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Mai

- expiră termenul de achitare a impozitelor şi taxelor

- expiră termenul de prezentare a dărilor de seamă fiscale

Mai /Май                                               05/2014
Săptamîna Luni Marți Mercuri Joi Vineri Sîmbătă Duminică
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Неделя Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресение



Mai
Tipuri de 

impozite şi 
taxe

Obligaţia Termenul de 
prezentare

Termenul de 
achitare

Categorii de con-
tribuabili

Baza legală

Impozitul 
pe venit

Darea de seamă 
privind suma 
venitului achitat şi 
impozitul pe venit 
reţinut din acesta 
(forma IRV 09) La 
darea de seamă 
(forma IRV 09) se 
prezintă anexa pri-
vind suma venitului 
achitat si impozitul 
pe venit reţinut din 
acesta repartizat pe 
subdiviziuni
http://servicii.fisc.
md/formulare.aspx

Pînă la 02 iu-
nie pentru luna 
aprilie
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 pre-
zintă organului 
fiscal teritorial

Pînă la 02 iunie 
pentru luna 
aprilie

Darea de seamă se 
prezintă de către 
plătitorii venitu-
rilor conform art. 
92 alin. (2) CF.
Impozitul se 
achită la buget în 
termen de o lună 
de la încheierea 
lunii în care au 
fost efectuate 
plăţile.

Codul fiscal 
(art. 92 alin. 
(2)) 
Hotărîrea Gu-
vernului
nr. 10 din 
19.01.2010
(anexa nr.2)

Declaraţia nerezi-
dentului cu privire 
la impozitul pe ve-
nit (forma NER08)
http://servicii.fisc.
md/formulare.aspx

Calculul impozitu-
lui pe venit al nota-
rului privat (forma 
CNOTAR)
http://servicii.fisc.
md/formulare.
aspx?tm=1&pt=0

În termen de 3 
zile de la înche-
ierea activităţii în 
Republica Mol-
dova
Pînă la 02 iu-
nie pentru luna 
aprilie

În termen de 3 
zile de la înche-
ierea activităţii 
în Republica 
Moldova
Pînă la 02 iunie 
pentru luna 
aprilie

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

Calculul se 
prezintă de către 
notarii publici şi 
executorii judecă-
toreşti

Codul fiscal 
(art.74 alin.(4)) 
Hotărîrea Gu-
vernului
nr.1395 din 
08.12. 2008 
(anexa nr.1)
Codul fiscal 
(capitolul 101) 
Ordinul IFPS 
nr. 147 din 
22.07.2003 
(anexa nr. 1)

Taxa pe 
valoarea 
adăugată

Declaraţia pri-
vind TVA pe luna 
mai(forma TVA12). 
La Declaraţia 
privind TVA se 
prezintă obligatoriu 
anexa “Lista factu-
rilor fiscale pri-
mite” (forma TVA 
FACT) care va

Pînă la 02 iunie 
pentru luna apri-
lie**

Pînă la 02 iunie 
pentru luna 
aprilie***

Persoanele ju-
ridice şi fizice, 
nerezidenţii care 
desfăşoară activi-
tate de întreprin-
zător în Republica 
Moldova prin 
intermediul repre-
zentanţei

Codul fis-
cal (art.115) 
Ordinul IFPS 
nr. 1164 din 
25.10.2012 
(anexa nr. 1)

http://servicii.fisc.md/formulare.aspx
http://servicii.fisc.md/formulare.aspx
http://servicii.fisc.md/formulare.aspx
http://servicii.fisc.md/formulare.aspx
http://servicii.fisc.md/formulare.aspx


conţine informaţia 
despre facturile 
fiscale primite în 
perioada fiscală 
pentru care se 
prezintă Declaraţia, 
precum şi anexa 
“Lista facturilor 
fiscale eliberate” 
(forma TVA LIVR) 
în care se înregis-
trează toate factu-
rile fiscale eliberate 
în perioada fiscală 
pentru care se pre-
zintă Declaraţia.
Anexele menţiona-
te constituie părţi 
indispensabile ale 
Declaraţiei privind 
TVA. *
http://servicii.fisc.
md/formulare.
aspx?tm=5&pt=0

permanente 
conform art. 5 
pct. 15), care 
sînt înregistrate 
sau trebuie să fie 
înregistrate în 
conformitate cu 
prevederile art. 
112 CF şi/sau per-
soanele juridice şi 
fizice care importă 
servicii, indiferent 
de faptul dacă sînt 
sau nu sînt înre-
gistrate în confor-
mitate cu art. 112 
CF.

