
 

 

Anexa nr. 2 la  ordinul IFPS                                                                                                                                                                                                                

   nr. 417  din „ 12 „ iunie 2012 

        

INSTRUCŢIUNE  

privind modul de completare a dării de seamă  

privind dividendele ce urmează a fi achitatate la buget de către societăţile pe acţiuni 

 (Forma DPP 12)  

 

1. La completarea dării de seamă pe formularul tipizat contribuabilul, în mod obligatoriu, 

trebuie să indice:  
1) codul fiscal al contribuabilului; 

2) denumirea contribuabilului; 

3) codul localităţii (CUATM) a întreprinderii de bază – cod unic de identificare (4 semne) conform 

Clasificatorului unităţilor administrativ-teritoriale al Republicii Moldova (CUATM) aprobat prin 

Hotărîrea Departamentului „Moldova-Standard” nr.1398-ST din 03.09.2003; 

4) inspectoratul fiscal de stat teritorial în raza căruia este înregistrată întreprinderea de bază; 

5) data prezentării dării de seamă (data prezentării Inspectoratului fiscal de stat teritorial);  

6) perioada fiscală - darea de seamă privind dividendele ce urmează a fi achitate la buget de către 

societăţile pe acţiuni este anuală şi se prezintă inspectoratelor fiscale de stat teritoriale pînă la 01 iulie a 

anului următor anului de gestiune. Perioada fiscală se completează cu un cod, care are următoarea 

structură: P/AAAA (unde P – este codul perioadei fiscale care obţine valoarea A; AAAA – anul. Spre 

exemplu, pentru anul 2012 codul perioadei fiscale va avea următoarea structură – A/2012);  

7) data adoptării deciziei de achitare a dividendelor; 

8) suma de control (se indică în lei). Suma de control urmează să coincidă cu suma indicată în 

rîndul 7; 

9) semnătura autentificată prin ştampilă, a persoanelor responsabile – conducătorul şi contabilul-

şef – ale contribuabilului.  

2. În tabela dării de seamă privind dividendele ce urmează a fi achitate la buget de către  

societăţile pe acţiuni  (forma DPP 12) se indică:  
1) în r.1 – suma capitalului social (se indică în lei); 

2) în r.2 – cota proprietăţii publice în capitalul social  (se indică în procente); 

3) în r. 2.1 – cota-parte a statului în societatea pe acţiuni (se indică în procente); 

4) în r. 2.2 – cota-parte a unităţii administrativ-teritoriale în societatea pe acţiuni (se indică în 

procente); 

5) în r. 3 – profitul net al întreprinderii pentru anul de gestiune (se indică în lei); 

6) în r. 4 – cota-parte din profitul net repartizată la plata dividendelor (se indică în procente); 

7) în r. 5 – suma dividendelor aferente cotei-părţi a proprietăţii publice (se indică în lei); 

8) în r. 5.1 – suma dividendelor aferente cotei statului în societatea pe acţiuni (se indică în lei); 

9) în r. 5.2 - suma dividendelor aferente cotei unităţii administrativ-teritoriale în societatea pe 

acţiuni (se indică în lei); 

10) în r. 6 – costul bunurilor îndreptate în contul achitării dividendelor corespunzătoare cotei-părţi 

a proprietăţii publice (se indică în lei); 

11) în. r. 6.1 - costul bunurilor îndreptate în contul achitării dividendelor corespunzătoare cotei-

părţi a statului (se indică în lei); 

12) în. r. 6.2 - costul bunurilor îndreptate în contul achitării dividendelor corespunzătoare cotei-

părţi a unităţii administrativ-teritoriale (se indică în lei); 

13) în r. 7 – suma dividendelor spre achitare total la bugetul public (se indică în lei); 

14) în r. 7.1 – suma dividendelor spre achitare la bugetul de stat (se indică în lei); 

15) în r. 7.2 – suma dividendelor spre achitare la bugetul unităţii administrativ-teritoriale (se indică 

în lei). 

Notă: Rîndurile 6, 6.1 şi 6.2 se completează doar în cazurile în care societatea pe acţiuni, în 

temeiul actului normativ corespunzător, achită cu bunuri în contul stingerii obligaţiei privind 

dividendele aferente cotei-părţi a proprietăţii publice. În darea de seamă se indică valoarea acestor 

bunuri. 
 

 

 


