
  
NOTĂ INFORMATIVĂ  

 

la proiectul Ordinului Serviciului Fiscal de Stat cu privire la modificarea unor ordine ale 

Serviciului Fiscal de Stat  

 

 

      Elaborarea proiectului de Ordin cu referință are ca scop modificarea unor ordine ale Serviciului Fiscal 

de Stat, întru racordarea prevederilor acestora la modificările operate în Codul fiscal, prin Legea pentru 

modificarea unor acte normative nr. 356  din  29.12.2022 (în vigoare din 01.01.2023), inclusiv întru 

simplificarea mecanismului de raportare a obligațiilor fiscale aferente taxelor locale. 

În esență, modificările vizează: 

1) Completarea Dării de seamă pe taxele pentru folosirea zonei drumului public și/sau zonele de 

protecție a acestora din afara perimetrului localităților (Forma TFZD 15), aprobate prin Ordinul 

Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 521/2015, cu informația referitoare la noua categorie de obiecte 

ale impunerii cu taxa pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonele de protecţie a acestuia din afara 

perimetrului localităţilor pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere - obiectivele 

comercial-economice (depozite și frigidere agricole). Totodată, deoarece pentru perioada fiscală aferentă 

anului 2023 subiecții impunerii au/vor avea doar obligația de a achita taxa calculată, pentru aceste categorii 

de obiecte, de către organul emitent al autorizațiilor, iar raportarea  obligațiilor respective se realiza, 

conform art. 366 alin. (4) din Codul fiscal, în perioada fiscală următoare, formularul ajustat al Dării de 

seamă (Forma TFZD 15) se va aplica începînd cu anul 2024. 

2) Completarea formularelor tipizate ale Informațiilor aferente subiecților impunerii și obiectelor de 

prestare a serviciilor rutiere (Forma IZDP 20, Forma IZDPAR 20  şi  Forma ICM 20), aprobate prin Ordinul 

SFS nr. 425  din  30.09.2019, cu informația referitoare la noua categorie de obiecte ale impunerii cu taxa 

pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonele de protecţie a acestuia din afara perimetrului 

localităţilor pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere  -  obiectivele comercial-

economice (depozite și frigidere agricole). 

     3) Excluderea obligației de completare a coloanei nr. 3 ”Codul subdiviziunii” din Anexa la Darea de 

seamă pe taxele locale (Forma TL 13) de către contribuabilii care dispun în cadrul uneia și aceleiași 

localități de mai multe obiecte impozabile la o taxă locală. Faptul dat va permite contribuabilului să opteze 

pentru reflectarea informațiilor aferente taxei locale cumulativ pe localitate într-o formă simplificată, ce va 

reduce consumul de timp necesar pentru completarea dării de seamă.   

 

 


