CONSILIUL MUNICIPAL CHIŞINĂU
DECIZIA
Nr. 3/2

din 29 martie 2013

(modificată în conformitate cu decizia CMC nr. 9/9 din 28.11.2013)
(modificată şi completată în conformitate cu decizia CMC nr. 10/1 din 04.12.2014)

Cu privire la stabilirea şi punerea în aplicare
a taxei pentru unităţile comerciale şi/sau de
prestări servicii pe teritoriul municipiului Chişinău
În baza prevederilor art. 289 (2) lit.e) şi art. 297 din Codul fiscal nr.1163-XIII din
24.04.1997, Titlul VII „Taxele locale” (cu modificările şi completările ulterioare),
prevederilor Art. XII din Legea nr. 48 din 26.03.2011 “Pentru modificarea şi completarea
unor acte legislative”, art. 16(1) lit.f) şi art. 14(1) din Legea nr. 231 din 23.09.2010 „Cu
privire la comerţul interior”, prevederilor Art. V din Legea nr. 267 din 23.12.2011 “Pentru
modificarea şi completarea unor acte legislative”, în temeiul art. 14(2) lit.a), art. 19(4) şi art.
20(5) din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 “Privind administraţia publică locală”, Consiliul
municipal Chişinău DECIDE:

1. Se stabilesc şi se pun în aplicare pe teritoriul municipiului
Chişinău, din data aducerii la cunoştinţă publică prin publicare, cotele taxei
pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii , conform anexelor nr.
1 şi nr.2.
(completat în conformitate cu decizia CMC nr. 10/1 din 04.12.2014)
2. Taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii se
aplică în funcţie de genul de activitate desfăşurat, tipul de obiecte ale impunerii,
locul amplasării, suprafaţa comercială ocupată de unităţile de comerţ
şi/sau de prestare a serviciilor, categoria mărfurilor
comercializate şi
serviciilor prestate, regimul de activitate, indicate în autorizaţia de funcţionare,
eliberată de autoritatea administraţiei publice locale.
(modificat în conformitate cu decizia CMC nr. 10/1 din 04.12.2014)
3. Termenul de plată a taxei şi a prezentărilor dărilor de seamă fiscale de
către subiecţii impunerii şi organele împuternicite este trimestrial, până în ultima
zi a lunii imediat următoare trimestrului gestionat.
4. Mărimea taxei pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii se majorează
după cum urmează:
4.1. Pentru unităţile comerciale indicate în pct. 1-11,13 ale anexei - cu 5000 lei pentru
fiecare aparat de casă la care se comercializează articole din tutun;
4.2. Pentru unităţile comerciale în care se comercializează producţie alcoolică - cu 30%
faţă de taxa stabilită.

4.3. Pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii, amplasate în
teritoriul pieţelor autorizate, din perimetrul străzilor Ismail, Alexandru cel Bun,

Vasile Alecsandri, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, bd. Dimitrie Cantemir - cu 30%
faţă de taxa stabilită.
4.4. Pentru gheretele cu programul de lucru prelungit (după ora 23.00) - cu
30% faţă de taxa stabilită.
Mărimea taxei pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii cu
programul de lucru prelungit (după ora 23.00) se majorează cu 30% faţă de taxa
stabilită.
(completat în conformitate cu dec. CM nr.9/9 din 28.11.2013)

