate, 
transmise în folosinţă sau posesie (exceptînd locaţiunea bunurilor imobile), atît integral, 
cît şi părţile componente ale acestora, pe parcursul a 3 ani de la data validării declaraţiei 
vamale respective sau eliberării facturii fiscale, cu excepţia cazului în care aceste 
mijloace fixe sînt exportate, dacă anterior au fost importate şi nu au suferit modificări în 
afara amortizării normale. În cazul în care aceste mijloace fixe se înstrăinează, se 
transmit în folosinţă sau posesie, atît integral, cît şi părţile componente ale acestora, pînă 
la expirarea a 3 ani, T.V.A. se calculează şi se achită de către persoana juridică în al 
cărei capital statutar (social) a fost introdus mijlocul fix, pornind de la valoarea indicată în 
factura fiscală eliberată în momentul beneficierii de facilitatea fiscală respectivă, în cazul 
livrării de mijloace fixe, sau de la valoarea în vamă la momentul depunerii declaraţiei 
vamale, în cazul importului acestora. Persoana juridică în al cărei capital statutar (social) 
a fost introdus mijlocul fix nu are dreptul la deducerea sumei T.V.A., achitată pentru 
mijlocul fix înstrăinat, şi este obligată să prezinte declaraţia privind TVA; 

30) lucrările de construcţie şi montaj al parcurilor eoliene şi al parcurilor fotovoltaice; 
31) utilajul şi tehnica de la următoarele poziţii tarifare: ex.3926 – containere din 

plastic pentru colectarea separată a deşeurilor; ex.841780700 – furnale şi cuptoare 
pentru incinerarea gunoiului; ex.8477 – maşini şi aparate pentru prelucrarea cauciucului 
sau a materialelor plastice; ex.8479 – utilaje pentru mărunţirea, presarea, balotarea 
deşeurilor menajere; ex.8704 – autovehicule pentru colectarea şi transportarea deşeurilor 
menajere. 

Pot beneficia de facilitatea fiscală respectivă agenţii economici care deţin autorizaţie 
pentru desfăşurarea activităţii de colectare, prelucrare, reciclare a deşeurilor menajere şi 
utilizează utilajul şi tehnica nominalizată nemijlocit în domeniul de activitate al acestora; 

32) aeronavele de la poziţia tarifară 8802 40 000, elicopterele de la poziţiile tarifare 
880211000, 880212000, locomotivele de la poziţiile tarifare 8601, 8602, vagoanele 
automotoare pentru calea ferată antrenate în transportul public de pasageri de la poziţia 
tarifară 8603; părţile acestora de la poziţiile tarifare 880310000 - 880330000 şi 8607; 

33) serviciile de leasing operaţional sau financiar ale aeronavelor de la poziţia 
tarifară 8802 40 000, elicopterelor de la poziţiile tarifare 880211000, 880212000, 
locomotivelor de la poziţiile tarifare 8601, 8602, vagoanelor automotoarelor pentru calea 
ferată antrenate în transportul public de pasageri de la poziţia tarifară 8603. 

(2) Se scutesc de T.V.A. fără drept de deducere: 
a) mărfurile introduse pe teritoriul vamal şi plasate sub regimurile vamale de tranzit, 

transformare sub control vamal, antrepozit vamal şi sub destinaţiile vamale de distrugere 
şi abandon în folosul statului; 

b) mărfurile autohtone anterior exportate şi reintroduse, în termen de 3 ani, în 
aceeaşi stare. Dacă la realizarea exportului suma T.V.A. pentru marfa respectivă a fost 
restituită, scutirea de T.V.A. nu se acordă. Nerestituirea T.V.A. se confirmă printr-un 
certificat emis de Serviciul Fiscal de Stat; 

c) mărfurile plasate sub regimul vamal de admitere temporară şi produselor 
compensatoare după perfecţionarea pasivă, conform reglementărilor vamale. 

