INSTRUCŢIUNE
despre modul de completare şi prezentare a dărilor de seama fiscale
pe taxele pentru resursele naturale prevăzute de Titlul VIII al Codului fiscal
1. Dispozitii generale
1.1. Prezenta Instructiune reglementeaza modul de completare si prezentare a urmatoarelor
formulare de dari de seama:
o

Darea de seama pe taxa pentru apa (Forma TA 06) .

o

Darea de seama pe taxa pentru efectuarea prospectiunilor geologice (Forma TPG 06) .

o

Darea de seama pe taxa pentru efectuarea explorarilor geologice (Forma TEG 06).

o

Darea de seama pe taxa pentru extragerea mineralelor utile (Forma TMU 06).

o

Darea de seama pe taxa pentru folosirea spatiilor subterane în scopul constructiei
obiectivelor subterane, altele decât cele destinate extractiei mineralelor utile (Forma
TSPC 06).

o

Darea de seama pe taxa pentru exploatarea constructiilor subterane în scopul
desfasurarii activitatii de întreprinzator, altele decât cele destinate extractiilor
mineralelor utile (Forma TCPA 06).

o

Darea de seama pe taxa pentru lemnul eliberat pe picior (Forma TL 06).

2. Criteriile generale de completare a darilor de seama fiscale
2.1. La completarea darilor de seama fiscale pe formularele tipizate, contribuabilul, indica în
mod obligatoriu:


codul fiscal al contribuabilului;



denumirea contribuabilului;



codul localitatii unde este înregistrat sediul contribuabilului – cod unic de identificare (4
semne) conform Clasificatorului unitatilor administrativ-teritoriale al Republicii
Moldova (CUATM) aprobat si pus în aplicare de la 03 septembrie 2003 prin Hotarârea
Departamentului „Moldova-Standard” nr. 1398-ST din 03 septembrie 2003;



data prezentarii darii de seama (data prezentarii Inspectoratului fiscal de stat teritorial);



perioada fiscala:

– darea de seama trimestriala (TA 06; TPG 06; TEG 06; TMU 06; TSPC 06; TCPA 06;TL 06)
se completeaza cu un cod, care are urmatoarea structura: P/N/AAAA (unde P – este codul
perioadei fiscale care obtine valoarea T-trimestru; N – numarul trimestrului; AAAA – anul. Spre
exemplu, pentru trimestrul doi al anului 2006 perioada fiscala va avea urmatoarea structura –
T/2/2006);
- darea de seama anuala (TA 06), care o prezinta contribuabilii ce consuma anual pîna la 100
m3 de apa, se completeaza cu un cod care are structura: P/AAAA (unde P - este codul perioadei
fiscale care obtine valoarea A-anuala. Spre exemplu, pentru anul 2006 perioada fiscala va avea
structura – A/2006)).

Remarca: Formularele darilor de seama reglementate de prezenta instructiune se prezinta
numai pentru perioadele fiscale începînd cu anul 2006, iar pentru perioadele anterioare darile
de seama se vor prezenta pe formulare valabile pentru perioadele respective.


semnatura autentificata prin stampila, a persoanelor responsabile – conducatorul si
contabilul – sef – ale contribuabilului;



codul subdiviziunii (obiectului impunerii) - cod atribuit de catre organele fiscale de stat
teritoriale agentilor economici care au în componenta sa subdiviziuni (cel putin o
subdiviziune) si/sau obiecte impozabile în subordinea subdiviziunilor (conform ordinului
Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.222 din 13 decembrie 2004 publicat în
Monitorul Oficial nr.233-236 din 17 decembrie 2004).

2.2. În formularele darilor de seama indicii se reflecta pentru perioada gestionara (fara cumulare
anuala).
2.3. Contribuabilul indica în formularele darilor de seama cotele taxelor stabilite conform
Titlului VIII al Codului fiscal.
2.4 Suma înlesnirilor acordate se determina analogic modului prevazut la calcularea taxei
respective.
2.5. Contribuabilul care dispune de subdiviziuni este obligat sa completeze anexa la darea de
seama.
2.6. Anexa la darea de seama se completeaza în modul urmator:
- în col. 1 se indica numarul de ordine, în dependenta de numarul subdiviziunilor, începînd cu
întreprinderea de baza;
- în col. 2 – codul subdiviziunii;
- în col. 3 - codul unitatii administrativ-teritoriale unde este amplasata subdiviziunea;
- în col. 4 – suma taxei catre plata în lei pentru subdiviziunea data, care se obtine în rezultatul
aplicarii cotei taxei aferente bazei impozabile corespunzatoare;
- în col.5 - suma înlesnirilor, daca anexa la darea de seama contine acest indice.
3. Particularitatile completarii darilor de seama fiscale
3.1. În darea de seama pe taxa pentru apa (Forma TA 06 ) se indica:


col.1 si 2 – nu se îndeplinesc si nu se modifica de catre contribuabil;



