Aprobat prin Decizia nr. 6 din 28.02.2011
a comisiei de examinare a datelor i informa iilor
necesare de a acorda scutirea TVA la importul materiei prime,
materialelor, articolelor de completare i accesoriilor necesare
procesului propriu de produc ie de c tre organiza iile i
întreprinderile societ ilor orbilor, societ ilor
surzilor i societ ilor invalizilor

Raport privind conformarea la modul de acordare a scutirii
de TVA la importul materiei prime, materialelor, articolelor de completare i accesoriilor
necesare procesului propriu de produc ie

Unitatea raportoare __________________________________________________,
cod fiscal________________________
(denumirea organiza iei, întreprinderii)

în persoana ____________________________________,
(numele, prenumele conduc torului)

Perioada de raportare: de la __________________________________________ pân
la____________________________

Prezint, pe propria r spundere, Raportul privind conformarea la modul de acordare a
scutirii de TVA la importul materiei prime, materialelor, articolelor de completare i
accesoriilor necesare procesului propriu de produc ie, conform prevederilor HG nr. 929 din
08.10.2010.
Criterii:
1. organiza ia sau întreprinderea are în calitate de fondator i proprietar unic una din
societ ile orbilor, societ ile surzilor i/sau societ ile invalizilor:
Denumirea complet a societ ii fondator ________________________________________
__________________________________________________________________________
Codul fiscal __________________________
(anexa- copia extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice)

2. Materie prim , materialele, articolele de completare i accesoriile importate sunt destinate
în exclusivitate pentru procesul propriu de produc ie.
Indicatori

Nr.
Data

Cod
pozi ie
tarifar

Cantitatea

Valoare
a
în
vam
(mii lei)

Utilizat în Stoc
activitatea
Cantitate
de
a/valoare
producere
a total
Cantitatea/
valoarea
total

1

2

3

4

5

6

7

Declara ia Vamal de import

X

Materia
prim ,
materiale X
importate cu beneficiere de
scutirea TVA:

X

X

X

X

X

X

X

X

•

pentru confirmarea indicatorilor de la coloana 5, 6 se anexeaz documentele de eviden
contabil )

Indicatori

Cantitatea
produs

Valoarea

Comercializat

Stoc

Cantitatea/valoarea
Cantitatea/pre
pe
unitate, total
inclusiv TVA

Produsul fabricat
din
utilizarea
materiei prime
importate
în
perioada
de
raportate
cu
scutire de TVA:
(denumirea,
pozi ia tarifar )
•

pentru confirmarea livr rilor produc iei finite se anexeaz copiile facturilor fiscale de
livrare

3. consumurile de producere dep esc m rimea de ______ din costul materiei prime,
materialelor, articolelor de completare i accesoriilor importate, utilizate în procesul propriu de
produc ie:
Indicatori

Cantitatea produs

Consumul de materie Alte consumuri
de producere
prim /materiale
importate utilizate la
Pe unitate/total
fabricarea produsului

Pe unitate/total
Produsul fabricat din
utilizarea materiei prime
importate în perioada de
raportate cu scutire de
TVA:
- (denumirea,
marfar)

codul

•

se anexeaz calculul costului de produc ie pentru fiecare tip de produs în parte.

4. indicatori care confirm
salaria ilor cu disabilit i:

desf urarea activit ii de producere cu utilizare muncii

a) descrierea proceselor tehnologice în activitatea de producere;
b) indicarea func iilor de inute în organiza ie de c tre persoanele cu disabilit i;
c) productivitatea muncii salariat/zi ce revine la un muncitor de baz .
5. de inerea permanent în propor ie de minimum 50% a utilajului i tehnicii de producere,
inclusiv în baza unui contract de leasing financiar
Nr.
d/o

A
1

1.a)

Indicatorii

Codul
rândului

B
Valoarea utilajului si tehnicii (din
contul 123 „Mijloace fixe”), inclusiv

C

01

de inute cu drept de proprietate
02

1.b)

2

de inute în baza contractului de leasing
financiar

03

Valoarea utilajului si tehnicii primite în
folosin a (datele din contul 912 „Active
materiale pe termen lung arendate”)
04

Total(mii lei)

D

Inclusiv utilizat în
procesul propriu
de produc ie (mii
lei)
E

3

Total (r.02 +r.03 + r.04)

4

Ponderea utilajului si tehnicii de
producere de inute în proprietate

05

06

X

((r.02col.E+r.03col.E)/r.05col.E)x100%
•

se anexeaz copiile documentelor ce confirm dreptul de proprietate sau leasing,
descifrarea analitic a contului 123, descrierea procesului tehnologic pentru fiecare
produs în parte i utilajului necesar pentru producerea acestuia.

6. orespunderea societ ii/fondatorului societ ii prevederilor Legii RM nr. 821-XII din
21.12.1991 privind protec ia social a invalizilor, Legii RM nr. 837-XII din 17.05.1996 cu
privire la asocia iile ob te ti:
- pentru organiza ia raportoare
Num rul
persoanelor cu
disabilit i

Salariul calculat
total în perioada
de raportare

Salariul calculat
pentru angaja ii
cu disabilit i

(nr.)

(mii lei)

(mii lei)

Zile lucr toare
pentru perioada
de raportare

X

X

X

Num rul mediu
de ore lucr toare
în perioada de
raportare pentru
1 salariat

X

X

X

Num rul mediu
de ore lucr toare
în perioada de
raportare pentru
1 salariat cu
disabilit i

X

X

X

Indicatori

Num rul total
(nr.)

Personalul
angajat pentru
perioada de
raportare

- pentru fondatorul organiza iei:
Se va anexa copia statului fondatorului.
Semn tura_____________

L.S.

Data „__”___________2011

