INSTRUCTIUNE
despre modul de întocmire si prezentare a darilor de seama fiscale
pe taxele locale prevazute de Titlul VII al Codului fiscal
1. Dispozitii generale
1.

Prezenta Instructiune reglementeaza modul de întocmire si prezentare a urmatoarelor formulare de dari de seama:














Darea de seama pe taxa pentru amenajarea teritoriului (TAT 06);
Darea de seama pe taxa de organizare a licitatiilor si loteriilor pe teritoriul unitatii administrativ-teritoriale (TLL 06);
Darea de seama pe taxa de amplasare a publicitatii (TAP 06);
Darea de seama pe taxa de aplicare a simbolicii locale (TAS 06);
Darea de seama pe taxa pentru unitatile comerciale si/sau de prestari servicii de deservire sociala (TAUCS 06);
Darea de seama pe taxa de piata (TP 06);
Darea de seama pe taxa pentru cazare (TC 06);
Darea de seama pe taxa balneara (TB 06);
Darea de seama pe taxa pentru prestarea serviciilor auto de calatori (TTC 06);
Darea de seama pe taxa pentru parcare (TPA 06);
Darea de seama pe taxa de la posesorii de cîini (TPC 06);
Darea de seama pe taxa pentru amenajarea localitatilor din zona de frontiera care au birouri (posturi) vamale de
trecere a frontierei vamale (TAL 06);
Darea de seama pe taxa pentru amenajarea teritoriului perceputa de la gospodariile taranesti (de fermier) (TAT-GT
06).



1.2. Darile de seama respective au fost aprobate prin ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 21 din 02 februarie 2006
si publicate în Monitorul Oficial nr. 28-30 din 17 februarie 2006.
2. Criterii generale de întocmire a darilor de seama fiscale
2.1. Darile de seama fiscale întocmite de catre agentii economici
2.1.1. La întocmirea darilor de seama fiscale pe formularele tipizate, contribuabilul, în mod obligatoriu, trebuie sa indice:







codul fiscal al contribuabilului;
denumirea contribuabilului;
codul localitatii unde se afla sediul contribuabilului – cod unic de identificare (4 semne) conform Clasificatorului
unitatilor administrativ-teritoriale al Republicii Moldova (CUATM) aprobat si pus în aplicare de la 03.09.2003 prin
Hotarîrea Departamentului „Moldova - Standard” nr. 1398-ST din 03.09.2003;
data prezentarii darii de seama (data prezentarii Inspectoratului fiscal de stat teritorial);
perioada fiscala:

- darea de seama lunara (TTC 06) se completeaza ca un cod, care are urmatoarea structura: P/NN/AAAA (unde P – este codul
perioadei fiscale care obtine valoarea L, NN – numarul lunii; AAAA – anul. Spre exemplu, pentru luna noiembrie al anului 2006
codul perioadei fiscale va avea urmatoarea structura – L/11/2006.
- darile de seama trimestriale (TAT 06, TLL 06, TAP 06, TAS 06, TAUCS 06, TP 06, TC 06, TB 06 si TPA 06) se completeaza ca
un cod, care are urmatoarea structura: P/N/AAAA (unde P – este codul perioadei fiscale care obtine valoarea T; N – numarul
trimestrului; AAAA – anul. Spre exemplu, pentru primul trimestrul al anului 2006 codul perioadei fiscale va avea urmatoarea
structura – T/1/2006).





suma de control – suma totala a taxei catre plata.
semnatura autentificata prin stampila, a persoanelor responsabile – conducatorul si contabilul-sef – ale contribuabilului;
codul subdiviziunii (obiectului impunerii) – în continuare „codul subdiviziunii” – cod atribuit de catre organele fiscale
de stat teritoriale întreprinderilor care au în componenta sa subdiviziuni (cel putin o subdiviziune) si/sau obiecte impozabile
în subordinea subdiviziunilor (conform ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 222 din 13 decembrie 2004 si
publicat în Monitorul Oficial nr. 233-236 din 17 decembrie 2004).

2.1.2. În formularele darilor de seama indicate în pct. 4.1.1. indicii se reflecta pentru perioada gestionara (fara cumulare anuala).
2.1.3. Contribuabilul în formularele darilor de seama indica marimea taxei concrete stabilita de catre autoritatea administratiei
publice locale, numai în cazurile cînd nu dispune de subdiviziuni în alte unitati administrativ-teritoriale.
2.1.4. Contribuabilul, care dispune de subdiviziuni în alte unitati administrativ – teritoriale este obligat sa îndeplineasca anexa la
darea de seama.