în col. 3 - volumul de apa utilizata în perioada gestionara, conform datelor contoarelor /se
indica în m3/;



în col. 4 – volumul de apa utilizata conform normelor de consum stabilite /se indica în
m3/;



în col. 5 – cotele taxei pentru 1 m3 de apa stabilite conform anexei nr.1 la Titlul VIII al
Codului fiscal /se indica în lei/;

Remarca: Cota taxei pentru fiecare 1 m3 de apa utilizata la hidrocentrale constituie 0,003 lei;


în col. 6 – suma taxei catre plata pentru apa utilizata, care se calculeaza conform
algoritmului ((col.3+col.4) x col.5)-col.7 /se indica în lei/;



în col.7 – suma înlesnirilor acordate conform legislatiei în vigoare /se indica în lei/.

În rîndul „Total” se sumeaza indicatorii rîndurilor 1-4 din col.6. si suma obtinuta se înscrie în
col.6 „Total”, care urmeaza sa coincida cu suma din rubrica „Suma de control”.
3.2. În darea de seama pe taxa pentru efectuarea prospectiunilor geologice (forma TPG 06) se
indica:


în col. 1 – numarul de ordine a lucrarilor de prospectiuni geologice;



în col. 2 - data începerii lucrarilor prospectiunilor geologice;



în col. 3 – valoarea contractuala (de deviz) a lucrarilor pentru efectuarea prospectiunilor
geologice /se indica în lei/;



în col. 4 - cota taxei stabilita conform art.309 al Titlului VIII din Codul fiscal /se indica
în %/;



în col.5 – suma taxei catre plata, care se calculeaza conform algoritmului (col.3 x col.4)
/se indica în lei/.

În rîndul „Total” se sumeaza indicatorii rîndurilor din col.5. si suma obtinuta se înscrie în col.5
„Total”, care urmeaza sa coincida cu suma din rubrica „Suma de control”..
3. În darea de seama pe taxa pentru efectuarea explorarilor geologice (forma TEG-06) se
indica:


În col. 1 – numarul de ordine a lucrarilor de explorari geologice;



în col. 2 – data începerii lucrarilor explorarilor geologice;



în col. 3 – valoarea contractuala de deviz a lucrarilor pentru efectuarea explorarilor
geologice /se indica în lei/;



în col. 4 – cota taxei stabilita conform art.313 al Titlului VIII din Codul fiscal /se indica
în %/;



în col.5 - suma taxei catre plata, care se calculeaza conform algoritmului (col.3 x col.4)
/se indica în lei/.

În rîndul „Total” se sumeaza indicatorii rîndurilor din col.5. si suma obtinuta se înscrie în col.5
„Total”, care urmeaza sa coincida cu suma din rubrica „Suma de control”..
3.4. În darea de seama pe taxa pentru extragerea mineralelor utile (forma TMU 06) se indica:


col.1 si 2 – nu se îndeplinesc si nu se modifica de catre contribuabil;



în col. 3 - se indica volumul mineralelor utile extrase si pierderile suportate în procesul de
extractie /se indica în m3/;

Remarca: La calcularea taxei se i-au în considerare volumul extractiei mineralului util si
pierderile suportate în procesul de extractie a acestuia. La pierderi nu se atribuie pierderile
tehnologice în pilonii de protectie si tavanul excavatiilor miniere subterane, care conform
proiectului asigura securitatea oamenilor si exclude prabusirea suprafetei terestre;


în col.4 – costul mineralelor utile extrase si pierderile suportate în procesul de extractie
/se indica în lei/;



în col. 5 – cotele taxei stabilite conform anexei nr.2 la Titlul VIII al Codul fiscal /se
indica în %/;



în col.6 – suma taxei catre plata care se calculeaza conform algoritmului (col.4 x col.5) –
col.7 /se indica în lei/;



în col.7 – suma înlesnirilor acordate conform legislatiei în vigoare /se indica în lei/.