(3) Mărfurile plasate în regimul vamal de perfecţionare activă, exceptînd mărfurile 
supuse accizelor, carnea de bovine, proaspătă sau refrigerată (poziţia tarifară 0201), 
carnea de bovine congelată (poziţia tarifară 0202), carnea de porcine, proaspătă, 
refrigerată sau congelată (poziţia tarifară 0203), carnea de ovine sau caprine, proaspătă, 
refrigerată sau congelată (poziţia tarifară 0204), organele comestibile de bovine, porcine, 
ovine, caprine, cai, măgari, catîri, asini, proaspete, refrigerate sau congelate (poziţia 
tarifară 0206), carnea şi organele comestibile ale păsărilor de la poziţia tarifară 0105, 
proaspete, refrigerate sau congelate (poziţia tarifară 0207), slănină fără carne slabă, 
grăsimea de porc şi de pasăre, netopită, nici altfel extrasă, proaspătă, refrigerată, 
congelată, sărată sau în saramură, uscată sau afumată (poziţia tarifară 0209), laptele şi 



smîntîna din lapte, concentrate sau cu adaos de zahăr sau alţi îndulcitori (edulcoranţi) 
(poziţia tarifară 0402), feculele de cartofi (poziţia tarifară 1108 13 000), grăsimile de 
animale din specia bovină, ovină sau caprină, altele decît cele de la poziţia tarifară 
150300 (poziţia tarifară 1502) şi zahărul brut (poziţia tarifară ex.1701), se scutesc de 
T.V.A. fără drept de deducere. 

T.V.A. achitată pentru mărfurile plasate în regimul vamal de perfecţionare activă, la 
care se aplică T.V.A., se restituie, în conformitate cu modul stabilit de Serviciul Vamal, 
într-un termen ce nu va depăşi 30 de zile. 

(5) Se scuteşte de T.V.A. fără drept de deducere importul mărfurilor, serviciilor, 
destinate acordării de asistenţă în caz de calamitate naturală, de conflict armat şi în alte 
situaţii excepţionale, precum şi importul şi livrarea de mărfuri, servicii definite ca ajutoare 
umanitare, în modul stabilit de Guvern. 

(6) Se scutesc de T.V.A. fără drept de deducere plasarea şi comercializarea 
mărfurilor în magazinele duty-free. Mărfurile supuse accizelor plasate în destinaţia 
magazinul duty-free amplasat în zona intrării pe teritoriul Republicii Moldova, magazinul 
duty-free pentru deservirea corpului diplomatic, după comercializare, la încheierea 
destinaţiei vamale, sunt plasate sub regimul vamal de import cu perceperea drepturilor 
de import. 

(8) Se scuteşte de T.V.A. fără drept de deducere producţia atelierelor curative de 
producţie (de muncă) de pe lîngă spitalele de psihiatrie ale Ministerului Sănătăţii, Muncii 
şi Protecţiei Sociale, în care muncesc persoane cu dizabilităţi. 

(92) Se scutesc de T.V.A. fără drept de deducere mărfurile şi serviciile importate sau 
procurate pe teritoriul Republicii Moldova de către organizaţiile necomerciale care 
corespund cerinţelor art.52, în scop de construire a instituţiilor de asistenţă socială, 
precum şi mărfurile şi serviciile importate sau procurate pe teritoriul Republicii Moldova 
de către aceste organizaţii necomerciale pentru necesităţile instituţiilor menţionate. 

(93) Se scutesc de T.V.A. fără drept de deducere mărfurile importate de către 
persoane juridice în scopuri necomerciale dacă valoarea intrinsecă a acestor mărfuri nu 
depăşeşte suma de 100 de euro. În cazul în care valoarea în vamă a mărfurilor depăşeşte 
limita neimpozabilă indicată, T.V.A. se calculează pornind de la valoarea mărfurilor în 
vamă, iar limita neimpozabilă menţionată nu micşorează valoarea impozabilă a acestora. 

(94) Se scutesc de T.V.A fără drept de deducere deşeurile şi reziduurile de metale 
feroase şi neferoase, reziduurile industriale care conţin metale sau aliaje ale acestora 
importate şi/sau procurate pe teritoriul Republicii Moldova de către subiecţii impozabili 
licenţiaţi şi utilizate nemijlocit în activitatea lor de întreprinzător în Republica Moldova, 
precum şi deşeurile şi reziduurile de hîrtie şi de carton, de cauciuc, de plastic şi de sticlă 
(cioburi de sticlă) procurate pe teritoriul Republicii Moldova de către subiecţii impozabili 
şi utilizate nemijlocit în activitatea lor de întreprinzător în Republica Moldova. 

(95) Se scutesc de T.V.A. fără drept de deducere mărfurile consumabile importate 
de forţa militară străină care desfăşoară aplicaţii militare temporare, destinate uzului sau 
consumului exclusiv al forţei militare şi al componentei civile. Lista mărfurilor consumabile 
se aprobă de către Ministerul Apărării al Republicii Moldova. 

