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Forma  TTM
 TTM

Codul fiscal   ______________________________________

Denumirea  contribuabilului___________________________

Codul localit ii (CUATM) ___________________________                  Data prezent rii d rii de seam  _______________

Inspectoratul fiscal de stat ____________________________                  Perioada fiscal    __________________________

Darea de seam
privind taxa pentru serviciile de telefonie mobil

  

Venitul din vînz ri a serviciilor de telefonie mobil  (lei)
    ( )

Cota taxei  (%)
 (%)

Suma c tre plat   (lei)
(col.1 x col.2)

  ( )
.1 x .2)

1 2 3

Suma de control

                                                        Suma taxei col.3/ .3

Ne  asum m  r spunderea prev zut  de legisla ie în caz de prezentare de date i informa ii false sau eronate.
, ,     .

Semn turile:

Conduc torul____________________

Contabilul – ef __________________

 L  /   

Pentru uz intern SF /



INSTRUC IUNE
cu privire la modul de completare i prezentare a D rii de seam  privind taxa

 pentru serviciile de telefonie mobil
(Forma  TTM)

La completarea rii de seam  pe formularul tipizat, contribuabilul în mod obligatoriu, trebuie s
indice:

• codul fiscal al contribuabilului;
• denumirea contribuabilului;
• codul localit ii unde este înregistrat contribuabilul – cod unic de identificare (4 semne) conform

Clasificatorului unit ilor administrativ-teritoriale al Republicii Moldova (CUATM),
aprobat i pus în aplicare de la 03.09.2003 prin Hot rîrea Departamentului „Moldova-
Standard” nr. 1398-ST din 03.09.2003;

• Inspectoratul fiscal de stat – Inspectoratul fiscal de stat teritorial unde se deserve te
contribuabilul;

• data prezent rii d rii de seam  - data prezent rii Inspectoratului fiscal de stat teritorial;
• perioada fiscal  – lunar;
• suma de control – suma  taxei c tre plat , indicat  în col. 3;
• semn tura autentificat  prin tampil , a persoanelor responsabile – conduc torul i contabilul- ef

ale contribuabilului.

  Darea de seam  se prezint  lunar, pîn  la sfîr itul lunii imediat urm toare lunii de gestiune.
  În formularul tipizat al D rii de seam  rubrica “Perioada fiscal ” se completeaz  cu un cod care are

structura: P/N/AAAA (unde P – este codul perioadei fiscale care ob ine valoarea L – lunar; N - num rul
lunii pentru care se prezint  darea de seam ; AAAA - anul. Spre exemplu, pentru  luna august 2007
perioada fiscal  va avea structura – L/8/2007).

În tabelul D rii de seam  se indic  urm toarele:
§ în col. 1 – venitul ob inut din vînz rile aferente serviciilor de telefonie mobil  prestate (lei);
§ în col. 2 - cota taxei* (%);
§ în col. 3 – suma c tre plat  care se calcul  conform formulei – col.1 x col.2 (lei).

* Stabilit  prin Legea Fondului republican i a fondurilor locale de sus inere social  a popula iei nr. 827-XIV
                 din  18 februarie 2000 cu modific rile operate prin Legea nr.196-XVI din 26 iulie 2007