Accize Declaraţia privind 
accizele pe luna 
mai(forma ACZ 
09) *

Pînă la 2 iunie 
pentru luna 
aprilie**

Achita-
rea accizelor 
se efectuează 
în momen-
tul expedierii 
(transportării) 
mărfurilor 
accizate din 
încăperea de ac-
ciz.***

Declararea şi achi-
tarea: Persoanele 
juridice şi per-
soanele fizice care 
prelucrează şi/sau 
fabrică mărfuri 
supuse accizelor 
pe teritoriul Repu-
blicii Moldova; 
Achitarea: per-
soanele juridice şi 
persoanele fizice 
care importă
mărfuri supuse ac-
cizelor, cu excepţia 
mărfurilor mărfuri 
supuse accizelor, 
cu excepţia măr-
furilor specificate 
la art.124 CF alin.
(1)-(3), (5), (7), 
(8). 

Codul fiscal 
(art. 123 şi art. 
127 alin. (3)) 
Hotărîrea Gu-
vernului
nr. 843 din18 
mai2009 
(anexa nr.2) 

http://servicii.fisc.md/formulare.aspx
http://servicii.fisc.md/formulare.aspx
http://servicii.fisc.md/formulare.aspx


Taxa pentru 
serviciile 
de telefonie 
mobilă

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

Pînă la 2 iunie 
pentru luna 
aprilie

Pînă la 12 mai Persoanele 
juridice care 
prestează servi-
cii de telefonie 
mobilă

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

Plata su-
plimentară 
obligatorie 
la vînza-
rea valutei 
străine prin 
interme-
diul caselor 
de schimb 
valutar

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

Pînă la 2 iunie 
pentru luna 
aprilie

Pînă la 12 mai Agenţii economici 
sau instituţiile 
financiare care 
dispun de casă(e) 
de schimb valutar

Legea Fondului 
republican şi 
a fondurilor 
locale de sus-
ţinere 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 (ac-
tualizată prin 
Anexa nr.1 la 
Ordinul IFPS
nr. 698 din 
28.12.07)

Taxele locale
Taxa pentru 
evacuarea 
deşeurilor

Darea de seamă pe 
taxele locale
(Forma TL APL 13)
http://servicii.fisc.
md/formulare.
aspx?tm=27&pt=0

Pînă la 2 iunie 
pentru luna 
aprilie
Notă. Darea de 
seamă se prezintă 
de către organele 
împuternicite de 
autorităţile admi-
nistraţiei publice 
locale care au 
responsabilităţi 
de calculare a 
taxelor locale 
specificate

Pînă la 2 iunie Persoanele fizice 
înscrise la adresa 
declarată ca domi-
ciliu 

Titlul VII din 
Codul fiscal 
(anexă)
Ordinul IFPS
nr. 1603 din 
20.12.2012

Taxa pentru 
parcaj 

Conform 
condiţiilor 
stabilite de 
autorităţile 
administraţiei 
publice locale

Persoanele ju-
ridice sau fizice 
posesoare de 
autovehicule, care 
utilizează parcajul 

Taxa pentru 
unităţile 
stradale 
de comerţ 
şi/sau de 
prestare a 
serviciilor 

Persoanele juridi-
ce sau fizice care 
dispun de unităţi 
stradale pentru 
comercializarea 
produselor şi/sau 
prestarea serviciilor

http://servicii.fisc.md/formulare.aspx
http://servicii.fisc.md/formulare.aspx
http://servicii.fisc.md/formulare.aspx
http://servicii.fisc.md/formulare.aspx
http://servicii.fisc.md/formulare.aspx
http://servicii.fisc.md/formulare.aspx
http://servicii.fisc.md/formulare.aspx
http://servicii.fisc.md/formulare.aspx
http://servicii.fisc.md/formulare.aspx


Taxele rutiere
Taxa pentru 
comerciali-
zarea gaze-
lor naturale 
destinate 
utilizării în 
calitate de 
carburanţi 
pentru 
unităţile de 
transport 
auto

Darea de seamă 
privind taxa pentru 
comercializarea 
gazelor naturale 
destinate utiliză-
rii în calitate de 
carburanţi pentru 
unităţile de trans-
port auto (forma 
TGN-07)

Notă: Întrucît 
Darea de sea-
mă se prezintă 
trimestrial, către  
data de 20 a 
lunii următare 
perioadei gesti-
onare, subiectul 
impunerii nu are 
obligaţie în acest 
sens în cursul 
lunii mai