2.1.5. „Suma facilitatilor fiscale acordate” în toate formularele darilor de seama fiscale se determina în mod analogic ca si „Suma
taxei calculate”;
2.1.6. Anexa la darea de seama se întocmeste în modul urmator:
- în col. 1 se indica numarul de ordine, în dependenta de numarul subdiviziunilor; începînd cu întreprinderea de baza;
- în col. 2 – codul subdiviziunii;
- în col. 3 - codul unitatii administrativ-teritoriale unde este înregistrata subdiviziunea;
- în col. 4 – suma taxei catre plata în lei pentru subdiviziunea data, care se obtine în rezultatul aplicarii cotei concrete a taxei
aferenta bazei impozabile corespunzatoare.
2.1.7. Pentru a dispune de taxele stabilite si cotele concrete în localitatile de dislocare a subdiviziunilor (obiectelor impunerii)
contribuabilul urmeaza sa solicite informatia respectiva de la autoritatea administratiei publice din localitatea respectiva.
2.2. Darile de seama fiscale întocmite de organele împuternicite de autoritatile administratiei publice locale
2.2.1. În darile de seama fiscale care se prezinta de organele împuternicite de autoritatile administratiei publice locale (formele
TPC 06, TAL 06 si TAT-GT 06) în mod obligatoriu, trebuie sa indice:





codul fiscal al organului împuternicit de autoritatea administratiei publice locale;
denumirea organului împuternicit de autoritatea administratiei publice locale;
codul localitatii unde se afla sediul organului împuternicit de autoritatea administratiei publice locale – cod unic de
identificare (4 semne) conform Clasificatorului unitatilor administrativ-teritoriale al Republicii Moldova (CUATM) aprobat
si pus în aplicare de la 03.09.2003 prin Hotarîrea Departamentului „Moldova - Standard” nr. 1398-ST din 03.09.2003;




data prezentarii darii de seama (data prezentarii Inspectoratului fiscal de stat teritorial);
perioada fiscala – darile de seama trimestriale (TPC 06, TAL 06 si TAT-GT 06) se completeaza ca un cod, care are
urmatoarea structura: P/N/AAAA (unde P – este codul perioadei fiscale care obtine valoarea T; N – numarul trimestrului;
AAAA – anul. Spre exemplu, pentru primul trimestrul al anului 2006 codul perioadei fiscale va avea urmatoarea structura –
T/1/2006).




suma de control – suma totala a taxei catre plata.
semnatura autentificata prin stampila, a persoanelor responsabile – conducatorul si contabilul-sef – ale organului
împuternicit de autoritatea administratiei publice locale.

2.2.2. În formularele darilor de seama indicate în pct. 4.2.1. indicii se reflecta pentru perioada gestionara (fara cumulare anuala).

3. Particularitatile întocmirii darilor de seama
3.1. Darile de seama fiscale întocmite de catre agentii economici.
3.1.1. În darea de seama pe taxa pentru amenajarea teritoriului (forma TAT 06 ) se indica:










în col. 1 - numarul mediu scriptic trimestrial de salariati si/sau fondatorii întreprinderilor în cazul în care acestia
activeaza în întreprinderile fondate, însa nu sînt inclusi în efectivul trimestrial de salariati pentru perioada gestionara.
Numarul mediu scriptic de salariati se stabileste conform „Precizarilor metodologice statistice privind efectivul si cîstigurile
salariale ale personalului angajat”, aprobat de Departamentul Statistica si Sociologie prin ordinul nr. 87 din 29.07.2004, iar în
cazul fondatorilor acest numar se stabileste reiesind din documentele de constituire a întreprinderii (se indica în unitati,
rotunjite pîna la partea întreaga);
în col. 2 - cota concreta trimestriala a taxei pentru un salariat si/sau fondator a contribuabilului stabilita de autoritatea
administratiei publice locale, care este obtinuta în rezultatul înmultirii cotei concrete anuale a taxei cu coeficientul 0.25,
coloana respectiva se completeaza numai în cazurile cînd contribuabilul nu dispune de subdiviziuni (obiecte ale impunerii)
amplasate în alte unitati administrativ – teritoriale /se indica în lei/;
în col. 3 – suma taxei obtinuta în rezultatul înmultirii indicilor din col.1 cu cota taxei indicate în col. 2 /se indica în lei/;
în col. 4 – suma totala a facilitatilor fiscale acordate conform prevederilor legislatiei în vigoare /se indica în lei/;
în col. 5 – suma facilitatii fiscale acordate exclusiv de catre autoritatea administratiei publice locale conform
prevederilor art. 296 al Titlului VII din Codul fiscal /se indica în lei/;
în col. 6 - suma catre plata a taxei obtinuta în rezultatul scaderii din suma taxei calculate (col.3) a sumei totale a
facilitatilor fiscale acordate (col.4) /se indica în lei/.

