Funcționarul fiscal – în serviciul contribuabilului

Mai 2014
septembrie 2019

Funcționarul fiscal – în serviciul contribuabilului

Septembrie / Сентябрь
09/2019
Săptămâna

Luni

Marți

Miercuri

Tipuri de
impozite şi
taxe

Joi

Vineri

Sâmbătă

32

33

34

35

36

Неделя

Darea de seamă
privind reţinerea
impozitului pe
venit, a primelor de
asigurare obligatorie
de asistenţă medicală
şi a contribuţiilor
de asigurări sociale
de stat obligatorii
calculate
forma (IPC-18)
http://servicii.fisc.
md/ formulare.aspx

Duminică

1

31

2
9

3

4

5

6

7

8

Darea de seamă
privind activitatea
desfăşurată de
nerezidenţi în
Republica Moldova
şi veniturile obţinute
de către aceştia
(forma NER-17)
http://servicii.fisc.
md/ formulare.aspx

10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Суббота

Воскресение

– expiră termenul de achitare a impozitelor, taxelor și a
contribuțiilor de asigurări sociale

– expiră termenul de prezentare a dărilor de seamă fiscale

Obligaţia

Impozitul pe
venit

Termenul de
prezentare

Pînă la 25
septembrie
2019***
pentru luna
august 2019

În termen
de 3 zile de
la încheierea
activității în
Republica
Moldova, în
cazul completării
secțiunii a doua.
Nerezidenți care
au reprezentanță
pe teritoriul
Declarația cu privire R Moldova în
la impozitul unic
termen de 10 zile
privind activitatea
după încheierea
desfășurată de către
activității în
rezidenţii parcurilor
Republica
pentru tehnologia
Moldova
informaţiei (forma
Pînă la 25
IU17)
septembrie
http://servicii.fisc.
md/ formulare.aspx 2019*** pentru
luna august 2019

Termenul de
achitare

Pînă la 25
septembrie 2019***
pentru luna
august 2019

În termen de 3 zile
de la încheierea
activității în
Republica Moldova,
în cazul completării
secțiunii a doua.
Nerezidenți care au
reprezentanță pe
teritoriul Republicii
Moldova în termen
de 10 zile după
încheierea activității
în Republica
Moldova

Categorii de contribuabili

Baza legală

Darea de seamă se prezintă
de către plătitorii veniturilor
conform:
- art. 92 alin. (1) și (2) din
Codul fiscal,
-art.26 alin.(1) din Legea
nr.1593 din 26.12.2002,
-art.5 alin.(1) lit.a) din Legea
nr.489 din 08.07.1999

Codul fiscal
(art.92 alin.
(5) și art.133
alin.(2)
Ordinul MF
nr.126 din
04.10.2017
Legea
nr.1593 din
26.12.2002
Legea
nr.489 din
08.07.1999

Se prezintă de sine stătător de
către persoana fizică/juridică
nerezidentă.
Darea de seamă se prezintă
de către plătitorii veniturilor
conform art. 373 alin. (1) din
CF.

Pînă la 25
septembrie 2019***
pentru luna august
2019

Darea de seamă
privind calculul
Pînă la 25
impozitului pe
septembrie
venit, primelor de
2019*** pentru
Pînă la 25
asigurare obligatorie
luna octombrie
septembrie 2019***
de asistență medicală
2019
pentru luna
și a contribuțiilor
octombrie 2019
de asigurări
În cazul angajării
socia e de stat
persoanelor de
obligatorii calculate
după prezentarea
pentru angajații
dării de seamă,
conducătorilor
angajatorii
Pînă la sfîrșitul lunii
auto ce efectuează
sunt obligați
în care a avut loc
transport rutier de
să prezinte o
angajarea.
persoane în regim
dare de seamă
taxi
suplimentară în
forma (TAXI18)
ziua angajării.
http://servicii.fisc.
md/ formulare.aspx

Darea de seamă se prezintă
de către plătitorii veniturilor
conform:
- art. 92 alin. (14) din Codul
fiscal,
-art.20 alin.(6) din Legea
nr.1593 din 26.12.2002
(modificată prin Legea nr.178
din 26.07.2018)

Codul fiscal
(art. 74 alin.
(4)) și (art.
76 alin. (3) și
(4))
Ordinul
Ministerului
Finanțelor
nr. 69 din
20.04.2017
(anexa nr.1).
Codul fiscal
(art. 373 din
CF)
Ordinul
Ministerului
Finanțelor
nr.135 din
06.11.2017
(anexa nr.1).

