
Anexa nr. 2 la Ordinul SFS/Приложение № 2 к приказу ГНС 

nr. /№ 376din/от 27.07.2020 

INSTRUCŢIUNE  
privind modul de întocmire şi prezentare a Dării  

de seamă pe taxele pentru resursele naturale (Forma TRN 21) 
 
I. Darea de seamă pe taxele pentru resursele naturale (Forma TRN 21) constă din 3 părți: 

1) tabel nr. 1 – Date generale; 
2) tabel nr. 2 – Informația privind obligaţiile fiscale aferente taxelor pentru resursele naturale; 
3) tabel nr. 3 Informația privind obligaţiile fiscale aferente taxelor pentru resursele naturale 

repartizate pe localități. 
1. Darea de seamă pe taxele pentru resursele naturale (Forma TRN 21) (în continuare Darea de 

seamă) se prezintă de către subiecţii impunerii cu taxele pentru resursele naturale specificate în 
Titlului VIII al Codului fiscal, care au responsabilităţi de prezentare a dării de seamă aferente acestor 
taxe. 

2. Darea de seamă se prezintă şi de către contribuabilii care beneficiază integral de scutiri la 
plata taxelor pentru resursele naturale şi suma către plată este egală cu zero. 

3. Darea de seamă nu se prezintă de către contribuabilii care nu dispun de obiecte ale impunerii. 
4. Pentru calcularea obligaţiilor aferente taxelor pentru resursele naturale se aplică cotele 

impunerii stabilite în art. 313 din titlul VIII al Codului fiscal şi anexele nr. 1 și nr. 2 la acesta. 
5. Darea de seamă se autentifică prin semnăturile persoanelor responsabile - conducătorul şi 

contabilul-şef, opţional se aplică ştampila. 
II. În tabelul nr. 1 ,,Date generale” al Dării de seamă, în mod obligatoriu, urmează să indice: 
1) codul fiscal al contribuabilului; 
2) denumirea contribuabilului; 
3) codul localităţii unde este înregistrată reşedinţa de bază a contribuabilului – cod unic de 

identificare conform Clasificatorului unităţilor administrativ-teritoriale al Republicii Moldova 
(CUATM); 

4) subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat, în a cărei evidenţă este contribuabilul; 
5) data prezentării dării de seamă; 
6) perioada fiscală – Darea de seamă se prezintă trimestrial pînă la data de 25 a lunii următoare 

trimestrului de gestiune. Perioada fiscală se completează cu un cod, care are următoarea structură: 
P/N/AAAA (unde P – este codul perioadei fiscale care obţine valoarea T; N – numărul trimestrului; 
AAAA – anul. Spre exemplu, pentru trimestrul I al anului 2021 codul perioadei fiscale va avea 
următoarea structură – T/01/2021); 

7) codul activităţii de bază pentru perioada fiscală, determinat potrivit Clasificatorului 
Activităţilor din Economia Moldovei (CAEM); 

III. În tabelul nr. 2 ,,Informația privind obligațiile fiscale aferente taxelor pentru resursele 
naturale”, se reflectă: 

1) în col.1 – numerele de ordine ale taxelor pentru resursele naturale; 
2) în col.2 – codurile economice la care urmează a fi achitate taxele pentru resursele naturale; 
3) în col.3 – denumirea taxelor pentru resursele naturale, prevăzute de titlul VIII al Codului 

fiscal; 
4) în col.4 – obiectul impunerii cu taxele pentru resursele naturale; 
5) în col.5 – unităţile de măsură în care se estimează baza impozabilă pentru taxa respectivă; 
6) în col.6 – baza impozabilă stabilită pentru fiecare taxă în Titlul VIII al Codului fiscal (se 

indică  m3 sau după caz, în lei); 
7) în col.7 – cota pentru taxa respectivă stabilită în art. 313 din titlul VIII al Codului fiscal şi 

anexele nr. 1 și nr. 2, ale acestuia (se indică în lei/ %); 
8) în col.8 – suma taxei calculate obţinute în rezultatul înmulţirii indicelui din col.6 cu indicele 

din col. 7; 
Indicatorii din col.8 rîndurile 1-3 din tabelul nr.2 urmează să coincidă cu indicatorii col.5 

rîndurile 1-3 din tabelul 3 al Dării de seamă; 
9) în col.9 – suma facilităţilor fiscale acordate conform prevederilor art. 306 și 310 al Codului 

fiscal (se indică în lei); 
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Indicatorii din col.9 rîndurile 1-3 din tabelul nr.2 urmează să coincidă cu indicatorii col.6 
rîndurile 1-3 din tabelul 3 al Dării de seamă; 

10) în col.10 – suma taxei către plată obţinută în rezultatul scăderii din suma taxei calculate 
(col.8) a sumei totale a facilităţilor fiscale acordate (col.9) (se indică în lei). 

