REPUBLICA MOLDOVA
MUNICIPIUL CHIŞINĂU
CONSILIUL ORAŞULUI VADUL LUI VODĂ

DECIZIE
nr. proiect
Cu privire la aprobarea și punerea în
aplicare a taxelor locale pentru anul 2022.
În scopul asigurării părţii de venituri a bugetului local, în temeiul art. 288298 din Codul fiscal, Titlul VII ”Taxele locale” ( cu modificările și completările
ulterioare) art. 14 (1) și art. 16 (1) din Legea nr. 231 /2010 cu privire la comerțul
interior, art. 4 din Legea nr. 435/2006 privind descentralizarea administrativa, art. 14
al Legii privind administraţia publică locală nr. 436/2006 Consiliului orășenesc
Vadul lui Vodă, DECIDE:
1. Se stabilesc taxele locale prevăzute de legislație și cotele, conform anexei nr. 1.
2. Se stabilesc cotele taxei pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii,
conform anexei nr. 2.
3. Calculul taxelor locale se efectuează de către subiecții impunerii, în funcție de baza
impozabilă și cotele stabilite.

4. Termenul de plată a taxelor locale și al prezentării dărilor de seamă fiscal de către
subiecții impunerii se stabilește trimestrial, pînă la data de 25 a luni imediat
următoare trimestrului gestionar.
5. Responsabilitatea pentru calcularea corectă a taxelor locale și virarea integrală a
sumelor calculate în termen la bugetul orașului Vadul lui Vodă revine
contribuabililor.
6. Cererile agenților economici și ale persoanelor fizice privind acordarea de înlesniri
la plata taxelor locale se vor examina separat, scutirea de plată urmînd a fi stabilită
prin decizia Consiliului orașului Vadul lui Vodă.
7. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina Primarului orașului Vadul
lui Vodă dlui Iuri Onofriciuc.

Preşedinte de şedinţă

Secretar al Consiliului

Ludmila Chetrari

Anexa nr. 1
la decizia Consiliului
orașului Vadul lui Vodă
nr.
Taxele locale, cotele și înlesnirile fiscale
ce se pun în aplicare în anul 2022 pe teritoriul
orașului Vadul lui Vodă municipiul Chișinău

Nr.

Baza

Denumirea taxelor

a

obiectului Cota taxei

impunerii

d/o
1

impozabilă

pentru Numărul mediu de salariați și/sau

Taxa

180

lei

anual

amenajarea

fondatori întreprinderilor în cazul în

pentru

fiecare

teritoriului

care

salariat

și/sau

aceștia

activează

în

întreprinderile fondate, însă nu sînt

fondator

al

incluși în efectivul trimestrial de

întreprinderii

în

salariați

cazul în care acesta
activează

în

întreprinderea
fondată, însă nu este
inclus în efectivul
trimestrial
salariați

2

Taxa de organizare Venitul din vînzări ale bunurilor 0,1%
a

licitațiilor

loteriilor
teritoriul

și declarate la licitație sau valoarea
pe biletelor de loterie emise

orașului

Vadul lui Vodă.

3

Taxa

de

plasare Venitul din vînzări ale serviciilor de 5%

(amplasare)

a plasare și /sau difuzare a anunțurilor

publicității

( publicitare

reclamei)

prin

intermediul

serviciilor cinematografice, video,

de

prin rețele telefonice, telegrafice,
telex, prin mijloace de transport, prin
alte mijloace ( cu excepția TV,
internetului,

radioului,

presei

periodice, tipăriturilor), cu excepția
amplasării publicitării exterioare.
Publicitatea social și publicitatea 0%

3.1

plasată pe trimiterile poștale

4.

5.

Taxa de aplicare a Venitul din vînzări ale produselor 0.15%
simbolicii

fabricate

locale

simbolica locală.

Taxa de piață

cărora

li

se

Suprafața

terenului

clădirilor,

construcțiilor

strămutare

este

aplică

pieței
a

imposibilă

și

a

- 20 lei

căror fiecare

pentru

metru

pătrat

(

fără pentru piețe din localitate)

cauzarea de prejudicii destinației lor.

- 60 lei

pentru fiecare

metru pătrat ( pentru piețe
din

extravilanul

orașului,

zona de agrement).

6

Taxa pentru cazare

Venitul de vînzări ale serviciilor de

5%

cazare prestate de structurile cu
funcții de cazare.

