Anexa nr.1
la Ordinul Ministerului Finanțelor nr.135 din 06 noiembrie 2017
Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов № 135 от 06 ноября 2017 г.

Forma / Форма IU 17
Declarația cu privire la impozitul unic /
Декларация об едином налоге
Denumirea contribuabilului _____________________________ Codul localității (CUATM)______________________
Наименование налогоплательщика
Код местности (КАТЕМ)
Codul fiscal __________________________________________
Фискальный код

Denumirea subdiviziunii SFS__________________________

Genul principal de activitate conform CAEM _____________
Основной вид деятельности согласно КЭДМ

Perioada fiscală ________________________________
Налоговый период

Наименование подразделения ГНС

Data prezentării ________________________________
Codul de înregistrare al rezidentului parcului_______________ Дата представления
Регистрационный код резидента парка

Cod/
Код

Indicatori / Показатели

1
Total venituri din vânzări /

2

Baza impozabilă
(suma, numărul
salariaților)
Налогооблагаемая
база (сумма,
количество
сотрудников)

3

010

Всего доходы от продаж

Numărul de salariați în decursul
perioadei fiscale, angajați în
baza contractelor de muncă/
Количество сотрудников в течение
налогового периода, нанятых по
трудовым договорам

Suma impozitului unic spre
plată (se indică mărimea
maximă dintre codul 010 și
codul 020 col.6) / Сумма единого

Cuantumul salariului
mediu lunar pe
economie, prognozat
pentru anul de gestiune
Размер среднемесячной
заработной платы по
экономике,
прогнозируемый на
отчетный год

Ставка
единого
налога

4
x

5

Suma
impozitului
unic, (lei)
Сумма
единого налога
(в леях)

6

7%

30%

020

030

Cota
impozitului
unic /

x

x

x

налога к уплате (указывается
максимальный размер между
кодами 010 и 020 гр.6)

Suma de control ______________________________________________________
Контрольная сумма (suma rândul 030, col.6) /(cумма строки 030, гр.6)
Declarăm că informația din darea de seamă este veridică şi purtăm răspundere conform legislației în vigoare, în
cazul includerii informației false sau care creează incertitudini. / Заявляем, что информация данного отчета является
достоверной и несем ответственность, предусмотренную действующим законодательством, в случае включения ложной или
вводящей в заблуждение информации.

Conducător/
Руководитель

________________
(semnătura/подпись)

Contabil șef/
Главный бухгалтер

________________
(semnătura/подпись)
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Anexă la Declarația cu privire la impozitul unic
Приложение к Декларации об едином налоге

Indicatorii ce țin de determinarea ponderii activității desfășurate în parc de către rezidenții
parcului, în conformitate cu art.8 din Legea cu privire la parcurile pentru tehnologia
informației
Показатели, связанные с определением доли деятельности, осуществляемой в парке резидентами парка, в
соответствии со статьей 8 Закона о информационно-технологических парках

Nr.
crt.
№
п/п

Indicatori / Показатели

1

1

2

Lunar, perioada
fiscală raportată
Ежемесячный,
налоговый отчетный
период
3

De la începutul
anului
calendaristic
С начала
календарного года
4

Venit din vânzări din Declarație (cod.010 col.3),
inclusiv:/ Доходы от продаж из Dдекларации (код. 010
гр.3), в том числе:

2

Venit din vânzarea serviciilor, lucrărilor permise
în parc în conformitate cu art. 8 din Legea cu
privire la parcurile pentru tehnologia informației /

3

Ponderea activității desfășurate în parc (%)
(rând. 2 : rând. 1 x 100) / Доля деятельности

Доход от реализации услуг, работ, разрешенных в парке, в
соответствии со статьей 8 Закона об информационнотехнологических парках

осуществляемой в парке (%), (стр. 2: стр.1 х 100)

2

Anexa nr.2
la Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 135 din 06 noiembrie 2017
MODUL DE COMPLETARE A DECLARAȚIEI
CU PRIVIRE LA IMPOZITUL UNIC
I.