4.5. Pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii cum ar fi gheretele,
frigiderele, tonetele, tarabele, unităţile de transport specializate şi alte unităţi de
comerţ ambulant, amplasate în stradă, în afara pieţelor autorizate, suplimentar se
achită taxa conform anexei nr. 2.
(completat în conformitate cu decizia CMC nr. 10/1 din 04.12.2014)
5. Agenţii economici şi persoanele fizice ale căror unităţi comerciale şi/sau de
prestări servicii sunt amplasate în partea dinspre stradă a clădirilor din arterele
principale ale oraşului Chişinău, cu excepţia obiectivelor amplasate în pieţe (bd.
Ştefan cel Mare şi Sfânt, Calea Ieşilor, str. Ion Creangă, str. Mitropolit G.
Bănulescu-Bodoni, bd. Renaşterii Naţionale, bd. Grigore Vieru, str.
Cosmonauţilor, str. Kiev, str. Bogdan-Voievod, bd. Moscova, Calea Orheiului, str.
Socoleni, str. Alecu Russo, bd. Mircea cel Bătrân, bd. Iu. Gagarin, bd. Traian, bd.
Decebal, bd. Dacia (cu excepţia celor amplasate în orăşelul Aeroport), str. A
Puşkin, str. Armenească, str. Tighina, str. Ismail, şos. Hânceşti, bd. D. Cantemir,
vor achita o taxă cu 10 % mai mare decât taxa stabilită.
6. Se scutesc de plata taxei pentru unităţile comerciale şi/sau de
prestări servicii:
6.1. Agenţii economici şi persoanele fizice care practică activităţi
de pompe funebre şi acordă servicii similare, inclusiv care confecţionează
sicrie, coroane, flori false, ghirlande.
6.2. Întreprinderile
de stat de alimentaţie publică “Adolescenţa”,
“Liceist”, “Bucuria-EL”, “Râşcani – Şc”, cantinele şcolăreşti subordonate
Î.M. “Piaţa Centrală”, întreprinderile municipale de alimentaţie publică, care
alimentează păturile dezavantajate social, unităţile comerciale ale Întreprinderii
de producţie şi instruire a Societăţii Orbilor din Moldova, magazinul
“Binefăcătorul”, unităţile de alimentaţie publică ale Î.M. „Regia transport
electric Chişinău”.
7. Cererile agenţilor economici şi persoanelor fizice privind acordarea
de înlesniri la plata taxei locale se vor examina fiecare aparte, scutirea
de plată urmând a fi stabilită prin decizia Consiliului municipal Chişinău.
8. Direcţia generală comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii (dl
Marcel Zambiţchi) şi preturile de sector (dnii Oleg Poiată, Vladimir Guriţenco,
Valeriu Nemerenco, Mihai Cîrlig şi dna Galina Bostan):
8.1. vor prezenta trimestrial, până în ultima zi a lunii următoare după
perioada gestionară, Inspectoratului fiscal de stat Chişinău lista subiecţilor care
au primit autorizaţii de funcţionare pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări
servicii, cărora le-au fost suspendate, anulate, retrase autorizaţiile sau la care au
expirat termenele de valabilitate ale acestora;

8.2. vor informa agenţii economici, la eliberarea autorizaţiei de funcţionare,
privind suma anuală spre plată a taxei pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări
servicii.
(modificat şi completat în conformitate cu decizia CMC nr. 10/1 din 04.12.2014)

9. Calculul taxei pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii se
efectuează de către subiecţii impunerii, în funcţie de baza impozabilă şi de cotele
acestora.
10. Responsabilitatea pentru calcularea şi virarea în termen la bugetul
municipal a taxei pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii revine
contribuabililor.
11. Inspectoratul fiscal de stat Chişinău va exercita controlul asupra
modului în care se execută prevederile prezentei decizii.
12. Se abrogă, din data aducerii la cunoştinţă publică prin publicare a
prezentei decizii, deciziile Consiliului municipal Chişinău nr. 22/47 din
04.05.2005 “ Cu privire la stabilirea taxei pentru unităţile comerciale şi/sau
de prestări servicii de deservire socială”, nr. 39/3 din 24.01.2006 “Despre
modificarea şi completarea deciziei Consiliului municipal Chişinău nr. 22/47 din
04.05.2005 “Cu privire la stabilirea taxei pentru unităţile comerciale şi/sau de
prestări servicii de deservire socială”, nr. 67/24 din 15.03.2007 “Despre
modificarea şi completarea deciziei Consiliului municipal Chişinău nr. 22/47 din
04.05.2005 “Cu privire la stabilirea taxei pentru unităţile comerciale şi/sau de
prestări servicii de deservire socială”, nr. 14/12 din 22.12.2009 “Despre
modificarea şi completarea deciziei Consiliului municipal Chişinău nr. 22/47 din
04.05.2005 “Cu privire la stabilirea taxei pentru unităţile comerciale şi/sau de
prestări servicii de deservire socială”, nr. 3/21 din 23 martie 2010 “Despre
modificarea şi completarea deciziei Consiliului municipal Chişinău nr. 22/47 din
04.05.2005 “Cu privire la stabilirea taxei pentru unităţile comerciale şi/sau de
prestări servicii de deservire socială”.
13. Direcţia relaţii publice va asigura mediatizarea prezentei decizii.
14. Viceprimarul municipiului Chişinău dl Nistor Grozavu va asigura
controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CONTRASEMNAT:
SECRETAR AL CONSILIULUI

