Proiect de decizie

Cu
pe

privire la stabilirea cotelor impozitului

funciar
bunurile imobiliare qi a impozitului

pentru anul2022
(nr'436-XVI
privind administrafia publicalocall
in temeiul art.l4(l),(2)lit.a) al Legii
Administrativ-teritoriale,
prar]i pe venit a bugeturui unit,fii
asigurdrii
scopul
in
RM
dtn2g.r2.z006),
nr.1163-XI1 din'24'04'1997 ' Legea
Legea
pri,
adoftui
fiscat
inbazaprevederilo, codut,ri .,pentru
fiscal"' Legea
aplicare a Titlului vI a codului
in
p*.rlu
nr.1056_XIv din 16.06.2000 ,'pentru
fiscal "'
aplicare a Titluiuivll al codului
in
punerea
RM nr.g4-XV din 10.04.2004
publice locale"'consiliul comunal
16.10.2003 "Prevind finantele
Legea RM nr. 397-xv din
Pirlila
DECIDE:

l.Coteleimpozituluipebunurileimobiliaregiaimpozituluifunciar
Obiectele imPunerii
Pe bunurile imobiliare

organele cadastrale in
pentru bunurile imobiiiare evaluate de cdtre
scopul lmPozitirii
Fiscal)
conform art.280 din titlul Vl al Codului
er., n

r ri t"

i

moQtgIe,jrylYl!

de
Partamente gi case
acestor
, terenuri aferente

locuit individuale
bunuri);
Gr*jel. 9i terenurile pe care acastea sunt
amplasate

micole cu sau fdrd
construclii amPlasate Pe ele'

dinbaza
impozabili a bunurilor
imobiliare

O,LYo

0,1% din baza
impozabilS a bunurilor

imobiliare
O,lYo din baza
impozabil5 a bunurilor

imobiliare

fficu

construclii amplasate pe

O,3Yo din baza

impozabilS a bunurilor

a

5

5

Bunuri imobiliare cu altS destinalie dec6t cea

O,3Yo dln baza

locativd sau agricolS, inclusiv except6nd gardjele imobiliari a bunurilor
imobiliare
gi terenurile pe care acestea sunt amplasate gi
loturile intovdr6gilor pomicole cu sau fdri
construclii amplasate pe ele.
Cotele concrete la impozitul funciar
- Pentru terenurile neevaluate de cdtre organele cadastrale in
scopul impozitarii (conform Anexei nr.L la Legea pentru punerea
in aplicarea a titluluiVl din Codul Fiscal nr. 1056 din 16.06.2000)
Terenurile cu destinalie agricol5:
1)Toate terenurile, altele dec6t cele destinate
flnelelor pi pdgunelor:
-1,50 lei pentru
a) care au indici cadastrali
1 grad/ha
b) care nu

au indici cadastrali

destinate flnetelor
a) care au indici cadastrali
2) Terenurile

b) care

-110 lei

9i pEgunelor:

nu au indici cadastrali

Terenurile ocupate de obiecte acvatice
( iazuri, lacuri , ect.)
7
Terenurile din intravilan, inclusiv:
1)terenurile pe care sunt amplasate fondul de
locuinfe, loturi de 16ngd domiciliul(inclusiv
terenurile atribuite de citre autorit5file
publice locale ca loturi de pe l6ngd domiciliu
gi distribuite in extravilan, din cauza
insuficienlei de terenuri in intravelan)in
localit5lii rurale;
a 2)terenurile destinate intreprinderilor agricole,
alte terenuri neevaluate de catre organele
cadastrale teritoriale conform valorii estimate.
Terenurile din extravilan, inclusiv:
8
1) Terenurile pe care sunt amplasate cl5diri
gi construcfii, carierele pi pdmdnturile
distruse in urma activi!5lii de produc!ie,
neevaluate de cdtre organele cadastrale
teritoriale conform valorii estimate.
2)terenurile altele dec6t cele specificate !a

pentru t

ha

-0,75 lei pentru un
grad/h
-55 lei

pentru

1,0 ha

115 lei pentru un ha
de suprafala acvatici

1 lei pentru

100

m.p.

10 lei pentru 100
m.p.

