Instrucţiune
privind modul de completare şi prezentare
a dării de seamă la taxa pentru apă (Forma TA-08)
1.La completarea dării de seamă pe formularul tipizat, contribuabilul indică în mod obligatoriu:
- codul fiscal al contribuabilului;
- denumirea contribuabilului;
- codul localităţii unde este înregistrat sediul contribuabilului – cod unic de identificare (din 4
semne) conform Clasificatorului unitaţilor administrativ-teritoriale al Republicii Moldova
(CUATM), aprobat prin Hotarîrea Departamentului „Moldova-Standard” nr.1398-ST din 03
septembrie 2003;
- inspectoratul fiscal de stat teritorial în raza caruia este înregistrată întreprinderea de bază;
- perioada fiscală: darea de seama la taxa pentru apă se prezintă trimestrial pînă în ultima zi a
lunii urmatoare trimestrului de gestiune şi se completează cu un cod, care are următoarea
structură: P/N/AAAA (unde P – este codul perioadei fiscale care obţine valoarea T - trimestru; N
- numărul trimestrului; AAAA – anul. Spre exemplu, pentru trimestrul trei al anului 2008
perioada fiscală va avea urmatoarea structură – T/3/2008;
- semnătura autentificată prin stampila persoanelor responsabile: conducatorul şi contabilul–şef
al contribuabilului;
2.În tabela dării de seamă la taxa pentru apă (Forma TA 08) se indică:
- col.1 si col.2 – nu se îndeplinesc şi nu se modifică de către contribuabil;
- în col.3 – volumul de apă extrasă si/sau utilizată în perioada gestionară conform datelor
contoarelor, în cazul în care contribuabilul dispune de acestea (se indica în m 3);
- în col.4 – volumul de apă extrasă şi/sau utilizată conform normelor stabilite, în cazul lipsei
contoarelor (se indică în m3);
- în col.5 – cotele taxei pentru 1m3 de apă stabilite conform anexei nr.1 la Titlul VIII al Codului
fiscal (se indică în lei);
Remarca: Cota taxei pentru 1m3 de apă utilizată la hidrocentrale constituie 0,006 lei.
- în col.6 – suma înlesnirilor acordate conform legislaţiei în vigoare. Se calculează conform
algoritmului: volumul de apă extrasă şi/sau utilizată pentru care se acordă înlesniri fiscale în
conformitate cu legislaţia în vigoare înmulţit la cota taxei respective stabilită conform anexei nr.1
la Titlul VIII al Codului fiscal (se indică în lei);
- în col.7 - suma taxei către plată pentru apa extrasă şi/sau utilizată, care se calculează conform
algoritmului (( col.3+col.4)xcol.5)-col.6 (se indică în lei).
În rîndul total se sumează indicatorii rîndurilor 1-3 din col.7 şi suma obtinută se înscrie în col.7
„Total”, care urmează să coincidă cu suma din rubrica „Suma de control”.
3.Contribuabilul care dispune de subdiviziuni este obligat să completeze anexa la darea de seamă
la taxa pentru apă (Forma TA 08), în modul următor:
- în col.1 se indică numărul de ordine, în dependenţă de numărul subdiviziunilor, începînd cu
întreprinderea de bază;

- în col.2 – codul subdiviziunii. Codul subdiviziunii – cod atribuit de către organele fiscale de
stat teritoriale agenţilor economici care au în componenţa sa subdiviziuni (cel puţin o
subdiviziune) şi/sau obiecte impozabile în subordinea subdiviziunilor (conform Ordinului
Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.222 din 13 decembrie 2004, cu modificările şi
completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficiul nr.233-236 din 17 decembrie 2004);
- în col.3 – codul unităţii administrativ-teritoriale unde este amplasată subdiviziunea;
- în col.4 - suma înlesnirilor pe fiecare subdiviziune separat, ce se calculează analogic
algoritmului prevăzut în punctul 2, liniuta 5 al prezentei instrucţiuni (se indică în lei).
- în col.5 – suma taxei către plată pentru apa extrasă şi/sau utilizată pe fiecare subdiviziune
separat. Se calculează conform algoritmului: (volumul total de apa extrasă şi/sau utilizată minus
volumul de apă extrasă şi/sau utilizată pentru care se acordă înlesniri fiscale) înmulţit la cota
taxei respective stabilită conform Titlului VIII al Codului fiscal (se indică în lei).
Remarcă: Formularul dării de seamă reglementate de prezenta instrucţiune se prezintă numai
pentru perioadele fiscale începînd cu anul 2008, iar pentru perioadele anterioare dările de seamă
se vor prezenta pe formulare valabile pentru perioadele respective.