Indicatorii din col.10 rîndurile 1-3 din tabelul nr.2 urmează să coincidă cu indicatorii din col.7 
rîndurile 1-3 din tabelul 3 al Dării de seamă; 

11) în rîndul ,,Total pe taxele pentru resursele naturale” – suma valorilor pe fiecare coloană (se 
indică în lei). Verificarea corectitudinii perfectării Dării de seamă se efectuează astfel: suma indicată 
în col.10 din tabelul nr.2 a rîndului ,,Total pe taxele pentru resursele naturale” urmează să coincidă cu 
suma determinată conform algoritmului: rîndul ,,Total pe taxele pentru resursele naturale” (col.8-
col.9) din tabelul nr.2; 

IV. Tabelul nr. 3 ,,Informația privind obligațiile fiscale aferente taxelor pentru resursele 

naturale repartizate pe localități” se completează numai în cazul în care subiecţii dispun de 

subdiviziuni şi/sau obiecte ale impunerii amplasate în alte localităţi decît locul amplasării sediului 

contribuabilului (reşedinţa de bază a contribuabilului). În tabelul nr. 3 se reflectă:  
1) în col.1 – numerele de ordine ale taxelor pentru resursele naturale; 
2) în col.2 – codurile economice la care urmează a fi achitate taxele pentru resursele naturale; 
3) în col.3 – codul localităţii la bugetul căreia se efectuează achitarea taxelor pentru resursele 

naturale, conform Clasificatorului unităţilor administrativ-teritoriale al Republicii Moldova 
(CUATM); 

4) în col.4 – denumirea taxelor pentru resursele naturale, prevăzute de titlul VIII al Codului 
fiscal; 

5) în col.5 – suma taxei obţinute în rezultatul înmulţirii bazei impozabile în expresie cantitativă 
sau, după caz, bănească cu cota taxei stabilite în art. 313 din titlul VIII al Codului fiscal şi anexele nr. 
1 și nr. 2 la acesta; 

6) în col.6 – suma totală a facilităţilor fiscale acordate conform prevederilor art. 306 și 310 al 
Codului fiscal (se indică în lei); 

7) în col.7 – suma taxei către plată obţinută în rezultatul scăderii din suma taxei calculate (col.5) 
a sumei totale a facilităţilor fiscale acordate (col.6) (se indică în lei);  

8) în rîndurile 1, 2 și 3, col.5-7 – suma valorilor indicatorilor rîndurilor corespunzătoare, pe 
fiecare taxă în parte; 

9) în rîndul ,,Total pe taxele pentru resursele naturale” – suma valorilor indicatorilor pe fiecare 
coloană a rîndurilor 1, 2 și 3 (se indică în lei). Verificarea corectitudinii perfectării tabelului 3 al Dării 
de seamă se efectuează astfel: suma indicată în col.7 a rîndului ,,Total pe taxele pentru resursele 
naturale” urmează să coincidă cu suma determinată conform algoritmului: rîndul ,,Total pe taxele 
pentru resursele naturale” ((col.5 rîndurile 1-3) – (col.6 rîndurile 1-3)). Totodată, suma indicată în 
rîndul ,,Total pe taxele pentru resursele naturale” col.7 din tabelul nr. 3 urmează să coincidă şi cu 
suma indicată în rîndul ,,Total pe taxele pentru resursele naturale” col.10 din tabelul nr.2 al Dării de 
seamă. 

Suma de control reprezintă suma indicatorului din col.10 a rîndului ,,Total pe taxele pentru 
resursele naturale” din tabelul nr.2 al Dării de seamă.  

Remarcă: În dare de seamă indicii se reflectă pentru perioada gestionară (fără cumulare anuală).  
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