Funcționarul fiscal – în serviciul contribuabilului

Mai 2014
septembrie 2015

Septembrie/Сентябрь
09/2015
Luni

Marți

Mercuri

Joi

Vineri

36

31

1

2

3

4

37

7

8

9

10 11 12 13

Săptamîna

Sîmbătă Duminică

5

6

38

14 15 16 17 18 19 20

39

21 22 23 24 25 26 27

40

28 29 30

Неделя

Понедельник

Вторник

Среда

1

2

3

4

Четверг

Пятница

Суббота

Воскресение

- expiră termenul de achitare a impozitelor, taxelor și a
contribuțiilor de asigurări sociale
- expiră termenul de prezentare a dărilor de seamă fiscale

Funcționarul fiscal – în serviciul contribuabilului
Tipuri de
impozite şi
taxe

Impozitul pe
venit

Impozitul pe
venit în rate

Obligaţia

Termenul de
prezentare

Darea de seamă
privind suma venitului
achitat şi impozitul
pe venit reţinut din
acesta (forma IRV14)
La darea de seamă
(forma IRV14) se
prezintă anexa privind
suma venitului
achitat și impozitul
pe venit reţinut din
acesta repartizat pe
subdiviziuni
http://servicii.fisc.md/
formulare.aspx

Pînă la 25
septembrie 2015
pentru luna august
2015. În cazul cînd
agentul economic
pe parcursul lunii
nu a efectuat nici
o plată, de la care
urma să se reţină
impozitul pe venit
la sursa de plată,
darea de seamă
nu se prezintă
organului fiscal
teritorial

Codul fiscal (art.
92 alin. (1) și (2)
din CF)
Pînă la 25 septembrie Darea de seamă se prezintă de
Hotărîrea
2015 pentru luna
către plătitorii veniturilor conform Guvernului
august 2015
art. 92 alin. (1) și (2) din CF
nr. 697 din
22.08.2014
(anexa nr.1 la
Regulament)

Declaraţia
nerezidentului cu
privire la impozitul pe
venit (forma NER08)
http://servicii.fisc.md/
formulare.aspx

În termen de 3 zile
de la încheierea
activității în
Republica Moldova

În termen de 3 zile
de la încheierea
activităţii în
Republica Moldova

Codul fiscal (art.
76 alin.(4))
Hotărîrea
Guvernului
nr. 1395 din
8.12.2008 (anexa
nr. 1)

Calculul impozitului
pe venit al notarului
privat (forma
CNOTAREX15)
http://servicii.fisc.md/
formulare.aspx

Pînă la 25
septembrie 2015
pentru luna august
2015

Pînă la 25 septembrie Calculul se prezintă de către
2015 pentru luna
notarii publici şi executorii
august 2015
judecătorești

Codul fiscal
(capitolul 101)
Ordinul MF
nr. 72 din
25.05.2015

Nu mai tîrziu de 25
septembrie a anului
fiscal, sume egale
cu 1/4 din suma
calculată drept
impozit ce urmează a
fi plătit

Codul fiscal
(capitolul 14,
art. 84 alin. (1))

-

Taxa pe valoarea Declarația privind
adăugată
TVA (Forma TVA12)

-

Pînă la 25
septembrie 2015
pentru luna august
2015*

Termenul de
achitare

Categorii de contribuabili

Se prezintă de sine stătător de
către persoana fizică/juridică
nerezidentă

Agenţii economici, cu excepţia
întreprinderilor agricole,
gospodăriilor ţărăneşti (de
fermier)

Persoanele juridice şi fizice
care desfăşoară activitate de
întreprinzător, nerezidenţii
care desfăşoară activitate de
întreprinzător în Republica
Moldova prin intermediul
reprezentanţei permanente
conform art. 5 pct. 15), care sînt
înregistraţi sau trebuie să fie
Pînă la 25 septembrie înregistraţi în calitate de plătitori
2015 pentru luna
de TVA
august 2015**
și/sau persoanele juridice şi fizice,
nerezidenţii care desfăşoară
activitate de întreprinzător
în Republica Moldova prin
intermediul reprezentanţei
permanente conform art. 5
pct. 15), care importă servicii,
indiferent de faptul dacă sînt sau
nu sînt înregistraţi în calitate de
plătitori de TVA.

