
REPUBLICA MOLDOVA

RATONUL CrMr$LrA

PRIMARIA S. TOPALA

PECnyEnTKA MOflAOBA
qrMhunuilcxuit pAtioH

nPhMAPAA c. TOflAIA

COPIE

DECIZIE

Nr.03/02

din 06 decembrie 2019

" Cu privire la aprobarea gi punerea

in aplicare a taxelor locale pentru

anul2020"

in conformitate cu Titlul Vll ,,Taxe locale,, din Codul Fiscal, Legea nr. 435-XVl din 28.12.2006

privind administralia publicd locald, Legea nr. 397-XV din 1,6 octombrie 2003 privind finanfele publice

locale, Legiifinanfelor publice gi responsabilitdlii bugetar-fiscale nr.181 din 15 iulie 2014, Legea nr. 235-

XVI din 20.06.2006 cu privire la principiile de bazi de reglementare a activitSlii de intreprinzdtor, Legea

privind reglementarea prin autorizare a activitdlii de intreprinzitor nr. 160 din 22.07.z1t1-, Legea cu

privire la publicitate nr.1227-Xlll din 27.09 .L997, Legea cu privire la comer[ul interior nr. 231 din

23.09.2010, Hotdrirea Guvernuluicu privire la desfdgurarea comerluluicu amdnuntulnr. g3l din

08.12.201.1, Hotdririi Guvernului nr.!2O9 din 08.11.2007 cu privire la prestarea serviciilor de alimantatie
pubf icS, Hotirdrea Guvernului nr.643 din 27.05.2003 cu privire la aprobarea Normelor metodologice 9i

criteriilor de clasificare a structurilor de primire turisticd cu funcfie de cazare gi de seruire a mesei,

Hotdr6rii Guvernului cp privire la parcdrile auto cu platd pe teritoriul Republicii Moldova nr.672 din

19.06.1998, Hotd16rea Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului transporturilor auto de

cdldtori gi bagaje nr. 854 din 28.07.2006, in scopul asigurdrii pirtii de venit a bugetului primdriei,

consiliul sdtesc Topala DECIDE:

1.A stabili taxele locale conform titlului Vll al Codului Fiscal, cu exceplia taxei pentru unitdlile

commerciale gi/sou de prestdri servicii, precum Sitoxo pentru prestoro serviciilor de tronsport outo de

coldtori pe teritoriul municipiilor, oraselor gisatelor (comunelor)gi cotele acestora, conform anexei nr. 1;

2. Se stabile$te taxa pentru unitdlile comerciale gi/sau deprestiri servicii gi cotele acesteia,

conform anexei nr. 2;

3. Se stabilette taxa pentru prestara serviciilor de transport auto de cdlStori pe teritoriul

municipiilor, oraSelor g.i satelor (comunelor) gi cotele acesteia, conform anexei nr.3 ;.

4. Subieclii impunerii, baza impozabilS a obiectelor impunerii, modul de calculare, termenele de

achitare gi de prezentare a ddrii de seamd la taxele locale stabilite conform titlului Vll al Codului Fiscal.

5. Prezenta decizie in termen de 10 zile de la data adoptdrii, urmeazd a fi adusd la cunogtintd

contribuabililor gi prezentatd subdivi;i Iteritoriale din cadrulserviciului Fiscal de Stat.

Prmaruls. Topala
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Anexo nr.7

la decizio Consiliului nr.

03/02 din 06.12.2079

Taxele locale, cotele gi inlesnirile fiscale, ce se pun in aplicare pentru anul

2O2O, pe teritoriul primdriei Topala

v

Nr.

Crit.

Denumirea

taxelor

Cota taxei

de bazS (in

lei/%

pentru onul

colendoristic)

Coeficient

pentru locul

amplasirii

(doar in'

cozul toxei

de piosd 5i

pentru

dispozitivele

publicitare)

Coeficient

pentru

tipul pielei

( Doarin

cozul taxei

de piold)

Coeficient

pentru

regimul de

activitate a

pielei

(door in cozul

toxei de

piald)

inlesnirile fiscale

conform att.296

din Codul Fiscal,

lsuplimentor

celor

stobilite prin

ort. 295)

1.

Taxa pentru

amenaJarea

teritoriului
80lei X X X

Organizafiile 5i

institutiile

bugetare din

teritoriu

2 Taxa de organizare a

licita;iilor gi loteriilor

pe teritoriul unitSfii

administrativ-

teritoriale

X X

X

3. Taxa de plasare

(amplasare) a

publicitS]ii (reclamei)

X X X

4. Taxa de aplicare a

simbolicii locale

X X X

5. Taxa de pia!5 X X X

6. Taxa pentru cazare X X X

7 Taxa balneard X X X

8. Taxa pentru parcare X X X

9. Taxa de la posesorii

de c6ni

X X X

10. Taxa pentru parcaj X X *rm ffi\
1_1 Taxa pentru

salubrizare

X X

L2. Taxele pentru X X

t4!.i

' .:i
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Anexa nr.2

lq decizio Consiliului nr.

03/02 din 06.72.2079

Cotele taxei pentru unititile comerciale gi/sau prestdri servicii

Tipulobiectului de

comer| gi/sau

obiectului de prestdri

servtcrl

Cota taxei de

bazi pentru

unitdlile de

comerl/de

prestdri servicii

(in lei pentru anul

calendoristicl

Coieficientul

pentru locul

amplas5rii

(in % lo cota

taxei de bozdl

Coieficientul

pentru tipul sau

categoria de

mdrfuri realizate gi

a serviciilor

prestate

(in%la cota taxei

de bazi)

Coieficientul

pentru

programul de

activitate

regim non

-stop

(in % la cota

taxei de bazd)

UnitSlile de comer! cu amenuntul (conform HG nr.931 din 08.12.2011 )

Magazin care

comercializeazi

produse alimentare,

midrfuri de uz

casnic, mirfuri

industriale, produse

cosmetice 5i mobilier

-p6nd la 100 m.p

4OO0x20%x t%=48OO

UnitSlile de comerf cosh and cary

Obiectele de comerl

cosh and cory

-p6nd la m.p.

Unitili de comerj cu ridicata

depozitare a

produselor

cumpdrate in scopul

realizdrii acestora

cdtre alti comercianfi

sau utilizatori



Anexo nr.3

lo decizio Consiliului nr,

03/02 din 06.72.2079

Cotele taxei pentru prestarea seviciilor de transport

auto de cSlStori pe teritoriul s. Topala

v

v

Secretarul gedinfei Racila Nina

Nr.

dlo
Tipul unitdlii de transport pentru

prestarea serviciilor de transport

auto pe teritoriu ls. Topala

Cota

taxei

(in lei

pentru o

Iund)

Coeficientul

pentru

intinerarul

parcu rs

(in % sau lei, lo

coto taxei de

bozd)

Coeficientul

pentru

intinerarul
pa rcu rs

(in % sau lei, lo

coto toxei de

bozd)

Coeficientul

pentru

intinerarul

parcu rs

(in % sou lei, lo

coto taxei de

bazd)
L. Uunitatea de transport pentru

prestarea serviciilor in regim de

taxi

2. Autobuze cu capacitatea:

-de pdnS la 11 locuri

-de la 10 pAnd la 16 locuri inclusive

-de fa 17 p6ndla 24locuri inclusiv