Completarea Declarației cu privire la impozitul unic

1. În rubrica „Denumirea contribuabilului” se indică denumirea contribuabilului, care trebuie să
corespundă cu cea indicată în documentele de înregistrare eliberate de către organele abilitate conform
legislației în vigoare.
2. În rubrica „Codul fiscal” se indică codul fiscal, care reprezintă numărul personal de identificare al
contribuabilului, atribuit în modul stabilit de legislația în vigoare.
3. În rubrica „Genul principal de activitate conform CAEM” se indică denumirea genului principal de
activitate, determinat conform Clasificatorului activităților din economia Moldovei.
4. În rubrica „Codul de înregistrare al rezidentului parcului” se indică codul de înregistrare al
rezidentului parcului din Registrul de evidență a rezidenților parcului din industria tehnologiei informației.
5. În rubrica „Codul localității (CUATM)” se indică codul localității unde este înregistrat sediul central
al contribuabilului – cod unic de identificare (4 semne), conform Clasificatorului unităților administrativteritoriale al Republicii Moldova (CUATM), aprobat și pus în aplicare de la 3 septembrie 2003 prin
Hotărârea Departamentului „Moldova-Standard” nr.1398-ST din 3 septembrie 2003.
6. La rubrica „Denumirea subdiviziunii SFS” se indică denumirea subdiviziunii Serviciului Fiscal de
Stat care corespunde cu denumirea subdiviziunii în raza căruia se deservește contribuabilul.
7. În rubrica „Perioada fiscală” se indică perioada fiscală pentru care se prezintă darea de seamă
respectivă. Rubrica data se completează sub formă de cod cu următorul format:
P/NN/AAAA,
unde:
P – indică periodicitatea prezentării dării de seamă și poate primi valorile „L” – pentru perioada
fiscală lunară;
NN – indică numărul de luni pentru perioada lunară (L): de la 1 până la 12;
AAAA – indică anul gestionar.
8. În rubrica „Data prezentării” se indică data efectivă a prezentării dării de seamă subdiviziunii
Serviciului Fiscal de Stat.
9. La codul 010, în col.3 se reflectă suma totală a venitului din vânzarea produselor, mărfurilor, prestarea
serviciilor sau efectuarea lucrărilor, înregistrat în evidența contabilă, conform contului contabil „611” al
clasei „Venituri”, în conformitate cu normele SNC sau IFRS, după caz, pe parcursul lunii gestionare, fără
a ține cont de totalul cumulativ de la începutul anului. În col.6 se indică suma impozitului unic calculat
(col.3 x col.5).
10. La codul 020 se reflectă numărul de salariați, angajați în baza contractelor de muncă de către rezidenții
parcurilor, care activează pe parcursul lunii gestionare (cel puțin 1 zi). În col.6 se indică suma impozitului
unic calculat (col. 3 x col. 4 x col.5), ținând cont de cuantumul salariului mediu lunar pe economie în
vigoare la data completării dării de seamă, care se indica în col.4.
3

11. La codul 030 se reflectă suma impozitului unic îndreptat spre plată - mărimea maximă dintre codul
010 col. 6 și codul 020 col.6.
12. Declarația poate fi semnată unipersonal de conducătorul contribuabilului ori de două persoane cu drept
de semnătură: prima semnătură aparține conducătorului sau altei persoane împuternicite, a doua –
contabilului șef sau altei persoane împuternicite.
II.

Completarea anexei la Declarația cu privire la impozitul unic „Indicatorii ce țin de
determinarea ponderii activității desfășurate în parc de către rezidenții parcului, în
conformitate cu art. 8 din Legea cu privire la parcurile pentru tehnologia informației”

1. Anexa se completează în scopul evaluării criteriului de eligibilitate privind activitatea principală, ce
urmează a fi desfășurată în parc de către rezidenții parcurilor în conformitate cu art. 8 din Legea cu privire
la parcurile pentru tehnologia informației.
2.

În rând.1 se include suma totală a venitului din vânzări indicată la codul 010 col.3 din anexa nr.1.

3. În rând.2 se include suma venitului din vânzarea serviciilor, lucrărilor permise în conformitate cu
art. 8 din Legea cu privire la parcurile pentru tehnologia informației.
4. În rând.3 se indică ponderea venitului din vânzarea serviciilor, lucrărilor permise în parc în totalul
venitului din vânzări, care se determină în modul următor: rând. 2 : rând.1 x 100.

4

5

