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MODUL DE COMPLETARE
a Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit a persoanei fizice care
desfășoară activitate independentă
1. La poziţia ,,Codul fiscal” se reflectă codul fiscal indicat în buletinul de identitate sau, în lipsa
acestuia, în alt act care confirmă identitatea persoanei fizice – pașaport, adeverință de naștere etc..
2. La poziţia ,,Numele, prenumele persoanei” se indică numele, prenumele persoanei fizice
care desfășoară activitate independentă conform art.696 din Codul fiscal.
3. La poziţia ,,Serviciul Fiscal de Stat” se indică denumirea subdiviziunii Serviciului Fiscal de
Stat în raza căreia persoana fizică își are domiciliul.
4. La poziţia ,,Perioada fiscală” se indică perioada fiscală pentru care se depune Declarația.
Perioada fiscală se completează cu un cod, care are următoarea structură: A/XXXX, unde XXXX este
anul de gestiune;
5 În rîndul 1 se indică suma venitului obținut din desfășurarea activității independente în
perioada fiscală de declarare. Suma venitului se va diminua cu valoarea de returnare/ restituire a mărfii
sau valoarea discontului (reducerii) efectuată în perioada fiscală de gestiune, inclusiv în cazul în care
vînzarea mărfurilor respective a avut loc în perioadele fiscale precedente.
6. În rîndul 2 se indică mărimea cotei impozitului pe venit în vigoare în perioada de raportare,
stabilită la art.6911 din Codul fiscal.
7. În rîndul 3 se indică suma impozitului pe venit care se determină prin aplicarea cotei
impozitului asupra veniturilor din activități independente (rînd.1 x rînd.2).
8. În rîndul 4 se indică suma impozitului pe venit stabilit în sumă fixă conform art.6911 din
Codul fiscal.
9. În rîndul 5 se indică suma impozitului pe venit pînă la deducerea cheltuielilor suportate
pentru procurarea (achiziționarea) mașinii de casă și de control utilizate în activitate (se indică suma
mai mare dintre rînd.3 și rînd.4).
10. În rîndul 6 se indică suma cheltuielilor suportate pentru procurarea (achiziționarea) mașinii
de casă și de control utilizate în activitate care sunt permise spre deducere conform art.69 11 alin.(2)
din Codul fiscal. Deducerea cheltuielilor menționate se permit în limita sumei impozitului calculat.
11. În rîndul 7 se indică suma totală a impozitului pe venit achitat în rate în perioada fiscală de
gestiune.
12. În rîndul 8 se indică suma impozitului pe venit spre plată care se determină prin diferența
indicatorilor din rînd.5, rînd.6 și rînd.7. Se completează în cazul în care rezultatul diferenței este
pozitiv.
13. În rîndul 9 se indică suma impozitului pe venit achitat în plus. Se completează în cazul în
care rezultatul diferenței dintre indicatorii rînd.5, rînd.6 și rînd.7 este negativ, fără indicarea semnului.
14. În rubrica ,,Suma de control” se indică suma din rîndul 8.
15. Contribuabilul semnează Declarația și indică data prezentării acesteia. Primirea Declarației
se confirmă de subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat prin aplicarea ștampilei și prin semnătura
funcționarului care a primit Declarația.