7

Taxa pentru parcare

Suprafața parcării

1 leu

pentru

fiecare

metru pătrat

8

Taxa
dispozitivele

pentru Suprafața

feței

(fețelor

)

500 de lei annual pentru
fiecare metru pătrat.

dispozitivului publicitar

publicitare

9

Taxă
dispozitivele

pentru Suprafaţa

feţei

(feţelor)

dispozitivului publicitar

500 lei anual pentru
fiecare metru pătrat

publicitare

10

Taxă
pentru Numărul de unităţi de transport
prestarea serviciilor
de transport auto de
călători pe teritoriul
municipiilor,
oraşelor şi satelor
(comunelor)

- 40 lei lunar pentru
fiecare

unitate

de

transport pînă la 8
locuri.
- 60 lei lunar pentru

fiecare
transport
locuri.
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unitate

de

de

9

la

ANEXA nr.2
la Decizia Consiliului
or. Vadul lui Vodă

nr.
LISTA
taxelor pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii sociale

Nr.

1

2
3
4

Tipul unităţilor comerciale şi/ sau de prestări Taxa (lei)
servicii .
pentru
perioada
ativitate 2022
Magazin cu suprafaţa mai mare de 100 m.p.
20000
cu vînzarea băuturilor alcoolice şi/sau
produselor din tutun
Magazin cu suprafaţa mai mare de 100 m.p.

12000

Magazin cu suprafaţa pînă 100 m.p.
cu vînzarea băuturilor alcoolice
produselor din tutun

13600
şi/sau

Magazin cu suprafaţa pînă 100 m.p.

10000

Depozite, farmacii, pavilioane, hale, expoziţii
cu vînzări.
secţiilor comerciale - pînă la 5 m.p.
secţiilor comerciale - de la la 5 m.p.
Spălătorii auto
Unități de recepție a curățătoriilor chimice,
spălătorii
Unități de comerț ambulant
Tarabe
-WC-uri mobile
- serviii xerox
-tonete, remorci, automobile şi alte unităţi de
comerţ ambulante
-frigidere

7000

-tarabe din pieţe, pentru deţinătorii de patent
-stand, automat commercial, cărucior
5

1000
2000
5000
1500

2000
630
650
3500
1000 (unitar)
1600 ( dublu)
pe gratis
1600

Gherete care comercializează
-mărfuri nealimentare

2500

de

6

7

-produse din alimentaţia publică
-pentru comercializarea florilor
-băuturi alcoolice şi/sau articole din tutun
-prestări servicii
- produse de cofetărie/patiserie
Restaurante

2000
1800
3600
900
2000
10000

Cafenele cu terasa în extravilanul oraşului
-pînă la 20 locuri
-de la 20 pînă la 50 locuri
-mai mult de 50 locuri

6500
7100
7400

Cafenele cu terasa în intravilanul oraşului
-pînă la 50 locuri
-mai mult de 51 locuri
8

9

10
11
12
13

Baruri, bufete inclusiv cu terase
-pînă la 30 locuri
-mai mult de 31 locuri
Cantine şi bufete
-ce deservesc instituţiile de învăţămînt
-curative, inclusiv pe teritoriile bazelor de
odihnă
Staţia de alimentare cu combustibil
Stația de alimentare cu gaze
Frizerii, salon de frumusețe
Funcționarea mașinelor de joc de noroc ce
funcționează pe bază de monede.
Unități de comerț ambulant amplasate pe teren
apl Vadul lui Vodă, pentru deservirea
populației în baza dispozițiilor

5100
5400
6000
8000

Pe gratis
2800
35000/coloana distrib.
12 000
400/locul de muncă
500 pentru fiecare unitate

1000
2500
3000
5000
10000

14
15

16

pînă la 10 m.p.
de la 10 m.p.
pînă la 20 m.p.
de la 20 m.p. pînă la 50 m.p.
de 50 m.p.
pînă la 100 m.p.
mai mult de 100 m.p.
Saune
(inlusiv de pe teritoriul bazelor 5400
de odihnă)
Bazine de înot și stadioane (inlusiv de pe 4500
teritoriul bazelor de odihnă)
Unități de reparație a articolelor de uz casnic 1500

și obiectelor personale
Terase de vară amplasate pe terenul apl Vadul 200lei/m
lui Vodă, fără relații funciare ( în funcție de
suprafața ocupată)
Hoteluri
5000
Campinguri și alte posibilități de cazare
5000
Unități de comerț ambulant amplasate pe teren
apl Vadul lui Vodă, pentru deservirea
populației în baza dispozițiilor

17

18
19
18

Unități
pentru prestarea serviciilor de
închiriere:
- A vestimentației
- A altor obiecte sau accesorii
- Autoturismelor și altor mijloace de
transport
Atelier de reparație a autovehicolelor
Unități de prestare a serviciilor de vulcanizare
și balansare

19

20
21

2500
1500
5000
4500
2500
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Taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială” care
activează în regim de „Non-Stop” taxa se majorează cu 30%.

Nota:

