Anexa nr. 1
la decizia nr. 7.4
din 07.12.2017
Taxele locale, termenele lor de plată şi de prezentare a dărilor de
seamă fiscale
Denumirea
taxei

Baza impozabilă a
obiectului impunerii

1
a) Taxă pentru
amenajarea
teritoriului

2
Numărul mediu scriptic
trimestrial al salariaţilor
şi/sau fondatorii
întreprinderilor în cazul
în care aceştia activează
în întreprinderile
fondate, însă nu sînt
incluşi în efectivul
trimestrial de salariaţi

b) Taxă de
plasare
(amplasare) a
publicităţii
(reclamei), cu
excepţia celei
amplasate
integral în zona
drumului public

Venitul din vînzări ale
serviciilor de plasare
şi/sau difuzare a
anunţurilor publicitare
prin intermediul
serviciilor
cinematografice, video,
prin reţelele telefonice,
telegrafice, telex, prin

Termenele de plată a
taxei şi de prezentare
a dărilor de seamă
fiscale de către
subiecţii impunerii şi
organele
împuternicite
3
4
100 lei anual Trimestrial, pînă la
pentru fiecare data de 25 a lunii
salariat şi/sau imediat următoare
fondator al
trimestrului gestionar
întreprinderii,
în cazul în care
acesta
activează în
întreprinderea
fondată, însă
nu este inclus
în efectivul
trimestrial de
salariaţi;
25 lei/1 ha
anual pentru
fondatorii de
gospodării
țărănești
5%
Trimestrial, pînă la
data de 25 a lunii
imediat următoare
trimestrului gestionar
Unitatea de
măsură
a cotei

1
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şi/sau în zonele
de protecţie ale
acestuia din
afara
perimetrului
localităţilor

mijloacele de transport,
prin alte mijloace (cu
excepţia TV,
internetului, radioului,
presei periodice,
tipăriturilor), cu
excepţia amplasării
publicităţii exterioare
c) Taxă de
Venitul din vînzări ale
aplicare a
produselor fabricate
simbolicii locale cărora li se aplică
simbolica locală
d) Taxă pentru Suprafaţa ocupată de
unităţile
unităţile de comerţ
comerciale
şi/sau de prestări
şi/sau de
servicii
prestări servicii,
cu excepţia
celor care se
află total în zona
drumului public
şi/sau în zonele
de protecţie ale
acestuia din
afara
perimetrului
localităţilor
e) Taxă pentru Numărul de unităţi de
prestarea
transport
serviciilor de
transport auto
de călători pe
teritoriul
s. Cojușna

Trimestrial, pînă la
data de 25 a lunii
imediat următoare
trimestrului gestionar
Conform
Trimestrial, pînă la
anexei nr. 2 la data de 25 a lunii
decizia în
imediat următoare
cauză
trimestrului gestionar
0,1 %

400 lei lunar
pentru fiecare
unitate de
transport
(microbus cu 7
locuri);
200 lei lunar
pentru fiecare
unitate de
transport
(autovehicul
cu 5 locuri)

Trimestrial, pînă la
data de 25 a lunii
imediat următoare
trimestrului gestionar

2

f) Taxă pentru
parcaj

Locul de parcaj

g) Taxă pentru
salubrizare

Numărul de persoane
fizice înscrise la adresa
declarată ca domiciliu,
în funcţie de apartament
şi bloc sau casă la sol

h) Taxă pentru
dispozitivele
publicitare

Suprafaţa feţei (feţelor)
dispozitivului publicitar
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25 lei pentru Conform condiţiilor
fiecare loc de stabilite de autoritatea
parcaj
administraţiei publice
locale
5 lei anual
Conform condiţiilor
pentru fiecare stabilite de autoritatea
domiciliat
administraţiei publice
înscris la
locale
adresa
respectivă
400 lei anual Trimestrial, pînă la
pentru fiecare data de 25 a lunii
metru pătrat
imediat următoare
trimestrului gestionar
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