Baza legală

Codul fiscal
(art.115) Ordinul
IFPS nr. 1164
din 25.10.2012
(anexa nr. 1)

Funcționarul fiscal – în serviciul contribuabilului
Tipuri de
impozite şi
taxe

Obligaţia

Termenul de
prezentare

Categorii de contribuabili

Pînă la 25
septembrie 2015
pentru luna august
2015

Declararea şi achitarea: Persoanele
juridice şi persoanele fizice care
Achitarea accizelor
prelucrează şi/sau fabrică mărfuri
se efectuează în
supuse accizelor pe teritoriul
momentul expedierii Republicii Moldova;
(transportării)
Achitarea: persoanele juridice şi
mărfurilor accizate
persoanele fizice care importă
din încăperea de
mărfuri supuse accizelor, cu
acciz.**
excepţia mărfurilor supuse accizelor,
specificate la art. 124 CF alin.(1)-(3),
(41), (5), (7), (8), (101).

Pînă la 25
Declaraţia privind
septembrie 2015
utilizarea distilatelor
pentru luna august
obţinute pe bază de vin
2015

Deţinătorii de autorizaţie de
utilizator final a distilatelor
obţinute pe bază de vin (distilatul
pentru divin, distilatul de
vin, distilatul de tescovină de
struguri, distilatul de drojdie
de vin, alcoolul etilic de origine
vitivinicolă), produse în Republica
Moldova.

Declarația privind
accizele
(Forma ACZ 09)

Accize

Darea de seamă
privind taxa pentru
Taxa pentru
serviciile de telefonie
serviciile de
mobilă (forma TTM)
telefonie mobilă http://servicii.fisc.
md/formulare.
aspx?tm=13&pt=0

Plata
suplimentară
obligatorie la
vînzarea valutei
străine prin
intermediul
caselor de
schimb valutar

Termenul de
achitare

Darea de seamă
privind plata
suplimentară
obligatorie la vînzarea
valutei străine prin
intermediul caselor de
schimb valutar (forma
PSV) http://servicii.
fisc.md/formulare.
aspx?tm=45&pt=0

Pînă la 25
septembrie 2015
pentru luna august
2015

Pînă la 25
septembrie 2015
pentru luna august
2015

-

Baza legală

Codul fiscal (art.
123 şi art. 127
alin. (3))
Hotărîrea
Guvernului
nr. 843 din 18
decembrie 2009
(anexa nr.2)

Legea pentru
punerea în
aplicare a
Titlului IV al
Codului fiscal
(art.4 alin.(63))
Hotărîrea
Guvernului
nr. 874 din
21.10.2014

Pînă la 25 septembrie
Persoanele juridice care prestează
2015 pentru luna
servicii de telefonie mobilă
august 2015

Legea Fondului
republican şi
a fondurilor
locale de
susţinere socială
a populaţiei
nr.827-XIV din
18.02.2000;
Anexa nr.1 la
Ordinul IFPS nr.
514 din 07.09.07.

