Anexa nr. 8 la ordinul IFPS
nr. 175 din „28” martie 2012

INSTRUCŢIUNE
privind modul de completare şi prezentare a dării de seamă
pentru taxa de la posesorii unităţilor de transport (Forma TPUT 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) inspectoratul fiscal de stat teritorial în raza căruia este înregistrată întreprinderea de
bază;
4) codul localităţii 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;
5) data prezentării dării de seamă (data prezentării Inspectoratului fiscal de stat teritorial);
6) perioada fiscală – anul calendaristic. În formularul tipizat al dării de seamă rubrica
“Perioada fiscală” se completează cu un cod care are structura: P/AAAA (unde P – este codul
perioadei fiscale care obţine valoarea A – anuală. AAAA – anul. Spre exemplu, pentru anul 2012
perioada fiscală va avea structura – A/2012);
7) semnătura autentificată prin ştampilă, a persoanelor responsabile – conducătorul şi
contabilul-şef – ale contribuabilului.
2. În tabela dării de seamă pentru taxa de la posesorii unităţilor de transport (Forma
TPUT 12) se indică:
1) în col.1 – numărul unităţilor de transport;
2) în col.2 – suma taxei obţinută în rezultatul înmulţirii bazei impozabile a obiectului
impunerii cu cota taxei stabilită de către autoritatea deliberativă şi reprezentativă a unităţilor
administrativ-teritoriale prin decizia respectivă (se indică în lei);
3) în col.3 – suma totală a facilităţilor fiscale acordate conform prevederilor legislaţiei în
vigoare (se indică în lei);
4) în col.4 – suma facilităţii fiscale acordate exclusiv de către autoritatea administraţiei
publice locale conform prevederilor art.296 al Titlului VII din Codul fiscal (se indică în lei);
5) în col.5 – suma taxei către plată obţinute în rezultatul scăderii din suma taxei calculate
(col.2) a sumei totale a facilităţilor fiscale acordate (col.3) (se indică în lei). Suma obţinută
urmează să coincidă cu suma de control.
3. Contribuabilul care dispune de subdiviziuni este obligat să completeze anexa la darea
de seamă (Forma TPUT 12), în modul următor:
1) în col.1 - se indică numărul de ordine, în dependenţă de numărul subdiviziunilor,
începînd cu întreprinderea de bază;
2) în col.2 – codul subdiviziunii. Codul subdiviziunii – cod atribuit de către organele
fiscale de stat agenţilor economici care au în componenţa lor subdiviziuni (cel puţin o
subdiviziune) şi/sau obiecte impozabile în subordinea subdiviziunilor (conform ordinului
Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.222 din 13 decembrie 2004 şi publicat în Monitorul
Oficial nr.233-236 din 17 decembrie 2004);
3) în col.3 – codul unic de identificare a localităţii – 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) în col. 4 – suma taxei calculate (se indică în lei);
5) în col.5 – suma totală a facilităţilor fiscale acordate subdiviziunii date conform
prevederilor legislaţiei în vigoare (se indică în lei);
6) în col.6 – suma facilităţilor fiscale acordate subdiviziunii date, exclusiv de către
autoritatea administraţiei publice locale în baza art.296 din Codul fiscal (se indică în lei);

7) în col.7 – suma taxei către plată (se indică în lei);
8) în rîndul “Total” col. 4 - 7 se indică suma indicatorilor din rîndurile completate (se
indică în lei). Suma indicată în rîndul “Total” col. 7 urmează să coincidă cu “Suma de control”.
Remarcă:
Pentru a dispune de taxele stabilite şi cotele în localităţile de dislocare a subdiviziunilor
(obiectelor impunerii) contribuabilul urmează să solicite informaţia respectivă de la autoritatea
administraţiei publice din localitatea respectivă sau de la inspectoratul fiscal de stat teritorial.