3.1.2. În darea de seama pe taxa de organizare a licitatiilor si loteriilor pe teritoriul unitatii administrativ-teritoriale (forma
TLL 06) se indica:










în rîndul 1, col. 3 - venitul din vînzari a bunurilor declarate la licitatie /se indica în lei/;
în rîndul 2, col. 3 – valoarea biletelor de loterie emise /se indica în lei/;
în col. 4 - cota concreta a taxei stabilita de autoritatea administratiei publice locale, coloana respectiva se completeaza
numai în cazurile cînd contribuabilul nu dispune de subdiviziuni, obiecte ale impunerii, amplasate în alte unitati administrativ
– teritoriale /se indica în %/;
în col. 5 - suma taxei obtinuta în rezultatul înmultirii indicilor din col. 3 cu cota taxei indicate în col. 4 /se indica în lei/;
în col. 6 – suma totala a facilitatilor fiscale acordate conform prevederilor legislatiei în vigoare /se indica în lei/;
în col. 7 – suma facilitatii fiscale acordate exclusiv de catre autoritatea administratiei publice locale conform
prevederilor art. 296 al Titlului VII din Codul fiscal /se indica în lei/;
în col. 8 - suma catre plata a taxei obtinuta în rezultatul scaderii din suma taxei calculate (col.5) a sumei totale a
facilitatilor fiscale acordate (col.6) /se indica în lei/;
În rîndul „Total” se sumeaza indicatorii rîndurilor 1-2 din col. 8 si suma obtinuta se înscrie în col. 8 „Total”, care
urmeaza sa coincida cu suma de control.

3.1.3. În darea de seama pe taxa de amplasare a publicitatii (forma TAP 06) se indica:












în rîndul 1, col. 3 – venitul din vînzari a serviciilor de plasare a anunturilor publicitare prin intermediul serviciilor
cinematografice, video, prin retele telefonice, telegrafice, telex, în mijloacele de transport, prin alte mijloace, cu exceptia
amplasarii publicitatii exterioare /se indica în lei/;
în rîndul 2, col. 4 – numarul unitatilor de publicitate exterioara (afise, pancarte, panouri si alte mijloace tehnice);
în col. 5 - cota concreta a taxei stabilita de autoritatea administratiei publice locale, coloana respectiva se completeaza
numai în cazurile cînd contribuabilul nu dispune de subdiviziuni, obiecte ale impunerii, amplasate în alte unitati administrativ
– teritoriale, iar în cazul în care contribuabilul dispune de diverse obiecte ale impunerii a caror cota concreta a taxei este
diferita coloana respectiva nu se completeaza /se indica în % - pentru rîndul 1, în lei – pentru rîndul 2/;
în rîndul 1, col. 6 - suma taxei obtinuta în rezultatul înmultirii indicelui din col.3 cu cota taxei indicata în col. 5 /se
indica în lei/;
în rîndul 2, col. 6 - suma taxei obtinuta în rezultatul înmultirii indicelui din col.4 cu cota taxei indicata în col. 5 /se
indica în lei/;
în col. 7 – suma totala a facilitatilor fiscale acordate conform prevederilor legislatiei în vigoare /se indica în lei/;
în col. 8 – suma facilitatii fiscale acordate exclusiv de catre autoritatea administratiei publice locale conform
prevederilor art. 296 al Titlului VII din Codul fiscal /se indica în lei/;
în col. 9 - suma catre plata a taxei obtinuta în rezultatul scaderii din suma taxei calculate (col.6) a sumei totale a
facilitatilor fiscale acordate (col.7) /se indica în lei/;
În rîndul „Total” se sumeaza indicatorii rîndurilor 1-2 din col. 9 si suma obtinuta se înscrie în col. 9 „Total”, care
urmeaza sa coincida cu suma de control.