Pînă la 25 septembrie Agenţii economici sau instituţiile
2015 pentru luna
financiare care dispun de casă(e)
august 2015
de schimb valutar

Legea Fondului
republican şi
a fondurilor
locale de
susţinere socială
a populaţiei nr.
827-XIV din
18.02.2000; Anexa
nr. 2 la Ordinul
I.F.P.S. nr. 514
din 07.09.2007
(actualizată prin
Anexa nr.1 la
Ordinul IFPS nr.
698 din 28.12.07)

Funcționarul fiscal – în serviciul contribuabilului
Tipuri de
impozite şi
taxe

Obligaţia

Termenul de
prezentare

Termenul de
achitare

Categorii de contribuabili

Baza legală

Taxele rutiere
Taxa pentru
comercializarea
gazelor naturale
destinate
utilizării în
calitate de
carburanţi
pentru unităţile
de transport auto

Persoanele juridice titulare de
Sumele încasărilor se
licenţă pentru comercializarea
transferă săptămînal
gazelor naturale destinate utilizării
la contul trezorerial
în calitate de carburanţi pentru
al bugetului de stat
unităţile de transport auto

Taxa pentru
folosirea
drumurilor
de către
autovehicule
înmatriculate
în Republica
Moldova

Taxa se achită:
1) la data
înmatriculării de stat
a autovehiculului;
2) la data
înmatriculării
de stat curente a
autovehiculului,
dacă pînă la această
dată taxa nu a fost
achitată;
3) la data efectuării
testării tehnice
obligatorii anuale
a autovehiculului,
dacă pînă la această
dată taxa nu a fost
achitată.
Pentru
autovehiculele
supuse testării
tehnice obligatorii
de două ori pe an
taxa se achită, în
rate egale, la data
cînd autovehiculele
sînt supuse testării
tehnice obligatorii.

Persoanele fizice şi persoanele
Titlul IX din
juridice posesoare de autovehicule
Codul fiscal
înmatriculate în Republica
(anexa nr. 1)
Moldova

Taxa se achită
integral la data
eliberării actelor ce
permit circulaţia cu
depăşirea limitelor
admise

Persoanele fizice (cetăţeni ai
Republicii Moldova, cetăţeni
străini, apatrizi) şi persoanele
Titlul IX din
juridice (rezidente şi nerezidente)
Codul fiscal
posesoare de autovehicule a căror
(anexa nr. 3)
masă totală, sarcină masică pe axă
sau ale căror dimensiuni depăşesc
limitele admise.

Taxa pentru
folosirea
drumurilor
de către
autovehicule
a căror masă
totală, sarcină
masică pe
osie sau ale
căror gabarite
depăşesc
limitele admise

-

-

Art. 72 din Legea
fondului rutier
nr. 720-XIII din
02.02.1996
(anexa nr.2)

Funcționarul fiscal – în serviciul contribuabilului
Tipuri de
impozite şi
taxe

Termenul de
achitare

Categorii de contribuabili

Taxa pentru
folosirea zonei
drumului public
și/sau zonelor
de protecţie a
acestuia din afara
perimetrului localităţilor pentru
efectuarea lucrărilor de construcţie şi montaj

Taxa se achită la data
depunerii proiectelor
şi, respectiv, la data
invitării specialistului
la obiect şi pînă la
obţinerea autorizaţiei
pentru efectuarea
lucrărilor

Persoanele fizice şi persoanele
juridice care solicită autorizaţie
pentru efectuarea, în zona
drumului public şi/sau zonele
de protecţie a acestuia din
afara perimetrului localităţilor,
a lucrărilor subterane şi/
sau supraterane de montare a
comunicaţiilor inginereşti, a
lucrărilor de construcţie a căilor
de acces la drumuri, a parcărilor,
a clădirilor şi amenajărilor, cu
excepţia obiectivelor de prestare a
serviciilor rutiere.

Taxa pentru
folosirea zonei
drumului public
și/sau zonelor
de protecție a
acestuia din afara
perimetrului
localităţilor pentru amplasarea
publicităţii exterioare

Taxa se achită la
data depunerii
proiectelor, data
invitării specialistului
la obiect şi pînă la
obţinerea autorizaţiei
pentru amplasarea
obiectivelor de
publicitate exterioară

Persoanele fizice şi persoanele
juridice care solicită autorizaţie
pentru amplasarea publicităţii
exterioare în zona drumului
public şi/sau zonele de protecţie
a acestuia din afara perimetrului
localităţilor.

