
Anexa nr. 1 la  Ordinul IFPS
                              nr. 22  din  31  ianuarie 2009

                          Forma  TPA 09

Codul  fiscal al contribuabilului __________________________________
Фискальный код налогоплательщика
Denumirea contribuabilului _____________________________________
Наименование налогоплательщика
Codul localităţii (CUATM) ______________________________________
Код местности
Inspectoratul  fiscal de stat ______________________________________
Государственная налоговая инспекция

Data prezentării dării de seamă /Дата представления отчета ____________________
Perioada fiscală/ Налоговый период______________________________________

DDAARREEAA DDEE SSEEAAMMĂĂ
LLAA TTAAXXAA PPEENNTTRRUU PPAARRCCAARREE

ООТТЧЧЕЕТТ ППОО ССББООРРУУ ЗЗАА ППААРРККООВВККУУ ААВВТТООТТРРААННССППООРРТТАА

Suma facilităţilor fiscale
acordate (lei)

Сумма налоговых льгот
предоставленных (лей)Suprafaţa parcării (m²)

Площадь парковки (кв. м.)
Cota taxei (lei)

Ставка сбора
(лей )

Suma taxei
calculate  (lei)

(col.1 x col.2)

Исчисленная сумма
сбора (лей)
(кол.1 х кол.2)

Total
Всего

Inclusiv de către
autorit. admin.

pub. locale
В том числе
местными
органами

публичного
управления

Suma către
plată (lei)

(col. 3 – col.4)
Сумма к уплате

(лей)
(кол. 3- кол.4)

1 2 3 4 5 6

 Suma de control ____________________________
Контрольная сумма               Suma taxei  col. 6

Сумма сбора кол. 6

Notă: Col. 2 din darea de seamă se completează numai în cazurile când contribuabilul  nu dispune de subdiviziuni, obiecte ale impunerii,
amplasate în alte unităţi administrativ-teritoriale. / Кол. 2 из отчета заполняется лишь в случае, когда налогоплательщик не располагает
подразделениями, налогооблагаемыми объектами, расположенными в других административно-территориальных единицах.

Anexă pe/ Приложение на  _______file/ листах

 Ne asumăm  răspunderea  prevăzută de legislaţie  pentru prezentarea  de date şi informaţii  false sau eronate.
Несем ответственность, предусмотренную законодательством за предоставление ложной и недостоверной    информации.

Conducătorul/ Руководитель                                                      _____________________________________

Contabilul – şef/ Главный бухгалтер                                   ______________________________

                    L. Ş./ М. П.

Pentru uz intern SF
Для служебного пользования



AANNEEXXĂĂ LLAA DDAARREEAA DDEE SSEEAAMMĂĂ LLAA TTAAXXAA PPEENNTTRRUU PPAARRCCAARREE ((TTPPAA 0099))
ООNN PPAARRTTEEAA CCEE ŢŢIINNEE DDEE SSUUMMEELLEE CCAALLUUCCLLAATTEE PPEE SSUUBBDDIIVVIIZZIIUUNNIILLEE CCOONNTTRRIIBBUUAABBIILLUULLUUII

Приложение к отчету по сбору за парковку автотранспорта (TРA 09)
 по исчисленным суммам сбора по подразделениям налогоплательщика

Codul  fiscal al contribuabilului ____________________________________
Фискальный код налогоплательщика

Denumirea contribuabilului  _____________________________________________________________________
Наименование налогоплательщика

Notă / Примечание:
- Suma indicată în rubrica „Total” a col. 4 din prezenta anexă  va coincide cu suma indicată  în  col. 6  din darea de

seamă.
 Сумма, указанная в 4 колонке рубрики «Всего», приложения к отчету должна соответствовать сумме, указанной в кол.6
отчета.
- Numărul de ordine se completează în mod consecutiv indiferent de numărul de pagini.

   Порядковый номер  заполняется нарастающим итогом, независимо от количества страниц.