Codul fiscal
(art.92
alin.(14) și
art.133 alin.
(2)
Ordinul MF
nr.154 din
12.09.2018
Legea
nr.1593 din
26.12.2002
(modificată
prin Legea
nr.178 din
26.07.2018)

Funcționarul fiscal – în serviciul contribuabilului
Tipuri de
impozite şi
taxe

Impozitul pe
venit achitat
în rate

Taxa pe
valoarea
adăugată

Obligaţia

-

Declarația privind
TVA (Forma

TVA12)

http://servicii.fisc.md/
formulare.aspx

Termenul de
prezentare

-

Pînă la 25
septembrie***
2019
pentru luna
august 2019**

Funcționarul fiscal – în serviciul contribuabilului

Termenul de
achitare

Categorii de contribuabili

Baza legală

Nu mai tirziu
de 25 septembrie
2019

Agentii
economici,Întreprinderile
agricole, Gospodăriile țărănesti
(de fermier) ¼ din suma
calculată drept impozit ce
urmează a fi plătit pentru anul
respectiv/impozit ce urma să
fie platit pentru anul precedent

Codul fiscal
(art.84 alin.
(1) și (2) )

Pînă la 25
septembrie*** 2019
pentru luna
august 2019**

Persoanele juridice și fizice
care desfășoară activitate de
întreprinzător, nerezidenții
care desfășoară activitate de
întreprinzător în Republica
Moldova prin intermediul
reprezentanței permanente
conform art.5 pct.15), care
sunt înregistrați sau trebuie
să fie înregistrați în calitate de
plătitori de TVA
și/sau persoanele juridice
și fizice, nerezidenții care
desfășoară activitate de
întreprinzător în Republica
Moldova prin intermediul
reprezentanței permanente
conform art.5 pct.15), care
importă servicii, indiferent
de faptul dacă sunt sau nu
sunt înregistrați în calitate de
plătitori de TVA.

Tipuri de
impozite şi
taxe

Taxa pentru
mărfurile
care, în
procesul
utilizării,
cauzează
poluarea
mediului

Codul fiscal
(art.115)
Ordinul
IFPS nr.
1164 din
25.10.2012
(anexa nr. 1)

Obligaţia

Darea de seamă
privind taxa pentru
mărfurile care, în
procesul utilizării,
cauzează poluarea
mediului (Forma
POLMED17)
http://servicii.fisc.
md/ formulare.aspx

Termenul de
prezentare

Pînă la 25
septembrie***
2019
pentru luna
august 2019

Termenul de
achitare

Pînă la 25
septembrie*** 2019
pentru luna
august 2019

Categorii de contribuabili

Baza legală

Legea
nr.1540 din
25 februarie
Persoanele juridice, indiferent 1998 privind
plata pentru
de tipul de proprietate şi
poluarea
forma juridică de organizare,
mediului, în
şi persoanele fizice care
redacția Legii
desfăşoară activitate de
întreprinzător, sub orice formă nr.313 din 22
decembrie
stabilită de legislaţie, şi care
2017
produc, importă și procură de
(Monitorul
la persoane fizice şi juridice
Oficial al
de pe teritoriul Republicii
Republicii
Moldova care nu au relaţii
Moldova
fiscale cu sistemul bugetar al
nr.471acesteia:
472 din 30
- mărfuri indicate în anexa
decembrie
nr.8 din Legea nr.1540/1998;
2017) pentru
-ambalajul primar din
modificarea și
materiale plastice (clasificat
completarea
la poziţiile tarifare 3923 21
Legii
000, 3923 29 şi 3923 30) care
nr.1540/1998.
conţine produse;
-ambalajul primar compozit Ordinul MF
nr.05 din
care conţine produse;
11.01.2017
-ambalajul primar din
aluminiu (clasificat la poziţia (anexa nr.1),
cu toate
tarifară 7612) care conţine
modificările
produse.
și
completările
efectuate
prin Ordinul
MF nr.35 din
31.01.2018
(în vigoare
din
16.02.2018).