Sumele încasă-
rilor se transfe-
ră săptămînal la 
contul trezore-
rial al bugetului 
de stat

Art. 72 din 
Legea fondu-
lui rutier nr. 
720-XIII din 
02.02.1996
(anexa nr.2)
Ordinul IFPS 
nr. 289 din 
07.06.2007

Taxa pentru 
folosirea 
drumurilor 
de către 
autovehi-
cule înma-
triculate în 
Republica 
Moldova

Darea de seamă 
privind taxa pentru 
folosirea drumuri-
lor de către auto-
vehicule înmatri-
culate în Republica 
Moldova (Forma 
TFD - 13)

Notă: Întrucît 
Darea de seamă 
se prezintă anual, 
pînă la data de 
31 decembrie a 
perioadei gesti-
onare, subiectul 
impunerii nu are 
obligaţie în acest 
sens în cursul 
lunii mai

Taxa se achită:
1) la data înma-
triculării de stat 
a autovehiculu-
lui;
2) la data înma-
triculării de stat 
curente a auto-
vehiculului, dacă 
pînă la această 
dată taxa nu a 
fost achitată;
3) la data efectu-
ării testării teh-
nice obligatorii 
anuale a autove-
hiculului, dacă 
pînă la această 
dată taxa nu a 
fost achitată.
Pentru  autove-
hiculele supuse 
testării tehnice 
obligatorii de 
două ori pe an 
taxa se achită, în 
rate egale, la data 
cînd autovehicu-
lele sînt supuse 
testării tehnice 
obligatorii.

Persoanele fizi-
ce şi persoanele 
juridice posesoare 
de autovehicule 
înmatriculate în 
Republica Mol-
dova

Titlul IX din 
Codul fiscal 
(anexa nr. 1)
Ordinul IFPS 
nr. 274 din 
07.03.2013



Taxa pentru 
folosirea 
drumurilor 
de către au-
tovehicule a 
căror masă 
totală, sar-
cină masică 
pe osie sau 
ale căror 
gabarite 
depăşesc 
limitele 
admise

Darea de seamă 
privind taxa pentru 
folosirea drumuri-
lor de către auto-
vehicule a căror 
masă totală, sarcină 
masică pe axă sau 
ale căror dimensi-
uni depăşesc limi-
tele admise (Forma 
TDL -13)

Notă: Întrucît 
Darea de sea-
mă se prezintă 
trimestrial, 
către  ultima zi 
a lunii următare 
perioadei gesti-
onare, subiectul 
impunerii nu are 
obligaţie în acest 
sens în cursul 
lunii mai

Taxa se achită 
integral pînă 
la eliberarea 
autorizaţiei

Persoanele juri-
dice rezidenţi ai 
Republicii Mol-
dova - posesoare 
de autovehicule a 
căror masă totală, 
sarcină masică 
pe axă sau ale 
căror dimensiuni 
depăşesc limitele 
admise

Titlul IX din 
Codul fiscal 
(anexa nr. 3)
Ordinul IFPS 
nr. 274 din 
07.03.2013

Taxa pentru 
folosirea 
zonei de 
protecţie a 
drumurilor 
din afara 
perimetru-
lui localită-
ţilor pentru 
efectuarea 
lucrărilor 
de con-
strucţie şi 
montaj

Darea de sea-
mă privind taxa 
pentru folosirea 
zonei de protecţie 
a drumurilor din 
afara perimetrului 
localităţilor pentru 
efectuarea lucrări-
lor de construcţie 
şi montaj (forma 
TCM-07)

Taxa se achită 
la data depune-
rii proiectelor 
şi, respectiv, la 
data invitării 
specialistului la 
obiect şi pînă 
la obţinerea 
autorizaţiei 
pentru efectua-
rea lucrărilor

Persoanele fizice 
şi persoanele juri-
dice care solicită 
autorizaţie pentru 
efectuarea, în 
zona de protecţie 
a drumurilor din 
afara perimetrului 
localităţilor, a lu-
crărilor subterane 
şi/sau supraterane 
de montare a co-
municaţiilor ingi-
nereşti, a lucrări-
lor de construcţie 
a căilor de acces la 
drumuri, a parcă-
rilor, a clădirilor 
şi amenajărilor, cu 
excepţia obiecti-
velor de prestare a 
serviciilor rutiere

Titlul IX din 
Codul fiscal 
(anexa nr. 5)
Ordinul IFPS 
nr. 289 din 
07.06.2007

Taxa pentru 
folosirea 
zonei de 
protecţie a 
drumurilor 
din afara 
perimetru-
lui localită-

