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____

Pentru men iunea IFS /

__________________

2

Codul fiscal al contribuabilului_______________________________
Denumirea contribuabilului__________________________________
Codul localit ii (CUATM) __________________________________

Inspectoratul fiscal de stat ____________________________

Data prezent rii d rii de seam ________________
Perioada fiscal ___________________________

Darea de seam
privind taxa pentru folosirea zonei de protec ie a drumurilor din afara perimetrului
localit ilor pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere

Nr.
d/o

Cota
taxei
(lei)

Unitatea
de m sur

Obiectele impunerii
.

)

Num rul de
Perioada Suma taxei
proiecte, unit i
de func iotre plat
(contoare, posturi), nare
(lei)
suprafa ocupat
(zile)
,
,

-

),

)

)
1

2

3

Examinarea i perfectarea documentelor,
coordonarea deciziilor de proiecte i eliberarea
de prescrip ii tehnice

1.

4

5

1 proiect

6

x

1

,

Invitarea specialistului la obiect

2.

1 proiect

x

1

Obiective de prestare a serviciilor rutiere în zona de protec ie a drumurilor din afara perimetrului localit ilor:

3.

,

3.1

3.2

:

a) sta ii de alimentare cu combustibil

1 contor de eviden a
combustibilului livrat
1

1 post de prestare
a serviciilor

b) sta ii de deservire tehnic

1

3.3

c) puncte de vulcanizare

3.4

d) unit i de comer cu am nuntul, întreprinderi
de alimenta ie public , structuri de primire
turistic cu func ii de cazare i de servire a mesei

1 punct
1

,

pîn la 100m2
100

100 m2 i mai mult
100

,

3.5

e) tarabe (puncte comerciale) amplasate în afara
localit ilor /
(
),

1 tarab (punct)
1

Total se indic numai pentru col. 7

(

)

.7

Suma de control
total col. 7 /

.7

Ne asum m r spunderea prev zut de legisla ie în caz de prezentare de date i informa ii false sau eronate.
,
,

.

Semn tura:
Conduc torul____________________
L /

Contabil- ef __________________

7

INSTRUC IUNE

cu privire la modul de completare i prezentare a d rii de seam privind taxa pentru folosirea zonei de
protec ie a drumurilor din afara perimetrului localit ilor pentru amplasarea obiectivelor de prestare a
serviciilor rutiere (Forma TAOR-07)
•
•
•

•
•
•
•
•

La completarea d rii de seam pe formularul tipizat, contribuabilul în mod obligatoriu, trebuie s indice:
codul fiscal al contribuabilului;
denumirea contribuabilului;
codul localit ii unde este înregistrat contribuabilul – cod unic de identificare (4 semne) conform
Clasificatorului unit ilor administrativ-teritoriale al Republicii Moldova (CUATM), aprobat
i pus în aplicare de la 03.09.2003 prin Hot rîrea Departamentului „Moldova-Standard” nr.
1398-ST din 03.09.2003;
Inspectoratul fiscal în raza c ruia este înregistrat întreprindere de baz ;
Data prezent rii d rii de seam .
perioada fiscal – anul calendaristic;
suma de control – suma total a taxei c tre plat , indicat în col. 7 „Total”;
semn tura autentificat prin tampil a persoanelor responsabile – conduc torul i contabilul- ef ale
contribuabilului.

La solicitarea autoriza iei de amplasare a obiectivului de prestare a serviciilor rutiere darea de seam
privind taxa calculat se completeaz i se prezint pîn în ultima zi a lunii imediat urm toare trimestrului în
care a fost eliberat autoriza ia de amplasare a obiectivului.
În formularul tipizat al d rii de seam rubrica “Perioada fiscal ”, se completeaz cu un cod, care are
urm toarea structur : P/AAAA (unde P – este codul perioadei fiscale care ob ine valoarea A - anual ; AAAA
– se indic anul în care s-a ob inut autoriza ia de amplasare a obiectivului de prestare a serviciilor rutiere. Spre
exemplu, în anul 2007 perioada fiscal va avea urm toarea structur A/2007).
În tabelul rii de seam se indic urm toarele:
§ în col. 4 – se indic cota taxei conform Anexei 6 la Titlul IX al Codului fiscal /se indic în lei/;
§ în col. 5 – num rul de proiecte prezentate, num rul de unit i (contoare de eviden a combustibilului,
posturi de prestare a serviciilor*, tarabe) sau suprafe e ocupate de unit i de comer cu am nuntul;
§ în col. 6 – se completeaz în cazul cînd obiectivul de prestare a serviciilor rutiere a început s
func ioneze sau a fost lichidat pe parcursul perioadei fiscale (anul calendaristic);
§ în col. 7 – suma taxei c tre plat , se calcul : col. 4 x col.5 /se indic în lei/;
În cazul dac , obiectivul de prestare a serviciilor rutiere a început s func ioneze sau a fost lichidat pe
parcursul perioadei fiscale, taxa se calculeaz , în modul stabilit, din ziua în care obiectivul a început s
func ioneze sau, respectiv, pîn în ziua în care obiectivul a încetat s func ioneze, prin formula:
Cota taxei (lei) x Num rul de unit i (contoare, posturi)
sau suprafa ocupat
______
365 zile

x

Num rul de zile
(de func ionare a obiectivului);

§ în rîndul „Total” – se sumeaz indicatorii calcula i din col. 7 i urmeaz s coincid cu suma indicat
în rubrica „Suma de control” /se indic în lei/;
§ sumele mari se vor completa sub forma - spre exemplu: 123 456 789, 05 sau 1234566789,05 i
nicidecum sub forma: 123.456.789,05 sau 123.456.789 i altele.
Pentru perioadele fiscale urm toare (anii urm tori celui în care s-a solicitat autoriza ia) darea de seam
se prezint pîn la data de 31 martie a perioadei fiscale curente, cu completarea doar a rîndurilor 3 - 8.
În formularul tipizat al d rii de seam rubrica “Perioada fiscal ” se completeaz cu un cod care are
structura: P/AAAA (unde P – este codul perioadei fiscale care ob ine valoarea A – anual . AAAA – anul.
Spre exemplu, pentru anul 2008 perioada fiscal va avea structura – A/2008).
* Num rul de posturi se determin pornind de la num rul de autovehicule ce pot fi deservite simultan.
Not : Darea de seam nu se prezint în cazul refuzului eliber rii autoriza iei pentru amplasarea obiectivelor de prestare a
serviciilor rutiere.