Funcționarul fiscal – în serviciul contribuabilului
Tipuri de
impozite şi
taxe

Obligaţia

Termenul de
prezentare

Termenul de
achitare

Achitarea accizelor
Declarația privind
Pînă la 25
se efectuează
accizele
septembrie* 2019
în momentul
(Forma ACZ 09)
expedierii
pentru luna
(transportării)
http://servicii.fisc.
august 2019**
mărfurilor accizate
md/ formulare.aspx
din încăperea de
acciz.**

Categorii de contribuabili

Declararea şi achitarea:
Persoanele juridice şi
persoanele fizice care
prelucrează şi/sau fabrică
mărfuri supuse accizelor pe
teritoriul Republicii Moldova;
Achitarea: persoanele
juridice şi persoanele
fizice care importă mărfuri
supuse accizelor, cu excepţia
mărfurilor supuse accizelor,
specificate la art.124 CF alin.
(1)-(3), (5), (7), (8).

Funcționarul fiscal – în serviciul contribuabilului
Baza legală

Codul fiscal
(art. 123 alin.
(1) şi art. 127
alin. (3))
Ordinul
Ministerului
Finanțelor
nr.11 din
16.01.2017
(anexa nr.1),
cu toate
modificările
și
completările
efectuate
prin O MF
nr.33 din
29.01.2018
(în vigoare
din
01.01.2018).

Tipuri de
impozite şi
taxe

Taxa pentru
serviciile
de telefonie
mobilă

Obligaţia

Termenul de
prezentare

Darea de seamă
privind taxa pentru
Pînă la 25
serviciile de telefonie
septembrie* 2019
mobilă (forma
TTM)
pentru luna
august 2019**
http://servicii.fisc.
md/ formulare.aspx

Termenul de
achitare

Pînă la 25
septembrie* 2019
pentru luna
august 2019**

Categorii de contribuabili

Persoanele juridice care
prestează servicii
de telefonie mobilă.

Baza legală

Legea
Fondului
republican şi
a fondurilor
locale de
susţinere
socială a
populaţiei
nr.827XIV din
18.02.2000;
Anexa nr.1
la Ordinul
IFPS nr. 514
din 07.09.07.

Accize

Declaraţia privind
Pînă la 25
utilizarea distilatelor
septembrie* 2019
obţinute pe bază de
vin
pentru luna
august 2019**
http://servicii.fisc.
md/ formulare.aspx

–

Legea pentru
punerea în
aplicare a
Titlului IV
Deţinătorii de autorizaţie de
al Codului
utilizator final a distilatelor
fiscal
obţinute pe bază de vin
nr.1054(distilatul pentru divin,
XIV din
distilatul de vin, distilatul de
16.06.2000
tescovină de struguri, distilatul
(art.4 alin.
de drojdie de vin, alcoolul
(63 ));
etilic de origine vitivinicolă),
Hotărîrea
produse în Republica Moldova.
Guvernului
nr.874 din
21.10.2014
(anexa nr.4).

Plata
suplimentară
obligatorie
la vânzarea
valutei
străine prin
intermediul
caselor de
schimb
valutar

Darea de seamă
privind plata
suplimentară
obligatorie la
vînzarea valutei
străine prin
intermediul caselor
de schimb valutar
(forma PSV)
http://servicii.fisc.
md/formulare.aspx

Pînă la 25
septembrie* 2019
pentru luna
august 2019**

Pînă la 25
septembrie* 2019
pentru luna
august 2019**

Agenţii economici sau
instituţiile financiare care
dispun de casă(e) de schimb
valutar.

Legea
Fondului
republican şi
a fondurilor
locale de
susţinere
socială a
populaţiei
nr.827XIV din
18.02.2000;
Anexa nr. 2

la Ordinul
I.F.P.S. nr.
514 din
07.09.2007
(actualizată
prin Anexa nr.1
la Ordinul
IFPS nr. 698
din 28.12.07)

Funcționarul fiscal – în serviciul contribuabilului
Tipuri de
impozite şi
taxe

Obligaţia

Termenul de
prezentare

Termenul de
achitare

Categorii de contribuabili

Funcționarul fiscal – în serviciul contribuabilului
Baza legală

Tipuri de
impozite şi
taxe

Obligaţia

Termenul de
prezentare

Termenul de
achitare

Categorii de contribuabili

Baza legală

Taxa se achită
integral la data
eliberării actelor ce
permit circulaţia cu
depăşirea limitelor
admise

Persoanele fizice (cetăţeni ai
Republicii Moldova, cetăţeni
străini, apatrizi)
şi persoanele juridice
(rezidente şi nerezidente)
posesoare de autovehicule a
căror masă totală,
sarcină masică pe axă sau
ale căror dimensiuni
depăşesc limitele admise.