Darea de sea-
ma privind taxa 
pentru folosirea 
zonei de protecţie 
a drumurilor din 
afara perimetrului 
localităţilor pentru 
amplasarea publi-

Taxa se achită la 
data depunerii 
proiectelor, data 
invitării specia-
listului la obiect 
şi pînă la obţi-
nerea autoriza-
ţiei pentru

Persoanele fizice 
şi persoanele juri-
dice care solicită 
autorizaţie pentru 
amplasarea publi-
cităţii exterioare 
în zona de protec-
ţie a drumurilor

Titlul IX din 
Codul fiscal 
(anexa nr. 6)
Ordinul IFPS 
nr. 289 din 
07.06.2007



ţilor pentru 
amplasarea 
publicităţii 
exterioare

cităţii exterioare 
(forma TAP-07)

amplasarea 
obiectivelor 
de publicitate 
exterioară

din afara perime-
trului localităţilor.

Taxa pentru 
folosirea 
zonei de 
protecţie a 
drumurilor 
din afara 
perimetru-
lui localită-
ţilor pentru 
amplasarea 
obiectivelor 
de prestare 
a serviciilor 
rutiere

Darea de sea-
mă privind taxa 
pentru folosirea 
zonei de protecţie 
a drumurilor din 
afara perimetrului 
localităţilor pentru 
amplasarea obiec-
tivelor de prestare 
a serviciilor rutiere 
(forma TAOR-07)

Taxa se achită la 
data depunerii 
proiectelor, data 
invitării specia-
listului la obiect 
şi pînă la ob-
ţinerea auto-
rizaţiei pentru 
amplasarea 
obiectivelor de 
prestare a servi-
ciilor rutiere

Persoanele fizice 
şi persoanele juri-
dice care solicită 
autorizaţie pen-
tru amplasarea 
obiectivelor de 
prestare a servi-
ciilor rutiere în 
zona de protecţie 
a drumurilor din 
afara perimetrului 
localităţilor.

Titlul IX din 
Codul fiscal 
(anexa nr. 6)
Ordinul IFPS 
nr. 289 din 
07.06.2007

Taxa pentru 
eliberarea 
autorizaţi-
ilor pentru 
transporturi 
rutiere in-
ternaţionale

Darea de seamă 
privind calculul su-
mei taxei de elibe-
rare a autorizaţiilor 
pentru transporturi 
rutiere internaţio-
nale (forma ATRI-
07)

Taxa se achită 
integral pînă la 
obţinerea auto-
rizaţiei

Persoanele fizice 
şi juridice care 
solicită eliberarea 
autorizaţiilor pen-
tru transporturi 
rutiere internaţi-
onale

Art. 7 din 
Legea fondu-
lui rutier nr. 
720-XIII din 
02.02.1996
(anexa nr. 3)
Ordinul IFPS 
nr. 289 din 
07.06.2007

Alte plăţi obligatorii
Contribuţii 
de asigurări 
sociale de 
stat obliga-
torii

Achitarea se 
efectuează 
lunar, pînă la 
sfârşitul lunii 
imediat urmă-
toare celei de 
gestiune

Angajatorii

Întreprinzătorii 
individuali, avoca-
ţii, notarii publici 
şi executorii jude-
cătoreşti care ac-
tivează pe bază de 
licenţă obţinută 
în modul stabilit 
de lege, indiferent 
de forma juridică 
de organizare, 
mediatorii care 
activează în baza 
atestatului eliber

Legea bugetu-
lui  asigurări-
lor sociale de 
stat pe anul 
2013
 nr. 329
din 23.12.2013
(anexa nr.3)



at de către Con-
siliul de Mediere, 
care nu au persoa-
ne angajate prin 
contract individu-
al de muncă

Primele de 
asigurare 
obligatorie 
de asistenţă 
medicală

Achitarea se 
efectuează 
concomitent cu 
plata salariilor 
şi altor recom-
pense

Angajatorii, unită-
ţile, indiferent de 
tipul de proprieta-
te şi forma juridi-
că de organizare, 
persoanele fizice, 
notarii publici, 
executorii judecă-
toreşti şi avocaţii 
care plătesc per-
soanelor fizice ori 
în folosul lor alte 
recompense

Legea cu 
privire la mări-
mea, modul 
şi termenele 
de achitare a 
primelor de 
asigurare obli-
gatorie de asis-
tenţă medicală 
nr. 1593-XV 
din 26.12.2002 
(art.20)

*  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 Cod-
ul 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


	http://servicii.fisc.md/formulare.aspx?tm=27&pt=0

