
REPUBLICA MOLDOVA
RATONUL CIMI$LIA

CONSILruL SATULUI
TROTTCOE

le!;0G11 ) i0-2-J6 l el/lax: 0{2{l ) 50-2- 9l Email:tritcoeiarmail.ru

din 19 decembrie 2019

D E C TZIE
Consiliul local rlr. w2

Cu privire la aprobarea gi Punerea

in aplicare a taxelor locale pentru

anul 2020

in conformitate cu Titlul VII "Taxele locale" din Codul Fiscal, Legea privind

administralia publicd locald nr.436-XVI din 28.12.2006, Legea privind finanlele

publice locale nr.397-XV din 16.10.2003,Legea nr.235-XVI din 20.06.2006 cu

privire la principiile de bazdpe reglementare a activitdlii de intreprinzdtor,Legea

privind reglementarea prin autorizare a activitdlii de intreprinzdtor nr. 160 din

22.07 .201 1 , Legea cu privire la publicitate nr. 1227 -XII^I din 27 .06.199] , Legea cu

privire la comerful interior r.23 din 23.9.2010, Hotdrirea Guvernului cu privirela

desl7qurarea comerlului cu amdnuntul nr.931 din 08.12.2011,Hotdrirea Gvernului

nr. 643 din 27.05.2nCE cu privire la aprobarea Normelor metodologice qi criteriilr

de clasificare a structurilor de primire turisticd cu funclia de aazare gi de servire a

mesei, Hotdrirea Guvernului cu privire la parcdrile auto cu platd pe teritoriul

Republicii Moldova nr. 672 din 19.06.1998, Hotdrirea Guvernului cu privire la

ap.obu.ea Regimului transporturilor auto de calatorii si bagaje nr. 854 din

subdiviziu28.07.2006 Consiliul local D E C I D E:

l.Se stabileEte taxele locale conform titlului VII al Codului fiscal, cu exceplia taxei

pentru unitalile cornerciale si /sau de prestdri servicii precum qi taxa pentru

prestarea serviciilor de transpofi auto de cdl6tori pe teritoriul municipiilor, oraqelor

qi sateloor (comunelor) Ei cotele acestora, conform anexei nr' 1 ;

2.Se atabilegte taxa pentru unitdlile comerciale gi/ sau de prestdri servicii Ei cotele

acesteia, conform anexei nr'2;

3.Subieclii impunerni, baza impozabilS a

termenele de achitare Ei de ptezenlare a

conform Titlului VII al Codului fiscal'

4. Prezenta decizie in tennen de 10 zile

cunogtinld contribuabililor 9i prezentatd

cadrul Serviciului Fiscal de Stat.

5. Primarul va asigura contrg,lulixecutdrii prevederilor prezentei decizii.

Presedintele sedintei Muhin Tatiana
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obiectelor impunerii, modul de calculare,

darii de seami la taxele locale stabilite,

din data adoptdrii, urmeaz6, a fi adus6 la

subdiviziunilor structurale teritorialr din

I i:*ricil-iul- RA|0NAL c{MlSLlASecretarul
Zale



Anexa rn,1

Ia decizia Consiliului nr.8l2

din 19.12.2019

Taxele locale, cotele Ei inlesnirile jiscale ce se pun tn aplicare
pentru anal 2020 pe teritoriul s.Troi(coe, raionul Cimipliu

v

v
Secretarul

Denumirea

taxelor

Cota taxei

debazil
(in lei Topentru

anul

calendaristic)

Coeficientul

pentru locul

amplaslrii
(doar in cazul taxei

de piaptr 9i taxei

pentru

dispozitivele

publicitare)

Coeficientul

pentru tipul
piefii
(doar [n cazul

taxei de pia$tr)

Coeficientul

pentru

regimul de

activitate a

pietei laoar in

cazul taxei de

piafl)

fiscale conform

art.296 din

Codul fiscal,
suplimentar celor

stabilite pentru art.

295

Taxa pentru

amenajarea

teritoriului

Taxa de

organizare a

licitaliilor gi

loteriilor pe

teritoriul

unit6lilor

administrativ -
teritoriale

Persoane fizice

Persoane

juridice



Anexa nr. 2

la decizia Consiliului

nr. 08/02 din 19,L2.2019

Cotele taxei pentru unitdlile comerciale gi/sau de prestdri servicii

v

Nr/o Tipul obiectului de comer( Si/sau

obiectului de prestdri servicii

Cota taxei de

bazd pentru

unitateu de

comer{/de

prestdri

servicii
(in lei pentru

anul

calendaris'tic)

CoeJicientul

pentru locul

amplasdrii

(in % la

cota taxei

de bazd)

CoeJicientul

pentru tipul
sau

cstegoria de

miirfuri
reuliz,ale;i

a serviciilor

prestate

(tn % la

cota taxei

de bazd)

CoeJicientul

pentru

programul

de activitate

regim non-

stop

(tn % la

cota taxei

de bazd)

Unitdlile de comerl cu amdnuntul (conform HG nr. 931 din 08.12.2011)

Magazin care comer ciahzeazd,

produse alimentare, mdrfuri de

uz casnic,marfuri industriale,

produse cosmetice gi mobilier
in dependenla de suprafala

ocupata se va calcula:

-pind la 20 m.p

-de la 21 - pind la 50 m.p

-de la 5l - pina la 100 m.p

2400

4000

4800

l5
15

15

l0
10

r0

Taxa pentru unitifile comerciale sau de prestiri servicii se va aplica diferen{iat in
dependen{i de tipul obiectelor, suprafafa comerciali qi/sau pentru o unitate de comerf,
locul amplaslrii unitl{ii de comer{, regimul de activitate.v
Taxa pentru unitdfile comerciale sau de

dependen{[ de tipul obiectelor.

Taxa pentru unititile comerciale sau de

dependen{i de locul amplaslrii unitd{ii
- "TrAseul centralt' tlxa calculati

aprobatd conform calculelor.
- "Centrul satului" taxa calculatd

conform calculelor.

prestiri servicii se va aplica diferen{iat in

prestdri servicii se va aplica diferen{iat in
de comer{ in teritoriu, qi anume:
va calcula cu majotrare de l5 oh dintaxa

va calcula cu majotrare de 15 o/n din taxa aprobatl

Secretarul Consil Zaleqciuc Ecaterina