3.1.4. În darea de seama pe taxa de aplicare a simbolicii locale(forma TAS 06) se indica:








în col. 1 – venitul din vînzari a productiei fabricate careia i se aplica simbolica locala /se indica în lei/;
în col. 2 – cota concreta a taxei stabilita de autoritatea administratiei publice locale, coloana respectiva se completeaza
numai în cazurile cînd contribuabilul nu dispune de subdiviziuni, obiecte ale impunerii, amplasate în alte unitati administrativ
– teritoriale /se indica în %/;
în col. 3 - suma taxei obtinuta în rezultatul înmultirii indicilor din col.1 cu cota taxei indicata în col. 2 /se indica în lei/;
în col. 4 – suma totala a facilitatilor fiscale acordate conform prevederilor legislatiei în vigoare /se indica în lei/;
în col. 5 – suma facilitatii fiscale acordate exclusiv de catre autoritatea administratiei publice locale conform
prevederilor art. 296 al Titlului VII din Codul fiscal /se indica în lei/;
în col. 6 - suma catre plata a taxei obtinuta în rezultatul scaderii din suma taxei calculate (col.3) a sumei totale a
facilitatilor fiscale acordate (col.4) /se indica în lei/.

3.1.5. În darea de seama pe taxa pentru unitatile comerciale si/sau de prestari servicii de deservire sociala (forma TAUCS 06)
se indica:









în rîndul 1, col. 3 - numarul unitatilor de comert de care dispune contribuabilul;
în rîndul 2, col. 3 - numarul unitatilor de prestari servicii de deservire sociala de care dispune contribuabilul;
în col. 4 - suma taxei calculata reiesind din cotele concrete stabilite de catre autoritatea administratiei publice locale /se
indica în lei/;
în col. 5 – suma totala a facilitatilor fiscale acordate conform prevederilor legislatiei în vigoare /se indica în lei/;
în col. 6 – suma facilitatii fiscale acordate exclusiv de catre autoritatea administratiei publice locale conform
prevederilor art. 296 al Titlului VII din Codul fiscal /se indica în lei/;
în col. 7 - suma catre plata a taxei obtinuta în rezultatul scaderii din suma taxei calculate (col.4) a sumei totale a
facilitatilor fiscale acordate (col.5) /se indica în lei/;
În rîndul „Total” se sumeaza indicatorii rîndurilor 1-2 din col. 7 si suma obtinuta se înscrie în col. 7 „Total”, care
urmeaza sa coincida cu suma de control.

3.1.6. În darea de seama pe taxa de piata (forma TP 06) se indica:








în col. 1 – venitul din vînzari ale serviciilor de piata prestate /se indica în lei/;
în col. 2 - cota concreta a taxei stabilita de autoritatea administratiei publice locale, coloana respectiva se completeaza
numai în cazurile cînd contribuabilul nu dispune de subdiviziuni, obiecte ale impunerii, amplasate în alte unitati administrativ
– teritoriale /se indica în %/;
în col. 3 - suma taxei obtinuta în rezultatul înmultirii indicilor din col.1 cu cota taxei indicata în col. 2 /se indica în lei/;
în col. 4 – suma totala a facilitatilor fiscale acordate conform prevederilor legislatiei în vigoare /se indica în lei/;
în col. 5 – suma facilitatii fiscale acordate exclusiv de catre autoritatea administratiei publice locale conform
prevederilor art. 296 al Titlului VII din Codul fiscal /se indica în lei/;
în col. 6 - suma catre plata a taxei obtinuta în rezultatul scaderii din suma taxei calculate (col.3) a sumei totale a
facilitatilor fiscale acordate (col.4) /se indica în lei/.

3.1.7. În darea de seama pe taxa pentru cazare (Forma TC 06) se indica:








în col. 1 – venitul din vînzari a serviciilor prestate de structurile cu functii de cazare /se indica în lei/;
în col. 2 – cota concreta a taxei stabilita de autoritatea administratiei publice locale, coloana respectiva se completeaza
numai în cazurile cînd contribuabilul nu dispune de subdiviziuni, obiecte ale impunerii, amplasate în alte unitati administrativ
– teritoriale /se indica în %/;
în col. 3 - suma taxei obtinuta în rezultatul înmultirii indicilor din col.1 cu cota taxei indicata în col. 2 /se indica în lei/;
în col. 4 – suma totala a facilitatilor fiscale acordate conform prevederilor legislatiei în vigoare /se indica în lei/;
în col. 5 – suma facilitatii fiscale acordate exclusiv de catre autoritatea administratiei publice locale conform
prevederilor art. 296 al Titlului VII din Codul fiscal /se indica în lei/;
în col. 6 - suma catre plata a taxei obtinuta în rezultatul scaderii din suma taxei calculate (col.3) a sumei totale a
facilitatilor fiscale acordate (col.4) /se indica în lei/.