Titlul IX din
Codul fiscal
Ordinul IFPS
nr.274 din
07.03.2013
(anexa nr. 3)

Taxele rutiere
Taxa se achită:
la data
înmatriculării
de stat a
autovehiculului;
2)
la data
înmatriculării
de stat curente a
autovehiculului,
dacă pînă la această
dată taxa nu a fost
achitată;
la data efectuării
testării tehnice
obligatorii anuale
a autovehiculului,
dacă pînă la această
dată taxa nu a fost
achitată. Pentru
autovehiculele
supuse testării
tehnice obligatorii
de două ori pe an
taxa se achită, în
rate egale, la data
cînd autovehiculele
sînt supuse testării
tehnice obligatorii.
1)

Taxa pentru
folosirea
drumurilor
de către
autovehicule
înmatriculate
în Republica
Moldova

Darea de seamă
privind taxa
pentru folosirea
drumurilor de către
autovehiculele
înmatriculate în
Republica Moldova
(Forma TFD-19)

-

http://servicii.fisc.
md/ formulare.aspx

Taxa pentru
Darea de seama
comerci
privind taxa pentru
alizarea
comercializarea
gazelor
gazelor naturale
naturale
destinate utilizarii in
destinate
calitate de carburanti
utilizării în
pentru unitatile de
calitate de
transport auto
carburanţi
(FormaTGN 07)
pentru
unităţile de
http://servicii.fisc.
transport auto md/ formulare.aspx

-

Persoanele fizice şi persoanele
juridice posesoare de
autovehicule înmatriculate în
Republica Moldova

Titlul IX din
Codul fiscal
Ordinul SFS
nr.406 din
08.08.2018
(anexa nr. 1)

Art. 72
din Legea
fondului
Persoanele juridice titulare de
Sumele încasărilor
rutier nr.
licenţă pentru comercializarea
se transferă
720-XIII din
gazelor naturale destinate
săptămînal la
utilizării în calitate de carburanţi 02.02.1996
contul trezorerial al
Ordinul IFPS
pentru unităţile de transport
bugetului de stat
nr.289 din
auto
07.06.2007
(anexa nr.6)

Darea de seamă
Taxa pentru
privind taxa pentru
folosirea
folosirea drumurilor
drumurilor
de către
de către
autovehicule a căror
autovehicule
masă totală, sarcină
a căror masă
masică pe axă sau
totală, sarcină
ale căror dimensiuni
masică pe
depăşesc limitele
osie sau ale
admise
căror gabarite
(Forma TDL-13)
depăşesc
limitele
http://servicii.fisc.
admise
md/ formulare.aspx

-

Funcționarul fiscal – în serviciul contribuabilului
Tipuri de
impozite şi
taxe

Obligaţia

Termenul de
prezentare

Taxa pentru
folosirea zonei
drumului
public şi/
sau zonelor
de protecţie
a acestuia
din afara
perimetrului
lo-calităţilor
pentru
efectuarea
lucră-rilor de
construcţie şi
montaj

Taxa pentru
folosirea zonei
Dare de seamă
drumului
pe
taxele pentru
public şi/
folosirea
zonei
sau zonelor
drumului
public
de protecţie
și/sau zonelor
a acestuia
de protecţie a
din afara
acestuia
din afara
perimetrului
perimetrului
localităţilor
localităţilor
pentru
(Forma
TFZD-15 )
amplasarea
publicităţii
http://servicii.fisc.
exterioare
md/ formulare.aspx

Taxa pentru
folosirea zonei
drumului
public şi/
sau zonelor
de protecţie
a acestuia
din afara
perimetrului
localităţilor
pentru
amplasarea
obiectivelor
de prestare
a serviciilor
rutiere

