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          9

            o  19  2010 .
_________________ nr./  ____________________

La nr. _________________________________

CERTIFICAT
PRIVIND ATESTAREA IMPOZITULUI PE VENIT ACHITAT ÎN REPUBLICA MOLDOVA

ÎN LIPSA TRATATULUI INTERNA IONAL

, 

1. BENEFICIARUL VENITULUI
1. 

Denumirea întreprinderii sau numele i prenumele Num rul de identificare

Denumirea documentului de înregistrare sau identitate Num rul Data eliber rii Data expir rii

Strada, num rul
, 

Codul po tal Localitatea ara

2. PL TITORUL VENITULUI
2. 

Denumirea întreprinderii sau numele i prenumele Num rul de identificare

Strada, num rul
, 

Codul po tal Localitatea ara

3. VENITUL OB INUT ÎN REPUBLICA MOLDOVA



3.  , 

Tipul de venit Venitul ob inut (suma brut )
 (

)

Cota
impozitului pe
venit prev zut
de Codul fiscal

Impozitul pe
venit re inut i
virat la buget

Venitul încasat de
beneficiar (suma

net )

 (
)

1 2 3 4 5

Total x

4. VENITUL OB INUT ÎN REPUBLICA MOLDOVA PRIN INTERMEDIUL REPREZENTAN EI PERMANENTE
4.  , 

Venitul anual Cota impozitului pe venit
prev zut  de legisla ie

Impozitul pe venit virat la
buget

,

Profitul net (pierdere net ) anual

)

1 2 3 4

5. CERTIFICATUL AUTORIT II COMPETENTE A REPUBLICII MOLDOVA
5.       

Autoritatea competent  certific  c  în anul _________        beneficiarul venitului indicat în acest certificat
,  _______    , ,

a ob inut venit
în Republica Moldova______________________________________________________________________________lei/ 

                                     (suma se indic  în cifre i litere / )

sau în valut  str in  _____________________________________________________________________________________
(suma se indic  în cifre i litere / )

i a achitat impozit _______________________________________________________________________________ lei/ 
                                              (suma se indic  în cifre i litere / )

sau în valut  str in  ____________________________________________________________________________________
                    (suma se indic  în cifre i litere / )

                                                                                                Numele i prenumele __________________

Locul/ _____________ Semn tura/ __________________
Data/ _____________ Func ia/ __________________

                                                                                       tampila/ 