Obligaţia

-

Termenul de
prezentare

-

Taxa pentru
folosirea zonei
drumului public
și/sau zonelor de
protecţie a acestuia din afara
perimetrului localităţilor pentru amplasarea
obiectivelor de
prestare a serviciilor rutiere

Taxa se achită la
data depunerii
proiectelor, data
invitării specialistului
la obiect şi pînă la
obţinerea autorizaţiei
pentru amplasarea
obiectivelor de
prestare a serviciilor
rutiere

Baza legală

Titlul IX din
Codul fiscal
(anexa nr. 5)

Titlul IX din
Codul fiscal
(anexa nr. 6)
Persoanele fizice şi persoanele
juridice care solicită autorizaţie
pentru amplasarea obiectivelor
de prestare a serviciilor rutiere
în zona drumului public şi/sau
zonele de protecţie a acestuia din
afara perimetrului localităţilor

Taxele pentru resursele naturale
Taxa pentru
efectuarea
prospecţiunilor
geologice

-

-

Taxa se achită
integral la
bugetul unităţii
administrativteritoriale pînă la
începerea lucrărilor
de prospecţiuni
geologice

Persoanele juridice şi fizice, care
Cap. 3 din Titlul
efectuează prospecţiuni geologice,
VIII al Codului
cu excepţia instituţiilor finanţate
fiscal
din bugetele de toate nivelurile.

Funcționarul fiscal – în serviciul contribuabilului
Tipuri de
impozite şi
taxe

Obligaţia

Termenul de
prezentare

Taxa pentru
efectuarea
explorărilor
geologice
Taxa pentru
folosirea
spaţiilor
subterane
în scopul
construcţiei
obiectivelor
subterane,
altele decît
cele destinate
extracţiei
mineralelor utile

-

-

Termenul de
achitare

Categorii de contribuabili

Baza legală

Taxa se achită
integral la
bugetul unităţii
administrativteritoriale pînă la
începerea lucrărilor
de explorări
geologice

Persoanele juridice şi fizice, care
efectuează explorări geologice, cu
excepţia instituţiilor finanţate din
bugetele de toate nivelurile.

Cap. 4 din Titlul
VIII al Codului
fiscal

Taxa se achită
integral la
bugetul unităţii
administrativteritoriale pînă la
începerea lucrărilor
de construcţie

Persoanele fizice care desfăşoară
activitate de întreprinzător şi
persoanele juridice, indiferent
de tipul de proprietate şi forma
juridică de organizare.

Cap. 6 din Titlul
VIII al Codului
fiscal

Alte plăţi obligatorii

Primele de
asigurare
obligatorie
de asistență
medicală

-

-

Achitarea se
efectuează
concomitent cu plata
salariilor şi altor
recompense

Angajatorii, unitățile, indiferent
de tipul de proprietate şi forma
juridică de organizare, persoanele
fizice, notarii publici, executorii
judecătorești şi avocații care
plătesc persoanelor fizice ori în
folosul lor alte recompense

Legea cu privire la
mărimea, modul
şi termenele
de achitare
a primelor
de asigurare
obligatorie de
asistență medicală
nr. 1593-XV
din 26.12.2002
(art.20)
Ordinul comun
al IFPS și CNAM
nr. 104/38-A din
18 martie 2008

*

Agenţii economici ce nu sînt înregistraţi ca în calitate de plătitor ai TVA, care au obligaţia achitării
TVA la importul de servicii, sînt în drept să-şi onoreze obligaţia de depunere, conform prevederilor
art. 115 din Codul fiscal, a Declaraţiei privind TVA prin utilizarea serviciului „Declaraţia rapidă” sau
„Declaraţia electronică”.
** Cu excepţia TVA pentru serviciile importate care se achită la buget în momentul efectuării plăţii, inclusiv a plăţii prealabile pentru serviciul de import. Pentru importul mărfurilor, TVA şi accize se achită la
momentul importului.