Termenul de
achitare

Categorii de contribuabili

Funcționarul fiscal – în serviciul contribuabilului
Baza legală

Persoanele fizice şi persoanele
juridice care solicită autorizaţie
pentru efectuarea, în zona
Taxa se achită la
drumului public şi/sau zonele
data depunerii
de protecţie a acestuia din
proiectelor şi,
afara perimetrului localităţilor,
respectiv, la
a lucrărilor subterane şi/ sau
data invitării
supraterane de montare a
specialistului la
comunicaţiilor inginereşti,
obiect şi pînă
a lucrărilor de construcţie a
la obţinerea
căilor de acces la drumuri,
autorizaţiei pentru
a parcărilor, a clădirilor şi
efectuarea lucrărilor
amenajărilor, cu excepţia
obiectivelor de prestare a
serviciilor rutiere.

-

Taxa se achită la
data depunerii
proiectelor,
data invitării
specialistului la
obiect
şi pînă la obţinerea
autorizaţiei
pentru amplasarea
obiectivelor
de publicitate
exterioară

Taxa se achită la
data depunerii
proiectelor,
data invitării
specialistului la
obiect
şi pînă la obţinerea
autorizaţiei
pentru amplasarea
obiectivelor de
prestare a serviciilor
rutiere

Persoanele fizice şi persoanele
juridice care solicită autorizaţie
pentru amplasarea publicităţii Titlul IX din
exterioare în zona drumului
Codul fiscal
public şi/sau zonele de
Ordinul
protecţie a acestuia din afara
IFPS nr.
perimetrului localităţilor.
521 din
23.06.2015
(anexa nr. 1)

Persoanele fizice şi persoanele
juridice care solicită autorizaţie
pentru amplasarea obiectivelor
de prestare a serviciilor rutiere
în zona drumului public şi/
sau zonele de protecţie a
acestuia din afara perimetrului
localităţilor

Tipuri de
impozite şi
taxe

Obligaţia

Termenul de
prezentare

Termenul de
achitare

Categorii de contribuabili

Baza legală

Taxe locale

Taxa pentru
amenajarea
teritoriului

Persoanele juridice sau fizice,
înregistrate în calitate de
întreprinzător și persoanele
ce desfășoară activitate
profesională în sectorul
justiției, care dispun de bază
impozabilă

Taxa pentru
prestarea
serviciilor de
transport auto
de călători
pe teritoriul
municipiilor,
oraşelor
şi satelor
(comunelor)

Persoanele juridice sau fizice,
înregistrate în calitate de
întreprinzător, care prestează
servicii de transport auto
de călători pe teritoriul
municipiilor, oraşelor şi satelor
(comunelor)

Taxa de piaţă

Persoanele juridice sau fizice
înregistrate în calitate de
întreprinzător-administrator
al pieţei

Taxa de
organizare
a licitaţiilor
şi loteriilor
pe teritoriul
unităţii
administrativteritoriale

Darea de seamă
pe taxele locale
(Forma TL 13)
http://servicii.fisc.
md/ formulare.aspx

-

-

Persoanele juridice sau fizice
înregistrate în calitate de
întreprinzător-organizator al
licitaţiilor şi loteriilor

Taxa pentru
unităţile
comerciale şi/
sau de prestări
servicii

Persoanele fizice care
desfăşoară activitate de
întreprinzător şi persoanele
juridice, care dispun de obiecte
ale impunerii

Taxa pentru
cazare

Persoanele juridice sau fizice,
înregistrate în calitate de
întreprinzător, care prestează
servicii de cazare

Taxa balneară

Persoanele juridice sau fizice,
înregistrate în calitate de
întreprinzător, care prestează
servicii de odihnă şi tratament

Таха de
aplicare а
simbolicii
locale

Persoanele juridice sau fizice,
înregistrate în calitate de
întreprinzător, care aplică
simbolica locală pe produsele
fabricate

Titlul VII din
Codul fiscal
(anexă)
Ordinul
IFPS
nr. 1603 din
20 decembrie
2012.

