Anexa nr.5 la
Ordinul Ministerului Finanțelor nr.135 din 06 noiembrie 2017
Приложение № 5
к Приказу Министерства финансов № 135 от 06 ноября 2017 г.
INFORMAȚIE
privind salariul și alte plăți efectuate de către rezidentul parcului pentru tehnologia
informației în folosul angajatului
ИНФОРМАЦИЯ
о заработной плате и других выплатах, осуществленных резидентом
информационно-технологического парка в пользу работника
nr.____ din “____”_____________20____
Prin prezenta / Настоящим, ____________________________________________________________
(denumirea rezidentului parcului IT, codul fiscal)
(наименование резидента информационно-технологического парка, фискальный код)

confirmă că / подтверждает, что__________________________________________________________
(numele, prenumele și codul fiscal al angajatului în folosul căruia au fost efectuate plățile)
(фамилия, имя и фискальный код работника, в пользу которого были произведены выплаты)

pe parcursul anului 20____ a beneficiat de următorul venit pentru activitatea desfășurată în parcul
pentru tehnologia informației: / в течение года получил следующий доход за осуществленную
деятельность в информационно-технологическом парке:

Suma venitului sub formă de salariu, plăți
de stimulare și compensare (lei)

Nr. de luni în care angajatul a activat în
parcul pentru tehnologia informației

Сумма дохода, в виде в заработной платы,
поощрительных выплат и компенсации (в леях)

№ месяцев, в которых работник работал в
информационно-технологическом парке
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2

Notă/Примечание:
La persoana care este obligată să prezinte informația respectivă este necesar să rămână
confirmarea precum că aceasta a remis sau a înmânat informația persoanei în folosul căreia au fost
efectuate plățile.
У лица, обязанного представить информацию, должно остаться подтверждение о том, что
данная информация отправлена или вручена лицу, в пользу которого произведена выплата.

Conducător
Руководитель

________________
(semnătura/подпись)

Contabil şef
Главный бухгалтер

________________
(semnătura/подпись)
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Anexa nr.6
la Ordinul Ministerului Finanțelor nr.135 din 06 noiembrie 2017
MODUL DE COMPLETARE
a Informației privind salariul și alte plăți efectuate de către rezidentul parcului pentru
tehnologia informației în folosul angajatului
1. În Nota de informare se indică:
-

denumirea rezidentului parcului pentru tehnologia informației și codul fiscal al acestuia;
numele, prenumele și codul fiscal al angajatului în folosul căruia au fost efectuate plățile pe
parcursul anului fiscal.

2. În col.1 se indică suma totală a venitului din salariu îndreptat spre achitare în perioada fiscală,
care include salariul de bază, salariul suplimentar, precum și plățile de stimulare și compensare,
inclusiv facilitățile acordate de către angajator.
3. În col.2 se indică numărul de luni în care angajatul a activat în parcul pentru tehnologia
informației.
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