Forma ATRI-07
ATRI-07
Anex nr.7 la ordinul IFPS nr. ____ din_______________
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_____

Pentru men iunea IFS /

_____________________

Codul fiscal al contribuabilului_________________________
Denumirea contribuabilului____________________________
Codul localit ii (CUATM) ___________________________
Inspectoratul fiscal de stat ____________________________

Data prezent rii d rii de seam _____________
Perioada fiscal _______________________

Darea de seam
privind calculul sumei taxei de eliberare a autoriza iilor pentru
transporturi rutiere intern ionale

Num rul de autoriza ii primite

Suma taxei c tre plat , (lei)

1

2

(

)

Suma de control
col.2 / .2

Ne asum m r spunderea prev zut de legisla ie în caz de prezentare de date i informa ii false sau eronate.
,
.

Semn tura:
Conduc torul____________________
Contabilul – ef __________________

.

,

.

INSTRUC IUNE
cu privire la modul de completare i prezentare a d rii de seam privind calculul sumei taxei de
eliberare a autoriza iilor pentru transporturi rutiere interna ionale (ATRI-07)
La completarea rii de seam pe formularul tipizat, contribuabilul în mod obligatoriu, trebuie s
indice:
• codul fiscal al contribuabilului;
• denumirea contribuabilului;
• codul localit ii unde este înregistrat contribuabilul – cod unic de identificare (4 semne)
conform Clasificatorului unit ilor administrativ-teritoriale al Republicii Moldova
(CUATM), aprobat i pus în aplicare de la 03.09.2003 prin Hot rîrea Departamentului
„Moldova-Standard” nr. 1398-ST din 03.09.2003;
• Inspectoratul fiscal în raza c ruia este înregistrat întreprindere de baz ;
• Data prezent rii d rii de seam ;
• perioada fiscal - trimestrial;
• suma de control – suma total a taxei c tre plat , indicat în col. 2;
• semn tura autentificat prin tampil a persoanelor responsabile – conduc torul i
contabilul- ef ale contribuabilului.
Darea de seam privind taxa calculat se prezint trimestrial, pîn în ultima zi a lunii imediat
urm toare trimestrului de gestiune de c tre agen ii economici – pl titori ai taxei.
În formularul tipizat al D rii de seam rubrica “Perioada fiscal ” se completeaz cu un cod, care
are urm toarea structur : P/N/AAAA (unde P – este codul perioadei fiscale care ob ine valoarea T; N
– num rul trimestrului; AAAA – anul. Spre exemplu, pentru trimestrul I anul 2007 perioada fiscal va
avea urm toarea structur T/1/2007).
În tabelul D rii de seam se indic urm toarele:
§ în col. 1 – num rul de autoriza ii de care dispune contribuabilul;
§ în col. 2 – suma total a taxei achitate pentru autoriza iile primite în perioada de gestiune /se
indic în lei/;
§ sumele mari se vor completa sub forma - spre exemplu: 123 456 789, 05 sau 1234566789,05 i
nicidecum sub forma: 123.456.789,05 sau 123.456.789 i altele.

Suma de control – urmeaz s coincid cu suma indicat în col. 2 /se indic în lei/ .