Funcționarul fiscal – în serviciul contribuabilului
Tipuri de
impozite şi
taxe

Obligaţia

Termenul de
prezentare

Termenul de
achitare

Categorii de contribuabili

Таха pentru
parcare

Persoanele juridice sau fizice,
înregistrate în calitate de
întreprinzător, care prestează
servicii de parcare

Taxa de
plasare
(amplasare)
a publicităţii
(reclamei)

Persoanele juridice sau
persoanele fizice înregistrate
în calitate de întreprinzător
care plasează şi/sau difuzează
informaţii publicitare (cu
excepţia publicităţii exterioare)
prin intermediul mijloacelor
cinematografice, reţelelor
telefonice, telegrafice, telex,
mijloacelor de transport, altor
mijloace (cu excepţia TV,
internetului, radioului, presei
periodice, tipăriturilor)
Persoanele juridice sau
persoanele fizice înregistrate
în calitate de întreprinzător
care deţin în posesie/folosinţă
sau sînt proprietari de afişe,
pancarte, panouri şi alte
mijloace tehnice pentru
amplasarea publicităţii
exterioare şi/sau oricărei alte
informaţii aferente activităţii
de întreprinzător (cu excepţia
cazurilor cînd proprietari sînt
autorităţile publice, instituţiile
finanţate de la bugetele de
toate nivelurile şi organizaţiile
necomerciale).

Taxa pentru
dispozitivele
publicitare

Taxele pentru resursele naturale

Taxa pentru
efectuarea
prospec
ţiunilor
geologice

Taxa pentru
efectuarea
explorărilor
geologice

Taxa se achită
integral la
bugetul unităţii
administrativteritoriale pînă la
începerea lucrărilor
de prospecţiuni
geologice
Taxa se achită
integral la
bugetul unităţii
administrativteritoriale pînă la
începerea lucrărilor
de explorări
geologice

Persoanele juridice şi fizice,
care efectuează prospecţiuni
geologice, cu excepţia
instituţiilor finanţate din
bugetele de toate nivelurile.

Persoanele juridice şi fizice,
care efectuează explorări
geologice, cu excepţia
instituţiilor finanţate din
bugetele de toate nivelurile.

Funcționarul fiscal – în serviciul contribuabilului
Baza legală

Tipuri de
impozite şi
taxe

Obligaţia

Termenul de
prezentare

Taxa pentru
apă

Taxa pentru
extragerea
mineralelor
utile

Taxa pentru
folosirea
spaţiilor
subterane
în scopul
construcţiei
obiectivelor
subterane,
altele decît
cele destinate
extracţiei
mineralelor
utile

Categorii de contribuabili

-

Persoanele fizice care
desfăşoară activitate de
întreprinzător şi persoanele
juridice, care extrag apă din
fondul apelor şi cele care
utilizează apa la hidrocentrale.

-

Persoanele fizice care
desfăşoară activitate de
întreprinzător şi persoanele
juridice, indiferent de tipul de
proprietate şi forma juridică de
organizare.

Taxa se achită
Persoanele fizice care
integral la
desfăşoară activitate de
bugetul unităţii
întreprinzător şi persoanele
administrativjuridice, indiferent de tipul de
teritoriale pînă la
proprietate şi forma juridică de
începerea lucrărilor
organizare.
de construcţie
Darea de seamă
pentru resursele
naturale
(Forma TRN 15)

Taxa pentru
exploatarea
http://servicii.fisc.
construcţiilor md/ formulare.aspx
subterane
în scopul
desfăşurării
activităţii de
întreprinzător,
altele decît
cele destinate
extracţiei
mineralelor
utile

Taxa pentru
lemnul
eliberat pe
picior

Termenul de
achitare

-

-

Persoanele fizice care
desfăşoară activitate de
întreprinzător şi persoanele
juridice, indiferent de tipul de
proprietate şi forma juridică de
organizare.

-

Beneficiarii forestieri persoane
juridice şi fizice, indiferent de
tipul de proprietate şi forma
juridică de organizare.

Baza legală

Titlul VIII
din Codul
fiscal;
Ordinul
IFPS
nr. 1721 din
05 decembrie
2014

Funcționarul fiscal – în serviciul contribuabilului

Funcționarul fiscal – în serviciul contribuabilului

Impozitul pe bunurile imobiliare

Impozitul
pe bunurile
imobiliare

-

Contribuabilii– subiecți
Titlul VI
ai impunerii cu impozitul
al Codului
pe bunurile imobiliare în
fiscal; Legea
conformitate cu prevederile
nr. 1056-XIV
art. 277 din Codul fiscal,
din 16.06.2000
cu excepția persoanelor
pentru
juridice și persoanelor fizice
punerea în
care desfășoară activitate de
aplicare a
întreprinzător – pentru clădiri,
titlului VI din
construcții neevaluate de către
Codul fiscal
organele cadastrale în scopul
impozitării

