
Forma/  8-DTA-09
Anexa nr.8

la Hot rîrea  Guvernului nr.9
         din 19 ianuarie 2010

8
          9

            o  19  2010 .

      _______________ nr./  ____________________

    La nr. _________________________________
    

CERERE
PENTRU RESTITUIREA IMPOZITULUI PE VENIT RE INUT DIN SURSE AFLATE ÎN REPUBLICA MOLDOVA

, , 

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 Termenul de
valabilitate

Strada, num rul
, 

Codul po tal Localitatea ara

Denumirea b ncii Codul b ncii

Adresa b ncii Num rul contului bancar

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 IMPOZABIL
3. 

Venitul ob inut în Republica
Moldova
, 

Impozitul pe venit re inut
la sursa de plat i virat la

buget
,

Impozitul pe venit care
urma a fi achitat

conform Conven iei
,

Impozitul pe venit
care urmeaz  a fi

restituit

,

Nr.
d/o

Tipul de venit

Suma Data achit rii Cota

(%)

Suma Cota

(%)

Suma Suma

1 2 3 4 5 6 7 8 = 3  7 9 = 6 - 8

Total x x x

4. CERTIFICATUL BENEFICIARULUI VENITULUI
4. 

1. Declar c  informa ia indicat  la capitolele 1, 2 i 3 ale prezentei cereri este corect i c :
, ,  1, 2  3 , :

    sînt beneficiarul efectiv al venitului sus-men ionat i datele indicate în prezenta cerere pentru restituire sînt veridice sub orice aspect;
, , 

;

    venitul indicat nu a fost ob inut prin intermediul reprezentan ei permanente sau bazei fixe situate pe teritoriul Republicii Moldova.
, 

.

2. Solicit restituirea impozitului pe venitul sus-men ionat în sum  de/ ___________________________________________ lei.
(în cifre i litere)

_________________________________________     .
                                                                                                                                            ( )

Numele i prenumele __________________

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

tampila/ 

5. CERTIFICATUL ORGANULUI FISCAL AL REPUBLICII MOLDOVA
5. 

Organul fiscal certific  c  în anul ________  beneficiarul venitului a ob inut în calitate de venit în Republica dividende,
, _________   ,

dobînzi, royalty i alte venituri în sum  de_________________________________________________________________ lei,
, ____________________________________________________________ ,

a achitat impozit pe venit la sursa de plat  în sum  de ________________________________________________________ lei,
_________________________________________________ ,

Urmeaz  a fi restituit  suma de __________________________________________________________________________ lei,
                                                                                                                                                            ( în cifre i litere)

___________________________________________________________________________ .
)

Numele i prenumele __________________

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

tampila/ 


