
lq

in scopul asigurdrii partii de venit a bugetului local, in conformitate cu titlul VI

din Coclul Fiscal, uptobu-t prin Legea n-r.l163-XIII din 24.04.1997; legea pentru

punerea in aplicar" u tittrrt.ti VI din Co 6'2000' 
-cu

modificdrile ulterioare: Legea privind a 6-XVI din

28.12.2006; Lega finanplor publice qi r nr'181 din

25.07.2014; Legea privind finanlele publice locale nr. 379-XY din 16.10.2003;

Legea cu privire la datoria sectorului public, garanliile de stat gi recreditatea de stat

nr.+tg-XVI din 22.12.2006 , Consiliul cot nal Lipoveni DECIDE :

1. A aproba cotele impozitului pe bunurile imobile gi irnpozitului funciar pentru

anul 2020 conform anexei nr' 1.

2. Responsabilitatea pentru virarcain termen la bugetul local aimpozitelor gi pentru

pr"r"ntur"u darilor de seam6 fiscale revine contribuabililor, cu exceplia

gospoddriilor !6rdneqti.

ntru virarea in termen la bugetul iocal aimpozitelor ce {in de

qi prezentarea ddrilor de seamd ii revine dlui Spivacenco

a primdriei.

REPUBLICA MOLDOVA
Consiliul comunei LiPoveni,

Raionul Cimiglia

PRIMARIA
s. Lipoveni, raionul Cimiqlia

telz 7l-2-38 fax. 71-2-36

DECTZIE
Consiliul comunal LiPoveni

19.r2.2019

c. Lipoveni

Cu privire la stabilirea cotelor impozitului pe bunurile

imobile qi impozitului funciar pentru anul 2020
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Cotele impozitelor

Pentru anul 2020

Anexa nr. 1

la Decizia Consiliului comunei

Lipoveni

nr. 10/01 din 19 decembrie 2019

Obiectul impozabil
Denumirea impozitelor

1,5 lei grad haDestinalie agricoldImpozitul funciar:

1,5 lei grad haDestinafie agricold Gf
10lei 100 m.p.Terenuri cu destinalie speciald

1 leu 100 m.pLot de lingd casd

Nr.

D/o

Denumirea impozitelor Obiectul impozabil Cota

impozitului

1 Impozitul pe bunurile imobiliare: Persoanele juridice $i GT 0.lo/olasutd din

costul imobilului

2 Impozihrl pe bunurile imobiliare: Persoanele frzice 0.I%o la sutd din

costul imobilului

3 Terenurile agricole cu construclii

amplasate pe ele

0.1%o Ia sutS din

costul imobilului

4 Bunurile imobiliare cu altd

destinafie decit cea locativd sau

agricold, inclusiv excePtind

garajele ;i terenurile Pe care

acestea sunt amplasate 9i loturile

intovdrigirilor pomicole cu sau

fErd construclii amPlasate Pe ele

0.3Yo la sutd din

costul imobilului

5 Terenurile pe care sunt amPlaste

clddiri qi construcfii, carierele qi

pdminturile distruse in urma

activitAtii de Produclie,

neevaluate de c6tre organele

cadastrale teritoriale conform

valorii estimate

70Iei pentru

tha

Secretar interimar al Bdrsa Nadejda


