
Anexa nr. 1 
la decizia consiliului comunal Chetriș 

nr. 5/3 din 15 decembrie 2020
Taxele locale ,

cotele și înlesnirile fiscale ce se pun în aplicare pentru anul 2021 
pe teritoriul comunei Chetriș .

Nr

d/
o

Denumirea taxelor Cota taxei de bază

(în lei/%> pentru anul 
calendaristic)

Coeficient 
pentru locul 
amplasării

(doar în 
cazul taxei 
de piața și 
taxei pentru 
dispozitivele 
publicitare)

Coeficie 
nt 
pentru 
tipul 
pieței

(doar în 
cazul 
taxei de 
piața)

Coeficient 
pentru 
regimul de 
activitate a 
pieței

(doar în 
cazul taxei 
de piața)

înlesnirile 
fiscaleconfo 
rm 
art.296din 
Codul fiscal, 
suplimentar 
celor 
stabilite prin 
art. 295

1. Taxa pentru amenajarea 
teritoriului.

80 lei X X X X

2. Taxa de organizare a 
licitațiilor și loteriilor pe 
teritoriul unității 
administrativ-teritoriale

0,1% din venitul din 
vînzări ale bunurilor 
declarate la licitație

X X X X

Notă
1. Taxa pentru amenajarea teritoriului
Subiecții impunerii:
Persoanele juridice sau fizice înregistrate în calitate de întreprinzător și persoanele 
ce desfășoară activitate profesională în sectorul justiției, care dispun de bază 
impozabilă.
Baza impozabilă a obiectului impunerii
Numărul mediu scriptic trimestrial al salariaților și, suplimentar: - în cazul 
întreprinderilor individuale și gospodăriilor țărănești (de fermier) - fondatorul 
întreprinderii individuale, fondatorul și membrii gospodăriilor țărănești (de 
fermier);
- în cazul persoanelor care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției - 
numărul de persoane abilitate prin lege pentru desfășurarea activității profesionale 
în sectorul justiției.
Scutirile și înlesnirile prevăzute de art. 295 din Codul fiscal
Se scutesc de plata:
a) tuturor taxelor locale - autoritățile publice și instituțiile finanțate de la bugetele 
de toate nivelurile;
b) tuturor taxelor locale - misiunile diplomatice și oficiile consulare acreditate în 
Republica Moldova, precum și reprezentanțele organizațiilor international 
acreditate în Republica Moldova, în baza principiului reciprocității, în conformitate 
cu tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte;



c) tuturor taxelor locale - BancaNațională a Moldovei;
f) taxei pentru amenajarea teritoriului — fondatorii gospodăriilor țărănești (de 
fermier) care au atins vârsta de pensionare;
gl) taxei pentru amenajarea teritoriului și taxei pentru unitățile comercialeși/sau de 
prestări servicii - persoanele fizice care desfășoară activități independente în cadrul 
piețelor create încondițiile art. 12 din Legea nr.231/2010 cu privire la comerțul 
interior;
2. Taxa de organizare a licitațiilor și loteriilor pe teritoriul unității administrațiv- 
teritoriale
Subiecții impunerii:
Persoanele juridice sau fizice înregistrate în calitate de întreprinzător-organizator al 
licitațiilor și loteriilor
Baza impozabilă a obiectului impunerii
Bunurile declarate la licitație sau biletele de loterie emise 
Scutirile și înlesnirile prevăzute de art. 295 din Codul fiscal 
Se scutesc de plata:
a) tuturor taxelor locale - autoritățile publice și instituțiile finanțate de la bugetele 
de toate nivelurile;
b) tuturor taxelor locale - misiunile diplomatice și oficiile consulare acreditate în 
Republica Moldova, precum și reprezentanțele organizațiilor international 
acreditate în Republica Moldova, în baza principiului reciprocității, în conformitate 
cu tratatele internaționale la care
c) tuturor taxelor locale - Banca

^publica Moldova este parte; 
itională a Moldovei.

Secretar al consiliului Elena Ivanovl'JU-w (semnătura)



Anexa nr. 2 
la decizia consiliului comunal Chetriș 

nr. 5/3 din 15 decembrie 2020

Cotele taxei pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii

Nr. 
d/or

Tipul obiectului de comerț 
și/sau obiectului de prestări 

servicii

Cota taxei de 
bază pentru 
unitatea de 
comerț/de 

prestări servicii

(în lei pentru 
anul 

calendaristic)

Coeficient 
pentru locul 
amplasării

(în % la cota 
taxei de bază)

Coeficient 
pentru tipul sau 

categoria de 
mărfuri realizate 

și a serviciilor 
prestate

(în % Ia cota 
taxei de bază)

Coeficientul 
pentru 

programul de 
activitate 

regim non
stop 

(în % la cota 
taxei de bază)

Unitățile de comerț cu amănuntul (conform HG nr.931 din 08.12.2011)
1 Magazin care 

comercializează 
produse alimentare, 
mărfuri de uz casnic, 
mărfuri industriale, 
produse cosmetice și 
mobilier.
-de la 0 pînă la 25 m2 500 - - -

-de la 25,01 m2 pînă 
la 50 m2

4000 —

2. Magazin bar
-de la 0 pînă la 100 m2 2000 - - -

-de la 100,01 m2 
pînă la 200 m2

3000 -

Unități de alimentație publică (conform HG nr. nr. 1209 din 08.11.2007)
Sala de festivități
-de la 0 pînă la 100 m2 3500 - - -

-de la 100,01 m2 
pînă la 200 m2

5000 ■

Notă:

Subiecții impunerii:



Persoanele fizice care desfășoară activitate de întreprinzător și persoanele juridice, 
care dispun de obiecte ale impunerii

Baza impozabilă a obiectului impunerii

Unitățile care, conform Clasificatorului Activităților din EconomiaMoldovei, 
corespund activităților expuse în anexa nr. 1 la Legea nr.231 din 23 septembrie 
2010 cu privire la comerțul interior.

Scutirile și înlesnirile prevăzute de art. 295 din Codul fiscal

Se scutesc de plata:

a) tuturor taxelor locale - autoritățile publice și instituțiile finanțate de la bugetele 
de toate nivelurile;

b) tuturor taxelor locale - misiunile diplomatice și oficiile consulare acreditate în 
Republica Moldova, precum și reprezentanțele organizațiilor international 
acreditate în Republica Moldova, în baza principiului reciprocității, în conformitate 
cu tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte;

c) tuturor taxelor locale - Banca Națională a Moldovei;

g) taxe pentru unitățile comercialeși/sau de prestăriservicii - persoanele care 
practicăactivități de pompe funebre și acordă servicii similare, inclusiv care 
confecționează sicrie, coroane, flori false, ghirlande;

gl) taxei pentru amenajarea teritoriului și taxei pentru unitățile comerciale și/sau de 
prestări servicii - persoanele fizice care desfășoară activități independente încadrul 
piețelor create în condițiile art. 12 din Legea nr.231/2010 cu privire la comerțul
interior.

Secretar al consiliului Elena Ivanov