Ghenadie

Dumanschi

Valeriu Didencu

Anexă nr.1 la decizia
Consiliului municipal Chişinău
nr.__3/2__ din _29.03.2013____
(modificată în conformitate cu decizia CMC nr.9/9 din 28.11.2013)
(modificată şi completată în conformitate cu decizia CMC nr. 10/1 din 04.12.2014)

Cota taxei pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială
din municipiul Chişinău
Nr.
crt.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

Tipul unităţilor comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire
socială din municipiul Chişinău
Centre comerciale, case de comerţ, magazine universale cu suprafaţa
comercială:
- pana la 1000 m2
- de la 1001 m2
Magazine, supermagazine, hipermagazine, depozite, farmacii, pavilioane,
hale, expoziţii cu vânzări cu suprafaţa comercială:
- până la 50 mp
- de la 50,1 până la 100 mp
- de la 100,1 până la 200 mp
- de la 200,1 până la 400 mp
- de la 400,1 până la 600 mp
- de la 600,1 până la 800 mp
- de la 800,1 până la 1000 mp
- de la 1001 până la 2000 mp
- de la 2001 până la 3000 mp
- mai mult de 3001 mp
Librării
Secţii comerciale:
- până la 5 mp
- de la 5,1 până la 10 mp
- de la 10,1 până la 20 mp
- de la 20,1 până la 30 mp
Complexe de alimentaţie publică:
- până la 3 unităţi
- de la 4 unităţi şi mai mult
Restaurante:
- până la 50 locuri
- de la 51 până la 100 locuri
- mai mult de 101 locuri
- sală de festivităţi
Cafenele:
- până la 50 locuri
- mai mult de 51 locuri
- pentru copii (fără prod.alcool.şi art.tutun)
Baruri:
- până la 30 locuri
- mai mult de 31 locuri
- disco (video)

Taxa (în lei)

Bodegi
Cantine şi bufete:
- ce deservesc instituţiile de învăţământ preuniversitar şi universitar,
curative, populaţia la locul de muncă
- de tip deschis

10000

20 lei/m2
15 lei/m2

3600
4500
5200
6000
7500
10500
12000
13500
15000
16500
800
1500
1800
2300
3000
12000
20000
7600
11000
14000
15000
4500
6000
5400
4500
6000
12000

750
3000

10.

11.

12.
13.

Cafenele de vară cu capacitatea:
- până la 20 locuri
- de la 21 până la 50 locuri
- mai mare de 51 locuri
Terase de vară cu capacitatea:
- până la 50 locuri
- de la 51 până la 100 locuri
- mai mult de 101 locuri
Pieţe (exclus conform dec.CMC nr. 9/9 din 28.11.2013)
Gherete

3000
4000
4500
1500
3000
5000
15000
3500

(modificat în conformitate cu dec.CMC nr.9/9 din 28.11.2013)

14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.