(96) Se scutesc de T.V.A. fără drept de deducere mijloacele de transport importate 
şi livrate cu titlu gratuit (donaţie), indiferent de termenul de exploatare, destinate: 

a) pentru scopuri medicale, clasificate la poziţiile tarifare 8702 şi 8703; 
c) pentru stingerea incendiilor, clasificate la poziţia tarifară 8705 30000; 
d) pentru curăţarea străzilor, pentru împrăştiat materiale, pentru colectarea 

deşeurilor, clasificate la poziţia tarifară 8705. 
Pot beneficia de facilitatea fiscală respectivă atît beneficiarii, cu condiţia utilizării 

mijloacelor de transport menţionate exclusiv în conformitate cu destinaţia lor finală, cît şi 
persoanele terţe care au importat şi au livrat aceste mijloace de transport către 
beneficiari. 



Beneficiarii şi persoanele terţe nu pot comercializa, transmite în arendă, locaţiune, 
uzufruct, leasing operaţional sau financiar mijloacele de transport menţionate la lit.a)-d). 

Modul de introducere, plasare sub regim vamal de import a mijloacelor de transport 
menţionate şi de beneficiere de facilitatea fiscală respectivă este stabilit de Guvern. 

(97) Se scuteşte de T.V.A. fără drept de deducere importul mostrelor de mărfuri cu 
valoarea intrinsecă care nu depăşeşte 22 euro pentru un import. În cazul în care valoarea 
mostrelor de mărfuri depăşeşte limita neimpozabilă indicată, T.V.A. se calculează pornind 
de la valoarea în vamă a mostrelor de mărfuri, iar limita neimpozabilă menţionată nu 
micşorează valoarea impozabilă a acestora. Pentru a beneficia de scutire, mostrele de 
mărfuri trebuie să fie de nefolosit prin rupere, perforare sau marcare clară şi permanentă 
sau prin alte procedee, cu condiţia ca această operaţiune să nu le distrugă caracterul de 
mostre. Scutirea de T.V.A. nu se aplică produselor alcoolice de la poziţiile tarifare 220300, 
2204, 2205, 220600, 2207, 2208, parfumurilor şi apelor de toaletă de la poziţia tarifară 
330300, tutunului şi produselor pe bază de tutun de la poziţiile tarifare 2401, 2402 şi 2403. 

(99) Se scuteşte de T.V.A. fără drept de deducere importul obiectelor de cult conform 
listei aprobate şi modului stabilit de Guvern. 

(910) Se scuteşte de T.V.A. fără drept de deducere importul mărfurilor de la poziţiile 
tarifare 271012310, 271012700 şi 271019210, destinate aprovizionării aeronavelor 
implicate în transportul internaţional de mărfuri şi pasageri. 

  
Articolul 104. Livrările scutite de T.V.A. cu drept de deducere 
Se scutesc de T.V.A. cu drept de deducere: 
a) mărfurile, serviciile pentru export şi toate tipurile de transporturi internaţionale de 

mărfuri (inclusiv de expediţie) şi pasageri, serviciile de transport internaţional al gazelor 
naturale, precum şi serviciile operatorului aerodrom (aeroport), de comercializare a 
biletelor de călătorie în trafic internaţional, de deservire la sol a aeronavelor, inclusiv de 
livrare a combustibilului şi a mărfurilor la bordul aeronavei, de securitate aeronautică, de 
căutare-salvare şi de navigaţie aeriană, aferente aeronavelor în trafic internaţional, 
combustibilul destinat aprovizionării în Portul Internaţional Liber Giurgiuleşti a navelor 
maritime implicate în transportul internaţional de mărfuri şi pasageri, indiferent de 
naţionalitatea navei sau de pavilionul acesteia; 

b) energia electrică, energia termică şi apa caldă pentru bunurile imobiliare cu 
destinaţie locativă, indiferent de subiectul în a cărui gestiune se află aceste bunuri; 

 c) în baza principiului reciprocităţii, introducerea şi/sau livrarea pe teritoriul 
Republicii Moldova a mărfurilor, serviciilor destinate folosinţei oficiale de către misiunile 
diplomatice şi oficiile consulare acreditate în Republica Moldova, de reprezentanţele 
organizaţiilor internaţionale acreditate în Republica Moldova, destinate uzului sau 
consumului personal de către membrii personalului acestor misiuni diplomatice şi oficii 
consulare sau al reprezentanţelor organizaţiilor internaţionale, precum şi de către 
membrii familiilor lor care locuiesc împreună cu ei, cu excepţia cetăţenilor Republicii 
Moldova, precum şi a cetăţenilor străini şi apatrizi cu reşedinţa permanentă în Republica 
Moldova. Modul de aplicare a scutirii de T.V.A. cu drept de deducere se stabileşte de 
Guvern; 

