PRECIZĂRI PENTRU COMPLETARE
Formularul nr.1 tur. se completează de către agenţii economici titulari de licenţe de turism.
Nu se cuprind în raportare persoanele (călătorii) care cumpără doar bilete de transport prin
intermediul agenţiilor de turism.
Agenţii economici titulari de licenţe se clasifică după specificul activităţii astfel:
Agenţie de turism – agent economic, titular de licenţă pentru activitatea turistică, specializat
în achiziţionarea de pachete turistice de la turoperatori şi în comercializarea acestor pachete direct
consumatorilor, precum şi în comercializarea serviciilor proprii.
Turoperator – agent economic, titular de licenţă pentru activitatea turistică, specializat în
formarea de pachete turistice şi în comercializarea acestora prin intermediul agenţiilor de turism
sau direct consumatorilor.
Аgenţii economici (agenţiile de turism şi turoperatorii), titulari de licenţe de turism, vor
reflecta turiştii cărora le-au fost eliberate nemijlocit vouchere turistice şi turiştii pentru care
pachetul turistic a fost procurat de către agenţi economici. Pentru evitarea dublării informaţiei,
turoperatorii, care comercializează pachete turistice agenţiilor de turism pentru realizarea
ulterioară a acestora, vor reflecta prin bară la numitor serviciile turistice comercializate nemijlocit
consumatorilor, la numărător - serviciile turistice comercializate agenţiilor turistice.
Pachet turistic (pachet de vacanţă, pachet de călătorie) – combinaţie prestabilită a cel puţin
două servicii turistice, vîndute sau oferite spre vînzare ca un singur produs, la un preţ în care costul
fiecărui component nu este identificat separat, aceste prestaţii depăşind 24 de ore.
Turism organizat - formă de turism caracterizată prin înţelegeri prealabile în ce priveşte
prestaţia, inclusiv serviciile legate de deplasarea şi sejurul turistului, prin intermediul
contractelor sau al altor tipuri de aranjamente;
În rd. 01 se înscriu datele ce caracterizează turismul intern, adică deplasarea rezidenţilor
Republicii Moldova în interiorul ţării în scop turistic.
În rd. 03 – turism receptor, se înscrie numărul de persoane străine sosite în Republica
Moldova, în scop turistic.
În rd. 09 – turism emiţător, se înscrie numărul rezidenţilor care au plecat din Republica
Moldova, în scop turistic.
În col. 2 se înscrie numărul turiştilor – persoanele care se deplasează în orice loc, altul decît
locul său de reşedinţă, pe o durată de cel puţin 24 de ore şi în alt scop decît desfăşurarea unei
activităţi remunerate în locul vizitat.
În col. 3 se înscrie numărul excursioniştilor - persoanele care vizitează o zonă sau o
destinaţie turistică pe durata unei zile (fără a efectua o înnoptare la destinaţie), inclusiv persoanele
în croazieră care înnoptează la bordul vaporului şi persoanele care călătoresc în grup cu trenul sau
autobuzul şi nu înnoptează în unităţile de cazare din ţara vizitată.
În col. 4 se înscrie numărul total de turişti – zile, care se determină prin înmulţirea numărului
de turişti cu durata efectivă în zile a sejurului turistului.
În col. 5 “Încasări, mii lei” se înscriu datele privind mijloacele băneşti încasate de
întreprindere în rezultatul prestării serviciilor turistice (inclusiv taxa pe valoare adăugată).
În rd. 16 se cuprinde numărul persoanelor ocupate cu activitatea turistică la agenţii
economici titulari de licenţe de turism, la sfîrşitul perioadei de raportare, inclusiv persoanele care
lucrează dar nu sunt pe statul de plată şi nu au contract de muncă încheiat şi anume:
- patronii care îşi desfăşoară activitatea în propria întreprindere (individuală) şi pentru care
sursa de venit o constituie numai dividendele şi profitul unităţii;
- lucrătorii familiali persoanele care-şi execută activitatea într-o unitate economică
aparţinând familiei sau unei rude, pe care o ajută şi pentru care nu primesc remuneraţie sub formă
de salariu; plata se realizează în natură (hrană, haine, locuinţă ) sau ocazional, cu titlu excepţional
şi în bani, fără a figura pe statul de plată;

- întreprinzătorii individuali, care nu fac parte din personalul angajat al unităţii şi execută
lucrări conform contractelor cu caracter de drept civil: contract de antrepriză, contract de prestări
servicii, contract de transport etc., care cad sub incidenţa articolelor 26 a Codului Civil şi articolul
5.16 din Codul Fiscal al Republicii Moldova.

