
 

                                                              

 

 

 

 

ORDIN 

Nr._____  

din ____ ___________ 2023  

 

Cu privire la modificarea unor ordine  

 

În temeiul modificărilor operate în Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediție specială) prin Legea nr. 356 din 29.12.2022 

pentru modificarea unor acte normative, conform prevederilor art. 1323 alin. (10) din Codul fiscal, 

 

                                                                    ORDON: 

 

1. Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 1603  din  20.12.2012 privind aprobarea 

formularelor tipizate ale Dării de seamă pe taxele locale (Forma TL 13) şi a instrucțiunii privind modul de 

întocmire şi prezentare a acesteia se modifică după cum urmează: 

1. în anexa nr. 2: 

a) în pct. 3 textul ”subdiviziune a întreprinderii în cadrul cărora se identifică obiecte impozabile” se 

substituie cu textul  ”localitate în cadrul căreia se identifică obiecte impozabile ale întreprinderii”; 

b) pct. 11 se expune în următoarea redacție ”11. Contribuabilul care dispune de subdiviziuni/obiecte 

impozabile cu taxele locale, amplasate în afara localității în care se află sediul său, urmează să completeze 

Anexa la Darea de seamă pe taxele locale (Forma TL 13) corespunzător fiecărui cod al localității în raza 

căreia are amplasate subdiviziuni/obiecte impozabile cu taxele locale.”; 

c) pct. 12 subpct. 3) se expune în următoarea redacție: ”3) col. 3 - nu se completează;”; 

         d) pct. 12 subpct. 9) se expune în următoarea redacție: ”9) în col. 9 – suma taxei obținute în rezultatul 

înmulțirii indicelui din col. 7 cu cota taxei indicate în col. 8. În cazul în care  col. 8 nu se completează, în 

col. 9 se înscrie suma taxei calculate pentru toate subdiviziunile/obiectele impozabile, amplasate în 

aceeași unitate administrativ-teritorială (se indică în lei);” 

e) la mențiunea ”Exemplu” lit. a) prima liniuță se expune în următoarea redacție: ”- col. 3 - nu se 

completează”, iar în ultima propoziție cuvântul ”subdiviziunile” se substituie cu cuvântul ”localitățile”. 

2. Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 521 din 23.06.2015 privind aprobarea 

formularelor tipizate a Dării de seamă fiscale şi a Informaţiei pe taxele pentru folosirea zonei drumului 

public şi/sau  zonelor de protecție a acestuia din afara perimetrului localităților se modifică după cum 

urmează: 

     1) în tot cuprinsul anexelor nr. 1 și nr. 2 ale Ordinului,  după textul ”pentru amplasarea obiectivelor de 

prestare a serviciilor rutiere” se completează cu textul ,,și a obiectivelor comercial-economice”, la forma 

şi cazul respectiv; 

  2) subpct. 3.3. al compartimentului 3 din Darea de seamă pe taxele pentru folosirea zonei drumului 

public și/sau zonelor de protecție a acestuia din afara perimetrului localităților se completează în final cu 

4 rînduri, care vor avea următorul cuprins: 

 

 

 

 

MINISTERUL FINANȚELOR AL REPUBLICII MOLDOVA 

SERVICIUL FISCAL DE STAT 

MINISTRY OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA 

STATE TAX SERVICE 

 

 

 

 

 



 

   f)obiective 

comercial- 

economice 

pînă la 100 m2 1800     

1 m2 suprafaţă 

teren 

16     

100 m2 şi mai mult 3600     
1 m2 suprafaţă 

teren 

16     

 

 

      3. Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 317 din  27.11.2009 cu privire la aprobarea 

formularului tipizat al Informației privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele a căror 

masă totală, sarcină masică pe osie sau ale căror gabarite depășesc limitele admise, calculată în 

conformitate cu art. 352 alin. (5) al Codului fiscal se modifică după cum urmează: 

         - în tot cuprinsul Ordinului textul ”art. 352 alin. (5)”  se substituie cu textul  ”art. 351 alin. (4)”. 

      4. Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 425  din  30.09.2019 cu privire la aprobarea formularelor 

tipizate Forma IZDP 20, Forma IZDPAR 20  şi  Forma ICM 20 se modifică după cum urmează: 

      1) în tot cuprinsul Ordinului textele ”obiective de prestare a serviciilor rutiere” și ”obiectivele de 

prestare a serviciilor rutiere” se completează  cu sintagma ”, precum și obiective comercial-economice”, 

la forma și cazul respectiv; 

2)  În Anexa nr. 1, tabelul se completează cu 4 coloane noi, care vor avea următorul cuprins:  

 

 

 

obiective comercial-economice 
Numărul de obiective 

comercial-economice 

cu suprafața  de pînă la 

100 m2 

Numărul de obiective 

comercial-economice 

cu suprafața  de pînă la 

100 m2 

Numărul de obiective 

comercial-economice 

cu suprafața  de la 100 

m2 

Numărul de obiective 

comercial-economice cu 

suprafața  de la 100 m2 

25 26 27 28 

    

 

3) În Anexa nr. 3, tabelul se completează cu 4 coloane noi, care vor avea următorul cuprins:   

 

 

 

obiective comercial-economice 

Locul amplasării 

unităţii de comerţ cu 

suprafaţa de pînă la 

100 m2 (denumirea şi 

km) 

 

 

Locul amplasării 

unităţii de comerţ cu 

suprafaţa de la 100 m2 

şi mai mult 

(denumirea şi km) 

 

Suprafaţa 

terenului* 

(m2) 

 

 

Data 

amplasării 

 

 

Data retragerii 

 

 

43 44 45 46 47 

     
 

    5. Prezentul Ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, intră în vigoare la 

data publicării și se aplică aferent perioadelor fiscale începând cu 1 ianuarie 2023, cu excepția pct. 2, 

care se aplică începând cu perioada fiscală a anului 2024.    

                                                              

      

           Directoare                                   Rozalina ALBU 

Executor/ Liudmila Mițova/Telefon/(022) 823367 

e-mail/liudmila.gropa@sfs.md 
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