Anexa nr. 4 la Ordinul IFPS/
Приложение № 4 к приказу ГГНИ
nr. /№ 1603 din/от 20 decembrie/декабря 2012

INSTRUCŢIUNE
privind modul de întocmire şi prezentare a Dării de seamă pe taxele locale (Forma TL APL 13)

I. Aspecte generale.
1. Darea de seamă pe taxele locale (Forma TL APL 13) se prezintă de către organele
împuternicite ale autorităţii administraţiei publice locale, care au responsabilităţi de calculare
a taxelor locale specificate la art. 289 alin. (2) lit. a) – în partea ce ţine de gospodăriile
ţărăneşti (de fermier), k), n), o) şi p) al Codului fiscal şi de prezentare a dărilor de seamă
aferente acestora.
2. Darea de seamă pe taxele locale (Forma TL APL 13) se prezintă de către organele
împuternicite ale autorităţii administraţiei publice locale doar în condiţiile în care taxele
locale respective sunt stabilite de către autoritatea administraţiei publice locale.
3. Pentru calcularea obligaţiilor aferente taxelor locale respective se aplică cotele de
impunere stabilite de către autorităţile administraţiei publice locale de la locul amplasării
obiectelor impunerii (bazei impozabile).
4. În Darea de seamă pe taxele locale (Forma TL APL 13) organele împuternicite ale
autorităţii administraţiei publice locale, în mod obligatoriu, trebuie să indice:
1) codul fiscal al organului împuternicit al administraţiei publice locale;
2) denumirea organului împuternicit al administraţiei publice locale;
3) codul localităţii (CUATM) unde se află sediul organului împuternicit de autoritatea
administraţiei publice locale – cod unic de identificare (4 semne) conform Clasificatorului
unităţilor administrativ-teritoriale al Republicii Moldova (CUATM) aprobat prin Hotărârea
Departamentului „Moldova-Standard” nr.1398-ST din 03.09.2003;
4) inspectoratul fiscal de stat teritorial în raza căruia este înregistrat organul împuternicit
de autoritatea administraţiei publice locale;
5) data prezentării dării de seamă (data prezentării Inspectoratului fiscal de stat teritorial);
6) perioada fiscală – corespunzător tipului taxei locale, sunt prevăzute două perioade
fiscale:
a) în cazul taxei pentru amenajarea teritoriului de la gospodăriile ţărăneşti (de fermier) şi
taxei de la posesorii de cîini, perioada fiscală este trimestrul. Urmare a acestui fapt, organele
împuternicite de către autoritatea administraţiei publice locale cu calcularea acestor taxe au
obligaţia de a prezenta darea de seamă pe taxele locale (Forma TL APL 13) pînă în ultima zi
a lunii următoare trimestrului de gestiune. Perioada fiscală se completează cu un cod, care
are următoarea structură: P/N/AAAA (unde P – este codul perioadei fiscale care obţine
valoarea T; N – numărul trimestrului; AAAA – anul. Spre exemplu, pentru trimestrul I al
anului 2013 codul perioadei fiscale va avea următoarea structură – T/01/2013);
b) în cazul taxei pentru parcaj, taxei pentru unităţile stradale de comerţ şi/sau de prestare
a serviciilor şi taxei pentru efectuarea deşeurilor, perioada fiscală este luna. Urmare a acestui
fapt, organele împuternicite de către autoritatea administraţiei publice locale cu calcularea
acestor taxe au obligaţia de a prezenta darea de seamă pe taxele locale (Forma TL APL 13)
lunar, pînă în ultima zi a lunii următoare lunii de gestiune. Perioada fiscală se completează cu
un cod, care are următoarea structură: P/N/AAAA (unde P – este codul perioadei fiscale care

obţine valoarea L; N – numărul lunii; AAAA – anul. Spre exemplu, pentru luna ianuarie
2013 codul perioadei fiscale va avea următoarea structură – L/01/2013);
7) semnăturile autentificate prin ştampilă a persoanelor responsabile – conducătorul şi
contabilul-şef.
II. Completarea tabelului Dării de seamă pe taxele locale (Forma TL APL 13)
10. În tabelul Dării de seamă privind taxele locale (Forma TL APL 13) se indică:
1) în col. 1 – numerele de ordine ale taxelor locale;
2) în col. 2 – conturile clasificaţiei bugetare la care urmează a fi achitate taxele locale;
3) în col. 3 – denumirea taxelor locale, prevăzute de titlul VII al Codului fiscal;
4) în col. 4 – numărul de contribuabili – subiecţi ai impunerii pentru care se calculează
taxele locale;
5) în col. 5 - unităţile de măsură în care se estimează baza impozabilă pentru taxele
locale;
6) în col. 6 - baza impozabilă în expresie numerică (reieşind din modul stabilit în col. 3
din Anexa la titlul VII al Codului fiscal), în total pe toate obiectele impozabile ale
contribuabililor. Baza impozabilă se va determina conform col. 2 din Anexa la titlul VII din
Codul fiscal;
7) în col. 7 - cota taxei stabilită de autoritatea administraţiei publice locale de la locul
amplasării obiectului impozabil (se indică în lei sau, după caz, în %). Coloana respectivă se
completează doar în cazurile în care cotele taxei stabilite de unităţile administrativ-teritoriale
sunt identice pentru toate obiectele impunerii;
8) în col. 8 – suma taxei obţinute în rezultatul înmulţirii indicelui din col. 6 cu cota taxei
indicate în col. 7. Pentru situaţiile în care în col. 7 nu se indică cota taxei, în col. 8 se înscrie
suma taxei calculate pe toate obiectele impunerii cu această taxă (se indică în lei);
9) în col. 9 - suma totală a facilităţilor fiscale acordate conform prevederilor art. 295 al
Codului fiscal şi de către autorităţile administraţiei publice locale - conform prevederilor art.
296 al Codului fiscal (se indică în lei);
10) în col. 10 – suma facilităţilor fiscale acordate exclusiv de către autoritatea
administraţiei publice locale conform prevederilor art. 296 al Codului fiscal (se indică în lei);
11) în col. 11 - suma taxei către plată obţinută în rezultatul scăderii din suma taxei
calculate (col. 8) a sumei totale a facilităţilor fiscale acordate (col. 9) (se indică în lei);
12) în rîndul „Total pe taxele locale” – suma valorilor pe fiecare coloană (se indică în
lei). Verificarea corectitudinii perfectării Dării de seamă pe taxele locale (Forma TL APL 13)
se efectuează astfel: suma indicată în col. 11 a rîndului ”Total pe taxele locale” urmează să
coincidă cu suma determinată conform algoritmului: rîndul ” Total pe taxele locale” (col. 8col. 9);
13) suma de control reprezintă suma indicatorului din col. 11 a rîndului ”Total pe taxele
locale”.
Remarcă: În tabelul dării de seamă indicii se reflectă pentru perioada gestionară (fără
cumulare anuală). Pentru a dispune de informaţia privind taxele locale şi cotele impunerii
stabilite în localităţile de dislocare a subdiviziunilor şi/sau obiectelor impunerii,
contribuabilul urmează să se adreseze autorităţilor administraţiei publice din localităţile
respective sau inspectoratului fiscal de stat teritorial în raza căruia sunt amplasate
subdiviziunile şi/sau obiectele impozabile ale contribuabilului.

