
INSTRUC IUNE
privind modul de completare a Informa iei (Forma TDLMS-09)

 La completarea Informa iei pe formularul tipizat, autoritatea abilitat  în mod
obligatoriu, trebuie s  indice:

- codul fiscal al autorit ii abilitate de a prezenta informa ia dat ;
- denumirea autorit ii abilitate;
- codul localit ii de la sediul unde este înregistrat  autoritatea abilitat  – 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 de stat teritorial de la locul de înregistrare a sediului
autorit ii abilitate;

- data prezent rii informa iei;
- perioada fiscal  - se indic  pentru care trimestru al anului se prezint

informa ia;
- semn tura autentificat  prin tampil  a persoanei responsabile – se aplic  de

tre conduc torul autorit ii abilitate.
Informa ia se prezint  trimestrial, pîn  în ultima zi a lunii imediat urm toare

trimestrului de gestiune în care au fost întocmite procesele-verbale privind
controlul sarcinii pe osie pentru folosirea drumurilor de c tre autovehiculele a

ror mas  total , sarcin  masic  pe osie sau ale c ror gabarite dep esc limitele
admise.

În formularul tipizat al Informa iei rubrica ,,Perioada fiscal ” se completeaz  cu
un cod, care are urm toarea structur : P/N/AAAA (unde P – este codul perioadei
fiscale care ob ine valoarea T; N – num rul trimestrului; AAAA – anul. Spre
exemplu, pentru trimestrul IV anul 2009, codul perioadei fiscale va avea
urm toarea structur  T/4/2009).

În tabelul Informa iei se indic  urm toarele:
- în col. 2 – codul fiscal/IDNO al persoanei juridice/fizice sau juridice c reia i

s-a întocmit procesul-verbal de control al sarcinii pe osie;
- în col. 3 – denumirea/numele subiectului impunerii c ruia i s-a întocmit

procesul-verbal de control al sarcinii pe osie;
- în col. 4 – data calcul rii taxei cu referin ;
- în col. 5 – num rul procesului-verbal de control al sarcinii pe osie;
- în col. 6 – cuantumul taxei calculate potrivit prevederilor art. 352 alin. (5)

din Codul fiscal (se indic  în lei);
Suma de control – se indic  suma taxei calculate potrivit prevederilor art. 352
alin. (5) din Codul fiscal, care trebuie s  coincid  cu suma indicat  în col. 6 (se
indic  în lei).

Not : În cazul constat rii erorilor privind corectitudinea indic rii codului
fiscal/IDNO al subiectului impunerii, informa ia privind sumele calculate se
va reflecta în contul personal al organului abilitat de prezentarea informa iei.