Unităţi de comerţ ambulant:
- tarabe (tejghele), WC mobil
- tonete:
până la 10 mp
de la 10,1 - 20 mp
mai mare de 20,1 mp
- remorci, automagazine
- cărucior, frigider, cisterna, stand, automat comercial, etc
- tarabe (tejghele) din hale şi pieţe, gherete, pentru deţinătorii de patente
Staţii de alimentare cu combustibil

1200

1600
2000
2500
3500
1600
pe gratis
10000 lei/
coloana distrib.
Complex de unităţi de prestări servicii sociale particulare (mai mult de trei 3000
unităţi (modificat în conformitate cu dec.CMC nr.9/9 din 28.11.2013)
Frizerie
350/locul de
muncă
Saloane cosmetice
500/locul de
muncă
Cabinet cosmetic, solariu, cabinet visaj, cabinet masaj
1500
Centre de agrement şi reabilitare, complex sportiv:
- până la 300mp
5000
- m/mare de 300 mp
8000
Centre de cultură fizică
3000
(modificat în conformitate cu dec.CMC nr.9/9 din 28.11.2013)

22
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Sală de antrenament, sală cu utilaj sportiv
Bazine de înot
Saună
Baie publica
Săli de biliard, bowling,
Servicii biliard în cadrul întreprinderilor de alimentaţie publică
Servicii xerox, multiplicare, copertare/laminare (prestate în încăperi)

2000
1000
5000
1000
3000
1000
1200

(exclus conform dec.CMC nr. 9/9 din 28.11.2013)

29.

Internet-cafenea

30.

(modificat în conformitate cu dec.CMC nr.9/9 din 28.11.2013)
Unităţi de prestări servicii fotografice (exclus conform dec.CMC nr. 9/9 din
28.11.2013, restabilit şi modificat în conformitate cu dec.CMC nr. 10/1 din
04.12.2014)

31.

Ateliere pentru prestările de servicii de confecţionare şi comercializare a
articolelor, obiectelor etc

150 lei/
computerul
2300

3000

(exclus conform dec.CMC nr. 9/9 din 28.11.2013)

Ateliere de reparaţie a articolelor de uz casnic şi obiectelor personale
(exclus conform dec.CMC nr. 9/9 din 28.11.2013)
(restabilit în conformitate cu dec.CMC nr. 10/1 din 04.12.2014)

32.

Unităţi pentru prestările de servicii de confecţionare şi comercializare a

2300

articolelor, obiectelor etc

2000

(exclus conform dec.CMC nr. 9/9 din 28.11.2013)

Unităţi de reparaţie a articolelor de uz casnic şi obiectelor personale

1800

(exclus conform dec.CMC nr. 9/9 din 28.11.2013)
(restabilit în conformitate cu dec.CMC nr. 10/1 din 04.12.2014)

33.

Servicii de instalare ( utilaj, articole, obiecte etc)

1500

(exclus conform dec.CMC nr. 9/9 din 28.11.2013)

34.
35.

Unităţi de recepţie a curăţătoriilor chimice, spălătorii
Spălătorii auto

36.

Unităţi pentru prestarea serviciilor de închiriere:
- a vestimentaţiei;
- a altor obiecte sau accesorii;
- autoturismelor şi altor mijloace de transport.

1500
2000
lei/boxa
2500
1500
5000

(exclus conform dec.CMC nr. 9/9 din 28.11.2013)
(restabilit şi completat în conformitate cu dec.CMC nr. 10/1 din 04.12.2014)

37.
38.
39.
40.
41.

Centre de asistenţă tehnică a automobilelor
Staţii de asistenţă tehnică a automobilelor
Unităţi de prestare a serviciilor de vulcanizare şi balansare
Unităţi de prestare a serviciilor de instalare a alarmei auto şi aparatajului
audio
Unităţi pentru prestarea serviciilor de vânzare a biletelor de călătorie şi
de întocmire a contractelor de vânzare-cumpărare

7500
4500
2500
2500
1500

(exclus conform dec.CMC nr. 9/9 din 28.11.2013)

42.
43.