În rîndul „Total” se sumeaza indicatorii rîndurilor 1-5 din col.6. si suma obtinuta se înscrie în
col.6 „Total”, care urmeaza sa coincida cu suma din rubrica „Suma de control”..
5. În darea de seama pe taxa pentru folosirea spatiilor subterane în scopul constructiei
obiectivelor subterane, altele decât cele destinate extractiei mineralelor utile (forma
TSPC 06) se indica:


În col. 1 – numarul de ordine al lucrarilor de constructie;



în col. 2 – data începerii lucrarilor de constructie;



în col.3 – valoarea contractuala (de deviz) a lucrarilor de constructie a obiectivelor /se
indica în lei/;



în col.4 – cota taxei stabilita conform art.322 al Titlului VIII din Codul fiscal /se indica în
%/;



în col.5 – suma taxei catre plata, care se calculeaza conform algoritmului (col.3 x col.4) –
col.6 /se indica în lei/;



în col.6 – suma înlesnirilor acordate conform legislatiei în vigoare /se indica în lei/.

În rîndul „Total” se sumeaza indicatorii rîndurilor din col.5. si suma obtinuta se înscrie în col.5
„Total”, care urmeaza sa coincida cu suma din rubrica „Suma de control”.
3.6. În darea de seama pe taxa pentru explorarea constructiilor subterane în scopul
desfasurarii activitatii de întreprinzator, altele decât cele destinate extractiei mineralelor utile
(Forma TCPA 06) se indica:


în col.1 – valoarea de bilant a constructiilor subterane, folosite pentru desfasurarea
activitatii de întreprinzator /se indica în lei/;



în col. 2 – cota taxei stabilita conform art.327 al Titlului VIII din Codul fiscal /se indica
în %/;



în col. 3 - se indica suma taxei catre plata, care se calculeaza conform algoritmului (col.1
x col. 2)-col.4 /se indica în lei/;



în col.4 – suma înlesnirilor acordate conform legislatiei în vigoare /se indica în lei/.

3.7. În darea de seama pe taxa pentru lemnul eliberat pe picior (Forma TL 06) se indica:


col.1 si 2 – nu se îndeplinesc si nu se modifica de catre contribuabil;



în col.3, 5, 7 – volumul lemnului de lucru (fara scoarta) mare, mijlociu si respectiv mic
/se indica în m3/;



în col.9 – volumul lemnului de foc (cu scoarta), cu exceptia coroanelor, nuielelor,
cracilor, ramurilor, cioturilor si radacinilor defrisate /se indica în m3/;



în col.11 – volumul lemnului de foc (cu scoarta) din coroana /se indica în m3/;



în col.13 – volumul lemnului de foc din craci, nuiele, ramuri, cioturi si radacini defrisate
/se indica în m3/;



în col. 4, 6, 8, 10, 12 si 14 - cotele taxei pentru 1m3 de lemn indicat în coloanele
3,5,7,9,11 si 13, stabilite conform anexei nr.3 la Titlul VIII al Codului fiscal /se indica în
lei/;



în col.15 – suma taxei catre plata , care se calculeaza conform algoritmului ((col.3 x
col.4)
+(col.5xcol.6)+(col.7xcol.8)+(col.9xcol.10)+(col.11xcol.12)+(col.13xcol.14))col.16) /se indica în lei/;



în col.16 – suma înlesnirilor acordate conform legislatiei în vigoare /se indica în lei/.

În rîndul „Total” se sumeaza indicatorii rîndurilor 1-12 din col.15. si suma obtinuta se înscrie
în col.15 „Total”, care urmeaza sa coincida cu suma de control.
Remarca: Indicatorii: volumul, taxa pentru 1 m3, suma taxei catre plata si suma înlesnirilor se
indica cu exactitate pîna la zecimi.
Spre exemplu: La pozitia 8 (nuc) cuantumul taxei pentru 1m 3 de lemnul de foc (cu scoarta) din
coroana (col.12) va constitui 0,8 lei, iar pentru lemnul de foc (cu scoarta) din nuiele, craci,
ramuri, cioturi si radacini defrisate (col.14) cuantumul taxei va constitui 0,4 lei pentru 1 m 3.

4.Termenele de prezentare a darilor de seama fiscale.
4.1. Platitorii taxelor pentru resursele naturale prezinta inspectoratului fiscal de stat teritorial
darile de seama fiscale, indicate în punctul 1.1 al prezentei Instructiuni, pâna în ultima zi a lunii
urmatoare trimestrului de gestiune.
4.2. Platitorii taxei pentru apa care pe parcursul anului, consuma pâna la 100 m3 de apa prezinta
darea de seama o data pe an, pâna la 31 decembrie al anului de gestiune.
4.3. În lipsa obiectului impunerii darea de seama privind calculul taxelor nu se prezinta.