c1) importul şi/sau livrarea pe teritoriul ţării a mărfurilor, serviciilor destinate: 
– proiectelor de asistenţă tehnică, realizate pe teritoriul Republicii Moldova de către 

organizaţiile internaţionale şi ţările donatoare în limita tratatelor la care aceasta este 
parte; 

– proiectelor de asistenţă investiţională, finanţate din contul împrumuturilor şi 
granturilor acordate Guvernului sau acordate cu garanţie de stat, din contul 
împrumuturilor acordate de organismele financiare internaţionale (inclusiv din cota-parte 
a Guvernului), precum şi din contul granturilor acordate instituţiilor finanţate de la buget. 



Lista tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte, lista proiectelor 
de asistenţă tehnică, lista împrumuturilor şi granturilor acordate Guvernului sau acordate 
cu garanţie de stat, din contul împrumuturilor acordate de organismele financiare 
internaţionale (inclusiv din cota-parte a Guvernului), din contul granturilor acordate 
instituţiilor finanţate de la buget, precum şi modul de aplicare a scutirii de T.V.A. cu drept 
de deducere la livrarea pe teritoriul ţării a mărfurilor, serviciilor destinate proiectelor 
respective se stabilesc de Guvern; 

f) mărfurile, serviciile livrate în zona economică liberă din afara teritoriului vamal al 
Republicii Moldova, livrate din zona economică liberă în afara teritoriului vamal al 
Republicii Moldova, livrate în zona economică liberă din restul teritoriului vamal al 
Republicii Moldova, precum şi cele livrate de către rezidenţii diferitelor zone economice 
libere ale Republicii Moldova unul altuia, cu excepţia serviciilor de transport livrate în zona 
economică liberă din restul teritoriului vamal al Republicii Moldova, precum şi cele livrate 
de către rezidenţii diferitelor zone economice libere ale Republicii Moldova unul altuia; 

f1) mărfurile livrate de către rezidentul unei zone economice libere a Republicii 
Moldova unui nerezident al Republicii Moldova, dacă marfa este predată în scopul 
prelucrării unui rezident al altei zone economice libere a Republicii Moldova, indicat de 
cumpărătorul/beneficiarul nerezident; 

g) serviciile prestate de întreprinderile industriei uşoare pe teritoriul Republicii 
Moldova agenţilor economici care plasează mărfurile sub regimul vamal de perfecţionare 
activă, în cadrul contractelor de prelucrare în regimul vamal de perfecţionare activă. Tipul 
serviciilor care cad sub incidenţa prezentului punct, precum şi modul de administrare a 
acestor servicii se stabilesc de Guvern, iar lista agenţilor economici se aprobă de 
Ministerul Economiei şi Infrastructurii; 

h) mărfurile livrate în magazinele duty-free; 
i) mărfurile şi serviciile livrate în Portul Internaţional Liber Giurgiuleşti şi Aeroportul 

Internaţional Liber Mărculeşti din afara teritoriului vamal al Republicii Moldova, cele livrate 
din Portul Internaţional Liber Giurgiuleşti şi Aeroportul Internaţional Liber Mărculeşti în 
afara teritoriului vamal al Republicii Moldova, cele livrate în Portul Internaţional Liber 
Giurgiuleşti şi Aeroportul Internaţional Liber Mărculeşti din restul teritoriului vamal al 
Republicii Moldova, precum şi cele livrate de către rezidenţii diferitor zone economice 
libere ale Republicii Moldova, Portului Internaţional Liber Giurgiuleşti, Aeroportului 
Internaţional Liber Mărculeşti unul altuia, cu excepţia serviciilor de transport livrate în 
Portul Internaţional Liber Giurgiuleşti şi Aeroportul Internaţional Liber Mărculeşti din restul 
teritoriului vamal al Republicii Moldova, precum şi a celor livrate de către rezidenţii 
diferitor zone economice libere ale Republicii Moldova, Portului Internaţional Liber 
Giurgiuleşti, Aeroportului Internaţional Liber Mărculeşti unul altuia. 
 