Cazinouri
Aparate electronice de joc pentru copii

44.
45.

Sifonării
Unităţi ce presează servicii pentru deţinătorii de patente

46.
47.

Servicii funerare şi de confecţionare a sicrielor, coroanelor, florilor false,
ghirlandelor;
Aparate de joc de noroc

48.
49.
50.

WC public
Unitate pentru prestarea serviciilor de realizare a biletelor de loterie
Unitate pentru punerea pariurilor şi mizelor

51.

Unitate pentru colectarea:
- sticlelor, maculaturii
- metale neferoase si feroase

150 000
1500
fiecare aparat
1300
Pe gratis
Pe gratis
15 000 lei/
fiecare aparat
3000
3000
3000
2200
10000

(exclus conform dec.CMC nr. 9/9 din 28.11.2013)
(restabilit în conformitate cu dec.CMC nr. 10/1 din 04.12.2014)

52.

Unitate de primire a comenzilor pentru prestarea serviciilor

2200

(exclus conform dec.CMC nr. 9/9 din 28.11.2013)

53.

Magazine on-line

4000

(exclus conform dec.CMC nr. 9/9 din 28.11.2013)

54.

Intermedieri în comerţ

5000

(exclus conform dec.CMC nr. 9/9 din 28.11.2013)

55.

Atelier de reparaţie a autovehiculelor (suprafaţa până la 100 mp)

3000 lei

(inclus conform dec.CMC nr. 9/9 din 28.11.2013)

56.

Unitate de prestare a serviciilor cosmetice
(inclus conform dec.CMC nr. 9/9 din 28.11.2013)

350 lei locul de
muncă
1500 lei

57.

Cabinet de depăşire a stresurilor

58.

Unitate de prestare a serviciilor de însoţire, servicii matrimoniale etc. 3000 lei

(inclus conform dec.CMC nr. 9/9 din 28.11.2013)

(inclus conform dec.CM nr. 9/9 din 28.11.2013)

59.

Terase de vară, amplasate pe teren municipal,
fără relaţii funciare (în funcţie de suprafaţa ocupată)
(completat în conformitate cu deizia CMC nr. 10/1 din 04.12.2014)

SECRETAR AL CONSILIULUI

200 lei/mp

Valeriu Didencu

Anexa nr. 2 la decizia
Consiliului municipal Chişinău
nr.___3/2_ din ___29.03.2013__

Cotele taxei suplimentare pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii

amplasate în stradă (în afara pieţelor autorizate)
Nr.
d/o

Denumirea unităţii

1.
2.

Tarabe
Tonete

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Suprafaţa
ocupată

Cota anuală a
taxei (în lei)

până la 2,0 mp
până la - 4,0 mp
de la 4,1 – până la 6 mp
de la 6,1 – până la 10 mp
Cărucior
până la 2 mp
Frigider
unitar
(băuturi răcoritoare)
dublu
Frigider (îngheţată)
până la 2 mp
Cisternă (cvas, bere)
până la 4 mp
Remorcă deschisă
până la 4 mp
Remorcă închisă, inclusiv tip conus-pizza, până la 4mp
mezeluri, legume, fructe, cofetărie, trăsură etc
de la 4,1 – până la 6mp
de la 6,1 – până la 8mp
Automagazine specializate
până la 10 mp

400
800
1200
2000
400
200
400
400
800
800
1200
1600
2400
2000

Aparat automat pentru vânzări
WC mobil
Stand (ochelari, publicaţii periodice şi reviste,
mărfuri nealimentare etc.)
Kvas din keguri
Topogane, trenuri
pentru copii, puncte de
atracţie în locuri publice
Gherete

200
200
400

SECRETAR AL CONSILIULUI

până la 1 mp
până la 1 mp
până la 2 mp
până la 2 mp
în funcţie de suprafaţa
ocupată

400
200 lei/mp
200 lei /mp

Valeriu Didencu