3.1.8. În darea de seama pe taxa balneara (forma TB 06)se indica:








în col. 1 – venitul din vînzari a biletelor de odihna si tratament /se indica în lei/;
în col. 2 - cota concreta a taxei stabilita de autoritatea administratiei publice locale, coloana respectiva se completeaza
numai în cazurile cînd contribuabilul nu dispune de subdiviziuni, obiecte ale impunerii, amplasate în alte unitati administrativ
– teritoriale /se indica în %/;
în col. 3 - suma taxei obtinuta în rezultatul înmultirii indicilor din col.1 cu cota taxei indicata în col. 2 /se indica în lei/;
în col. 4 – suma totala a facilitatilor fiscale acordate conform prevederilor legislatiei în vigoare /se indica în lei/;
în col. 5 – suma facilitatii fiscale acordate exclusiv de catre autoritatea administratiei publice locale conform
prevederilor art. 296 al Titlului VII din Codul fiscal /se indica în lei/;
în col. 6 - suma catre plata a taxei obtinuta în rezultatul scaderii din suma taxei calculate (col. 3) a sumei totale a
facilitatilor fiscale acordate (col.4) /se indica în lei/.

3.1.9. În darea de seama pe taxa pentru prestarea serviciilor auto de calatori (forma TTC 06) se indica:









în col. 3 - numarul unitatilor de transport, pe categorii, de care dispune contribuabilul;
în col. 4 – cotele concrete ale taxei stabilite de autoritatea administratiei publice locale, coloana respectiva se
completeaza numai în cazurile cînd contribuabilul nu dispune de subdiviziuni, obiecte ale impunerii, amplasate în alte unitati
administrativ – teritoriale /se indica în lei/;
în col. 5 - sumele taxei obtinute în rezultatul înmultirii indicilor din col.3 cu cotele taxei indicate în col. 4 /se indica în
lei/;
în col. 6 – suma totala a facilitatilor fiscale acordate pe categorii de unitati de transport conform prevederilor legislatiei
în vigoare /se indica în lei/;
în col. 7 – suma facilitatilor fiscale pe categorii de unitati de transport acordate exclusiv de catre autoritatea
administratiei publice locale conform prevederilor art. 296 al Titlului VII din Codul fiscal /se indica în lei/;
în col. 8 - suma catre plata a taxei obtinuta în rezultatul scaderii din suma taxei calculate (col. 5) a sumei totale a
facilitatilor fiscale acordate (col.6) /se indica în lei/;
În rîndul „Total” se sumeaza indicatorii rîndurilor 1-5 din col. 8 si suma obtinuta se înscrie în col. 8 „Total”, care
urmeaza sa coincida cu suma de control.

3.1.10. În darea de seama pe taxa pentru parcare (forma TPA 06)se indica:



în col. 1 – venitul din vînzari a serviciilor de parcare prestate /se indica în lei/;







în col. 2 - cota concreta a taxei stabilita de autoritatea administratiei publice locale, coloana respectiva se completeaza
numai în cazurile cînd contribuabilul nu dispune de subdiviziuni, obiecte ale impunerii, amplasate în alte unitati administrativ
– teritoriale /se indica în %/;
în col. 3 - suma taxei obtinuta în rezultatul înmultirii indicilor din col.1 cu cota taxei indicata în col. 2 /se indica în lei/;
în col. 4 – suma totala a facilitatilor fiscale acordate conform prevederilor legislatiei în vigoare /se indica în lei/;
în col. 5 – suma facilitatii fiscale acordate exclusiv de catre autoritatea administratiei publice locale conform
prevederilor art. 296 al Titlului VII din Codul fiscal /se indica în lei/;
în col. 6 - suma catre plata a taxei obtinuta în rezultatul scaderii din suma taxei calculate (col.3) a sumei totale a
facilitatilor fiscale acordate (col.4) /se indica în lei/.