350 lei pentru

tha

alin.1), neevaluate de cdtre organele
cadastrale teritoriale conform valorii estimate'
cotele concrete la impozitul pe bunurile im6biliare
pentru clSdirile,construcliile, casele de locuit individuale, apartamentele 9i
alte incdperi izolate, inclusiv cele aflate la o etapd de finisare a
3 ani dupd
construcliei de 50% 9i mai mulr, rimase nefinisate timp de
inceputul lucririlor de conctruclie neevaluate de catre organele
pentru
cadastrale in scopul impozirSrii.( conform Anexei2 la Legea
?n anlicare a titlului Vl din codul fiscal nr. 1055 din 15.06.
P"ntt, clddirile 9i cnstrucliile cu destinalie
9
agricoli, precum ti pe alte bunuri imobiliare,
neevaluate de cdtre organele cadastrale
0,1 la suti din
teritoriale cnform valorii estimate, cu exceptia valoarea contabilS a
celor previzute in pnct.10 9i pnct'1'1, inclusiv:
bunurilor imibiliare Pe
care
juridice
fizice,
persoanele
9i
a)pentru
perioada fiscali
desfSgoarS activitatea de intreprinzitor;
b) persoanele fizice, altele dec6t cele

specificate la lit. a).
10

II

0,1 la suti din costul
bunurilor imobiliare

bunurile imobiliare cu exceplia celor
previzute in punct 9 9i punct LL,inclusiv:
a) Pentru persoane juridice 9i fizice care
desfigoari activitatea de intreprinzitor
b) Persoanele fizice, altele dec6t cele
specificate la lit.a).

0,3 la suti din
valoarea contabil5 a

Bunurile imobiliare cu destinalie Iocativi
(apartamente 9i case de locuit individuale)
localitilile rurale se stabilesc dupi cum

0,1 la suti din valoarea
contabili a bunurilor

p.ntt,

bunului imobiliare
perioada fiscal5.
0,3 la

Pe

suti din costul

bunurilor imobiliare

imobiliare Pe Perioada
fiscalS

urmeazS:

a)pentru persoanele juridice gi fizice care
desfSgoari activitate de intreptinzitor;
b) persoanele fizice, altele dec6t cele
specificate la lit. a).

0,1 la suti din costul
bunurilor imobiliare
in cazul in care

suprafala totali a
locuinlelor ale
persoanelor fizice
care nu desfSgoarS
activitate de
intreprinzitor,
inregistrate cu drePt
de proPrietate

lmpozitului se
majoreazi duPS cum
urmeazS:
100-150m.P-de L,5ori;
150-200m.P-de 2ori ;
200-300m.P-de 10ori;
Peste 300m.P.-de 15ori

impozitul Pe bunuri
Autoritatea publicd localS acorde scutire la
impoit conform art.283 al lit'
imobiliare persoanelor care sunt scutite de
pe bunuri imobiliare unde
h-1 tn limita valorii de 30000 lei la imobilul
acestea gi au inregistrat domiciliul'

taxelor locale stabilite pe teritoriul primiriei
comuna Pirlila Pentru anul 2022

2. Cotele imPozitelor

Denumirea taxei

9i

Baza impozabild. a
Obiectului imPozabil

Unitatea de
mdsurd a cotei

Grmenele de Plat6
a taxe qi de PrezenTare a darilor de

seamd fiscale de

care subieclii

impunerii qi
imputernicite

Taxa pentru
amenajarea teritoriului

numdrul mediu
scriptnic trimestrial al
salariatilor qi
suplimentar:
-in cazul

intreprinderilor
individuale, qi
gospoddriilor
![r6neqti( de
fermieri)
-fondatorului
intreprinderii
I individuale,fondatorul
qi membrii
gospoddriilor
{6rdneqti
(de fermieri)
-in cazul Persoanelor
care desfdEoard
activitate profi sionald

in sectorul justiliei

lei
anual pentru
fiecare salariat
qi/sau fondator
al intreprinderei
individuale aI
gospoddriei
ldrdneqti (de

fermier), de
asemenea

membrii
acestora qi/ sau
pentru fiecare
persoand ce
desftqoar6

activitate
profisionald in
sectorul

justiliei.

Trimestrial, Pini la
data de 25 a lunii
imediat urmdtoare
trimestrului
gestionar.

abilitate prin lege
pentru desftqurarea
activit6!ii
independente in
sectorul justiliei.

Anexa nr. 2

Tipul obiectului de comert
gi/sau obiectului de Prestdri
servicii

Cota taxe de
bazi pentru
unitatea de
comerl/de Pre-

Coeficient
pentru locul

Coeficient

Coeficientul

pentru tiPul

pentru

amplaslrii

sau categoria

programului

de mlrfuri
realizate 9i a

de activitate
regim non-steP

stiri servicii

(

in lei pentru

anul
calendaristic

ffier!

cu

Magazin care
comercializeazb Produse
alimentare , marfuri de uz
casnic, mdrfuri industriale

,produse cosmetice

9i

-de la 37 m.P 750 m. P

Executor
E.

Rotari -sPecialist

serviciilor
prestate

(in

% la cota

taxei de bazd)

aminuntr(Entorn

(in % la cota
taxei de baztr)

(in % la cota
taxei de bazS)

nGrrtR.g31 din 08.12.2011)

