Anexă la Ordinul _____ nr. _____ din __________

(Antetul agentului economic)

Nr. ________ data ____________
Cerere
Prin prezenta, (denumirea agentului economic, codul fiscal), solicităm includerea entității în
Lista întreprinderilor şi organizaţiilor asociaţiei nevăzătorilor, asociaţiei surzilor şi societăţilor
invalizilor scutite de TVA fără drept de deducere la importul materiei prime, materialelor, articolelor
de completare şi accesoriilor necesare procesului de producţie, precum şi scutite de vărsarea la buget
a TVA pentru mărfurile produse şi serviciile prestate.
În vederea aprecierii corespunderii condițiilor prevăzute pentru beneficierea de facilități la
capitolul TVA potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 819 din 18 octombrie 2017 pentru
aprobarea Regulamentului cu privire la modul de acordare a unor categorii de facilităţi privind TVA
conform prevederilor art.4 alin.(18) din Legea nr.1417-XIII din 17 decembrie 1997 pentru punerea în
aplicare a titlului III al Codului fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se prezintă
următoarele informații și copiile documentelor.
1. Întreprinderea sau organizaţia are în calitate de fondator/asociat unic una dintre
asociaţiile nevăzătorilor, asociaţiile surzilor şi/sau societăţile invalizilor
Denumirea completă a societăţii fondator/asociat ____________________________
(denumirea organizaţiei, întreprinderii)
Codul fiscal al societăţii fondator/asociat _________________________________
2. Asociaţiile nevăzătorilor, asociaţiile surzilor şi/sau societăţile invalizilor
fondatoare/asociate sînt înregistrate în calitate de organizaţii necomerciale de către Agenţia
Servicii Publice
Nr./data/seria certificatului __________________
3. Asociaţiile nevăzătorilor, asociaţiile surzilor şi/sau societăţile invalizilor
fondatoare/asociate deţin certificatul de stat eliberat de către Comisia de certificare de pe lîngă
Ministerul Justiţiei, care atestă utilitatea publică
Nr./data/seria certificatului __________________
4. Numărul salariaţilor cu dizabilităţi, angajaţi ai organizaţiei sau întreprinderii, pentru
fiecare lună calendaristică în parte corespunde cuantumului stabilit de Legea nr.837/1996 cu
privire la asociaţiile obşteşti

Luna

Numărul total de salariați Numărul
conform contractelor de salariați
angajare
dizabilități

de Cuantumul
cu salariaților
disabilități, %

1

2

3

4=3/2*100%

…

…

…

…

cu

5. Salariul mediu pe întreprindere sau organizaţie aferent salariaţilor cu dizabilităţi
constituie cel puţin salariul minim garantat în sectorul real, stabilit de Guvern
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6. Indicatori care confirmă desfășurarea activității de producere/prestarea serviciilor cu
utilizarea muncii salariaților cu dizabilități:
a) descrierea activității realizate, produselor/serviciilor ce se planifică a fi executate cu
beneficierea de scutire;
b) descrierea proceselor tehnologice în activitatea de producere, procesului de prestare a
serviciilor;
c) indicarea funcțiilor deținute în organizație de către persoanele cu dizabilități.
*Informația este prezentată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 819 din 18
octombrie 2017 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de acordare a unor categorii de
facilităţi privind TVA conform prevederilor art.4 alin.(18) din Legea nr.1417-XIII din 17 decembrie 1997
pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și
corespunde înscrierilor din evidența contabilă.

Anexe: _______ file

Numele, prenumele conducătorului
_____________________________

Semnătura conducătorului
Data „___” ___________ 20__

Copiile documentelor care urmează a fi atașate la cerere:
1) certificatul de înregistrare a organizaţiei necomerciale, eliberat asociaţiei nevăzătorilor, asociaţiei
surzilor şi societăţilor invalizilor fondatoare/asociate de către Ministerul Justiţiei;
2) certificatul privind atribuirea statutului de utilitate publică, eliberat asociaţiei nevăzătorilor, asociaţiei
surzilor şi societăţilor invalizilor fondatoare/asociate de către Comisia de certificare de pe lîngă Ministerul
Justiţiei;
3) decizia de înregistrare a întreprinderii sau organizaţiei, eliberată de către Instituţia publică “Agenţia
Servicii Publice” sau, după caz, Ministerul Justiţiei;
4) extrasul eliberat de către Instituţia publică “Agenţia Servicii Publice”, care atestă faptul că
întreprinderea are în calitate de fondator/asociat unic una dintre asociaţia nevăzătorilor, asociaţia surzilor
şi/sau societăţile invalizilor;
5) ultimul raport financiar prezentat Biroului Naţional de Statistică;
6) descifrarea analitică a contului 123 “Mijloace fixe”;
7) documentul care confirmă deţinerea în proprietate şi/sau în posesiune şi folosinţă temporară a
utilajului şi tehnicii necesare procesului de producţie în proporţie de minimum 50% din totalul utilajului şi al
tehnicii necesare, conform formularului stabilit de către Serviciul Fiscal de Stat;
8) documentul care confirmă mărimea costului materiei prime, al materialelor, articolelor de completare
şi accesoriilor autohtone şi/sau importate, utilizate în procesul propriu de producţie, în totalul consumurilor de
producţie (calculul costului unităţii de producţie);
9) actul de confirmare/constatare a prelucrării suficiente, conform formularului stabilit de către
Serviciul Vamal în cazul beneficierii de scutirea de TVA fără drept de deducere, potrivit art.4 alin.(18) din
Legea nr.1417/1997 pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal;
10) documentul care confirmă calcularea salariilor persoanelor cu dizabilităţi în cuantumul stabilit
pentru perioada a 3 luni anterioare datei depunerii cererii (cartea de salariu);
11) documentul care confirmă angajarea persoanelor cu dizabilităţi în cuantumul stabilit sau lista
salariaţilor cu indicarea persoanelor cu dizabilităţi angajate.