Darea de seamă
Pînă la 25
privind calculul
septembrie
impozitului pe
2019***
venit, primelor de
Codul fiscal
Pînă la 25
asigurare obligatorie
(art.92 alin.
pentru luna
septembrie 2019***
de asistență medicală
(14) și art.133
Darea de seamă se prezintă
octombrie 2019
și a contribuțiilor
alin.(2)
de către plătitorii veniturilor
pentru luna
de asigurări
Ordinul MF
conform:
octombrie 2019
sociale de stat
nr.154 din
- art. 92 alin. (14) din Codul
obligatorii calculate În cazul angajării
12.09.2018
fiscal,
persoanelor de
pentru angajații
Legea nr.1593
-art.20 alin.(6) din Legea
după prezentarea
conducătorilor
din 26.12.2002
nr.1593 din 26.12.2002
dării de seamă,
auto ce efectuează
(modificată
(modificată prin Legea nr.178
angajatorii
Pînă la sfîrșitul lunii
transport rutier de
prin Legea
din 26.07.2018)
sunt obligați
în care a avut loc
persoane în regim
nr.178 din
să prezinte o
angajarea.
taxi
26.07.2018)
dare de seamă
forma (TAXI18)
suplimentară în
ziua angajării.
http://servicii.fisc.
md/ formulare.aspx

Informaţia privind
stabilirea drepturilor
sociale şi medicale
aferente raporturilor
de muncă
(Forma IRM19)

Alte plăți obligatorii

http://servicii.fisc.
md/ formulare.aspx

Darea de seamă
privind reţinerea
impozitului pe
Primele de
venit, a primelor de
asigurare
asigurare obligatorie
obligatorie
de asistenţă medicală
de asistenţă
şi a contribuţiilor
medicală,
de asigurări sociale
contribuţiile
de stat obligatorii
de asigurări
calculate forma
sociale de stat
(IPC18)
obligatorii
http://servicii.fisc.
md/ formulare.aspx

Pînă la 25
septembrie
2019***

Pînă la 25
septembrie 2019***

pentru luna
august 2019

pentru luna
august 2019

Darea de seamă se prezintă
de către plătitorii veniturilor
conform:
- art. 92 alin. (1) și (2) din
Codul fiscal,
-art.26 alin.(1) din Legea
nr.1593 din 26.12.2002,
-art.5 alin.(1) lit.a) din Legea
nr.489 din 08.07.1999

Codul fiscal
(art.92 alin.
(5) și art.133
alin.(2)
Ordinul MF
nr.126 din
04.10.2017
Legea nr.1593
din 26.12.2002
Legea nr.489
din 08.07.1999

În termen de
pînă la 10 zile
lucrătoare de la
data angajării
sau modificării/
încetării
raporturilor de
muncă

-

Darea de seamă se prezintă
de către plătitorii veniturilor
conform:
-art.26 alin.(1) din Legea
nr.1593 din 26.12.2002,
-art.5 alin.(1) lit.a) din Legea
nr.489 din 08.07.1999

Ordinul MF
nr.126 din
04.10.2017
Legea nr.1593
din 26.12.2002
Legea nr.489
din 08.07.1999

* Agenţii economici ce nu sînt înregistraţi ca în calitate de plătitor ai TVA, care au obligaţia achitării TVA la importul de servicii,
sînt în drept să-şi onoreze obligaţia de depunere, conform prevederilor art.115 din Codul fiscal, a Declaraţiei privind TVA
prin utilizarea serviciului ,,Declaraţia rapidă” sau ,,Declaraţia electronică”.
** Cu excepţia TVA pentru serviciile importate care se achită la buget în momentul efectuării plăţii, inclusiv a plăţii prealabile
pentru serviciul de import. Pentru importul mărfurilor, TVA şi accize se achită la momentul importului.
*** Conform prevederilor art.129 pct.(8) din Codul fiscal, dacă ultima zi a perioadei este una de odihnă, se va considera o ultimă
zi prima zi lucrătoare care urmează după ziua de odihnă. În cazul prezentării dărilor de seamă în format electronic ultima
zi se consideră ziua deplină.