Nr.
d/o

№
п/п

 Codul subdiviziunii
Код подразделения

 Codul unităţii
administrativ-teritoriale

Код административно-
территориальной единицы

Suma taxei către plată  (lei)
         Сумма сбора к уплате (лей)

1 2 3 4

TOTAL
Всего

X



Anexa nr. 2 la  Ordinul IFPS
nr. 22  din 31 ianuarie 2009

INSTRUCŢIUNE
privind modul de completare şi de prezentare a dării de seamă

la taxa pentru  parcare (Forma TPA 09)

1. La completarea dării de seamă  pe formularul tipizat, contribuabilul, în mod obligatoriu, trebuie să indice:
- codul fiscal al contribuabilului;
- denumirea contribuabilului;
- codul localităţii unde se află sediul contribuabilului – cod unic de identificare (4 semne)  conform

Clasificatorului  unităţilor administrativ-teritoriale al Republicii Moldova (CUATM), aprobat  prin Hotărîrea
Departamentului „Moldova - Standard” nr. 1398-ST din 03.09.2003;

- inspectoratul fiscal de stat teritorial în raza căruia este înregistrată întreprinderea de bază;
- data prezentării dării de seamă (data prezentării inspectoratului fiscal de stat teritorial);
- perioada fiscală - darea de seamă la taxa pentru parcare se prezintă trimestrial 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 2009 codul perioadei fiscale va avea următoarea structură – T/1/2009);

- suma de control;
- semnătura,  autentificată  prin  ştampilă,  a persoanelor  responsabile –  conducătorul şi  contabilul-şef – ale

contribuabilului.
 2. În  darea  de  seamă  la taxa pentru parcare (forma TPA 09)  se  indică:
- în col. 1 - suprafaţa parcării (în m2);
- în col. 2 - cota concretă a taxei stabilită de autoritatea administraţiei publice locale. Coloana respectivă se

completează numai în cazurile cînd contribuabilul nu dispune de subdiviziuni, obiecte ale impunerii, amplasate în
alte unităţi administrativ – teritoriale /se indică în lei /. În celelalte cazuri, inclusiv şi în cazurile cînd contribuabilul
nu dispune de subdiviziuni, însă cotele concrete ale taxei pentru obiectele impunerii amplasate în aceeaşi unitate
administrativ-teritorială sunt diferite, coloana respectivă  nu se completează ;

- în col. 3 - suma taxei calculate, obţinută în rezultatul înmulţirii indicelui din col. 1 cu cota taxei indicate în col. 2,
iar în cazurile cînd contribuabilul dispune de subdiviziuni -  suma totală a taxei calculate pe subdiviziuni /se indică în
lei/;

- în col. 4 - suma totală a facilităţilor fiscale, inclusiv pe subdiviziuni,  acordate conform prevederilor legislaţiei în
vigoare /se indică în lei/;
- în col. 5 - suma facilităţilor fiscale, inclusiv pe subdiviziuni, acordate de către autoritatea administraţiei publice

locale  conform prevederilor art. 296 al Titlului VII din Codul fiscal /se indică în lei/;
- în col. 6 – suma taxei către  plată, obţinută în rezultatul scăderii din suma taxei calculate (col. 3) a sumei totale a

facilităţilor fiscale acordate (col. 4) /se indică în lei/.
Remarcă: În darea de seamă indicii se reflectă pentru perioada gestionară (trimestru).

 3. Contribuabilul care  dispune de  subdiviziuni (obiecte ale impunerii)  este obligat  să completeze anexa la
darea de seamă (Forma TPA 09), indicînd  următoarele:

- în col. 1 - numărul de ordine, în  dependenţă de  numărul  subdiviziunilor, începînd  cu întreprinderea de bază;
- în col. 2 - codul subdiviziunii. Codul subdiviziunii este codul atribuit de  către  inspectoratele  fiscale  de stat

teritoriale agenţilor economici care  au  în componenţa  lor subdiviziuni (cel  puţin o subdiviziune) şi/sau  obiecte
impozabile în subordinea  subdiviziunilor (conform  Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de  Stat nr. 222 din
13 decembrie 2004, publicat în Monitorul Oficial al RM  nr. 233-236 din  17 decembrie 2004, cu modificările şi
completările ulterioare);

- în col. 3 - codul unităţii administrativ-teritoriale unde este dislocată subdiviziunea şi/sau obiectul impunerii;
- în col. 4 - suma taxei către  plată pentru subdiviziunea respectivă, obţinută în  rezultatul aplicării cotei concrete a

taxei aferente bazei impozabile  corespunzătoare. Calcularea  sumei  către plată pentru subdiviziunea respectivă se
realizează analogic calculării sumei taxei către plată în darea de seamă.

Remarcă:  Informaţia aferentă taxelor locale  şi  cotelor concrete stabilite în localităţile de dislocare a
subdiviziunilor (obiectelor  impunerii)  poate  fi   solicitată   de   către   contribuabili  de   la autoritatea administraţiei
publice locale din localitatea respectivă.