3.2. Darile de seama fiscale întocmite de catre organele împuternicite de autoritatile administratiei publice locale.
3.2.1. În darea de seama pe taxa de la posesorii de cîini (forma TPC 06) se indica:




în col. 1 – numarul de cîini aflati în posesia persoanelor fizice care locuiesc în blocuri locative – locuinte de stat,
cooperatiste si obstesti, precum si în apartamente privatizate;
în col. 2 – suma taxei calculata reiesind din cotele concrete stabilite de catre autoritatea administratiei publice locale /se
indica în lei/.

3.2.2. În darea de seama pe taxa pentru amenajarea localitatilor din zona de frontiera care au birouri (posturi) vamale de
trecere a frontierei vamale (TAL 06) se indica:





în col. 2 – numarul unitatilor de transport care intra în si/sau ies din Republica Moldova;
în col. 3 – cota concreta a taxei stabilita de autoritatea administratiei publice locale /se indica în lei/;
în col. 4 - suma taxei obtinuta în rezultatul înmultirii indicilor din col. 2 cu cotele taxei indicate în col. 3 /se indica în
lei/;



În rîndul „Total” se sumeaza indicatorii rîndurilor 1-12 din col. 4 si suma obtinuta se înscrie în col. 4 „Total”, care
urmeaza sa coincida cu suma de control.

3.2.3. În darea de seama pe taxa pentru amenajarea teritoriului perceputa de la gospodariile taranesti (de fermier) (TAT-GT
06) se indica:





în col. 1 – numarul mediu scriptic trimestrial de salariati si /sau fondatorii a gospodariei taranesti pentru perioada
gestionara (se indica în unitati, rotunjite pîna la partea întreaga);
în col. 2 - cota concreta a taxei stabilita de autoritatea administratiei publice locale /se indica în lei/;
în col. 3 - suma taxei obtinuta în rezultatul înmultirii indicilor din col.1 cu cota taxei indicata în col. 2 /se indica în lei/.

4. Temenele de prezentare a darilor de seama fiscale
4.1. Darile de seama fiscale prezentate de catre agentii economici
4.1.1. Agentii economici prezinta urmatoarele dari de seama inspectoratului fiscal de stat teritorial în care se afla la evidenta,
dupa cum urmeaza:
A) lunar (pîna la data de 5 a lunii imediat urmatoare dupa luna gestionara):



darea de seama pe taxa pentru prestarea serviciilor auto de calatori (TTC 06).

B) trimestrial (pîna la ultima zi a lunii imediat urmatoare dupa trimestrul gestionar):









darea de seama pe taxa pentru amenajarea teritoriului (TAT 06);
darea de seama pe taxa de organizare a licitatiilor si loteriilor pe teritoriul unitatii administrativ-teritoriale (TLL 06);
darea de seama pe taxa de amplasare a publicitatii (TAP 06);
darea de seama pe taxa de aplicare a simbolicii locale (TAS 06);
darea de seama pe taxa pentru unitatile comerciale si/sau de prestari servicii de deservire sociala (TAUCS 06);
darea de seama pe taxa de piata (TP 06);
darea de seama pe taxa pentru cazare (TC 06);




darea de seama pe taxa balneara (TB 06);
darea de seama pe taxa pentru parcare (TPA 06).

4.1.2. Darea de seama se prezinta de catre contribuabilul care dispune de obiect al impunerii.
4.1.3. Termenul de plata a taxei este termenul de prezentare a darii de seama.
4.2. Darile de seama fiscale prezentate de catre organele împuternicite de autoritatile administratiei publice locale.
4.2.1. Organele împuternicite de autoritatile administratiei publice locale prezinta trimestrial (pîna la ultima zi a lunii imediat
urmatoare dupa trimestrul gestionar) urmatoarele dari de seama:





darea de seama pe taxa de la posesorii de cîini (TPC 06);
darea de seama pe taxa pentru amenajarea localitatilor din zona de frontiera care au birouri (posturi) vamale de trecere
a frontierei vamale (TAL 06),
darea de seama pe taxa pentru amenajarea teritoriului perceputa de la gospodariile taranesti (de fermier) (TAT-GT 06).

4.2.2. Pentru perioada în care lipseste obiectul impunerii darea de seama nu se prezinta.
4.2.3. Termenul de virare la buget a taxelor calculate de catre organele împuternicite de autoritatile administratiei publice locale
este reflectat în art. 171 alin. (4) din Titlul V al Codului fiscal.

