
REPUBLICA MOLDOVA

CONSILIUL SATESC SAGAIDAC

RAIONUL CIMI$LIA

MD-4L27,tel:fax 2024t.35.2-36,email;primar.sagaidac@gmail.com ;

D E C I Z I E

a Consiliului sitesc Sagaidac

din 11 decembrie 2019

Cu privire la aProba'rea 9i Punerea

in aolicare a taxelor locale

11/01

pentru anul 2020

In conlbrmitate cu Titlul VII''Taxele locale,' din Codul fiscal,Legea

-X\/I din 28 decembri e 2006,Legea

6. 1 0.2003,Legea finanlelor publice qi

5 .07 .201 4,Legeanr'23 5 -XVI din

area comerlului cu am6nuntul nr'931

din 08.12.2011, Consiliul sbtesc Sagaidac DF'CIDE:

1. Se stabilegte taxa pentru amenajarea teritoriului qi cota acesteia'

conform anexei nr' 1 '

2. Se stabileqte taxa pentru unitdlile comerciale 9i /sau de prest[ri servicii qi

cotele acesteia,conform anexe\ rt'2'

3 . Subieclii i-f 
"""tii,bazaimpozabila. 

a obiectelor impunerii'modul qi

.ulrrrlur.u,t"r-.r't.i. qi achiiarea qi de ptezentarea ddrii de seam6la taxele

localgestabilite,conformTitiuluiVllalCoduluifiscal.
4. Prezentadeciziein termen de 10 zile din data adoptarii,urmeaz6'afi adus6la

cunoqtinla contribuabililor qi prezentat[ subdiviziunilor structurale teritoriale

din cadrul Serviciului Fiscal de Stat'

5. Primarul satului Sagaidac dl Talmaci Andrian va asigura controlul

executdrii prevederilor prezentei decizii'

6, Prezenta decizie intr6 in vigoare de la data de 01 ianuarie 2020'

Pregedinte
Lilia Mdrfescu

Ana ChiPerco
Secretarul *K



-

Taxele locale ,,iotele gi inlesnirile fiscale ce se pun

teritoriul satului Sagaidac,raionul Cimiglia

Anexa,1

la decizia Consiliului nr.1 1 /01

din 11 .1,2.2019

in aplicare pentru anul2020 pe

din 11 .12.2019

ileitd de

Nl.
d/o

Denumirea

taxelor

Cota taxei de

baz6,

(in lei %

pentru anul

calendaristic)

Coeficient
pentru locul

amplasdrii

(doar in
cazultaxei
de piala 9i

taxei pentru

dispozitivele
publicitare)

Coeficient
pentru

tipul
pielei

(doar in
cazul

taxei de

piala)

Coeficient
pentru

regimul de

activitate

a

pie{ei(doar

in cazul

taxei de

piata)

Inlesnirile fiscale

conform afi.296

din Codul

fiscal,suplimentar

celor stabilite

prrn art.295

I 2
a
J + 5 6 7

l. Taxa pe X X X X
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Anexa.2

Ia decizia Consiliului nr. 1 1 /0 1

kfr

ote 3 taxel oentru unltatlle comerclale sau de prestan serytc

Nr.

d/o

Tipul obiectr-rlui

de comer! giisau

obiectul de

prest[ri servicii

Cota taxei de

bazdpentru

unitatea de

comerJ/de

prestdrii servicii

(in lei pentru

anul

calendaristic)

Coehcient

pentru locul

amplasdrii

(ino/o la cota

taxei de

bazlt)

Coeficient
pentru tipul
sau

categoria de

mdrfuri

realizate gi

a serviciilor
prestate

Coehcientul
programul de

activitate regim

non-stop

(in% la cota

taxei de bazF)

Unitdtile de comert cu amhnuntul(conform HG nr.931 din 08.12.201 l)
1. Magazin carc

comercializeazd

produse

alimentare,mdrfuri

de uz casnic,

m[rfuri industriale

,produse cosmetic

si mobilier
-oAnb Ia20 m2 3000 lei

3500 lei

>.\"
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