
   Republica               Moldova 

   CONSILIUL MUNICIPAL CHIŞINĂU 
 

   DECIZIE Nr. 22/47 

    Din       04 mai  2005 
 

 Cu  privire   la   stabilirea taxei 
pentru   unităţile  comerciale 

  şi/sau  de   prestări   servicii  
de deservire  socială 

 
 
 Întru  executarea   prevederilor art.289 (2) lit.e) şi art.297 din  Codul 
fiscal şi Legii Republicii Moldova  pentru  punerea  în  aplicare  a  Titlului 
VII din  Codul  fiscal  nr. 94-XV  din  01.04.04, în  temeiul art.7(2) din 
Legea Republicii Moldova nr.749-XIII din 23.02.96 „Cu privire la comerţul 
interior” şi art. 18(2) lit. h),  art. 23(4)  din  Legea  Republicii  Moldova   nr. 
123-XV  din  18.03.03  “Privind  administraţia  publică  locală”, Consiliul  
municipal   Chişinău DECIDE: 
 
         1. Cu  începere  de  la 1 iulie  2005,  pe  teritoriul   municipiului  
Chişinău  se  stabilesc   şi  se  pun  în  aplicare  cotele  taxei  pentru   
unităţile   comerciale    şi/sau  de  prestări   servicii  de   deservire  socială 
(conform  anexei).    
        2.  Baza   impozabilă  a   obiectului   impunerii  la  taxa  pentru   
unităţile   comerciale    şi/sau  de  prestări   servicii  de   deservire  socială   o   
constituie    suprafaţa   comercială   ocupată   de   unităţile   comerciale    
şi/sau  de   prestări  servicii  de   deservire   socială,  amplasarea   lor,  tipul   
mărfurilor    desfăcute   şi  serviciilor   prestate, indicate în autorizaţia de 
amplasare, eliberată de autoritatea administraţiei publice locale. 
        3. Cota   maximă   a  taxei pentru   unităţile   comerciale    şi/sau  de  
prestări   servicii  de   deservire  socială   pentru   municipiul  Chişinău   
constituie  9000  lei   anual   pentru   fiecare  unitate. 



        4. În cazul stabilirii programului de lucru al unităţii în regim nonstop, 
mărimea taxei se majorează cu 30% faţă de taxa stabilită, dar nu mai mult de 
9000 lei. 
       5. Pentru unităţile comerciale şi/sau  de   prestări   servicii   de 
deservire  socială, amplasate în teritoriul Î.M. „Piaţa Centrală”, mărimea 
taxei se majorează cu 50% faţă de taxa stabilită, dar nu mai mult de 9000 lei. 
       6. Pentru unităţile comerciale ce dispun de terase de vară mărimea taxei 
se majorează cu 10% faţă de taxa stabilită, dar nu mai mult de 9000 lei. 
       7. 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, str. 
Cosmonauţilor, str. Kiev, str. Bogdan-Voievod, bd. Moscova, Calea 
Orheiului, str. Socoleni, str. Alecu Russo, str. Ginta Latină, 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, dar nu mai mult de 9000 lei. 

8.  Se    scutesc   de  plata  taxei  pentru   unităţile   comerciale    şi/sau  
de  prestări   servicii  de   deservire  socială: 

8.1.  Agenţii   economici    şi  persoanele   fizice    care   practică  
activităţi  de   pompe  funebre  şi acordă   servicii  similare,  inclusiv  care   
confecţionează   sicrie,  coroane,  flori    artificiale,   ghirlande. 

8.2. 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,  casele   de  ajutor  reciproc  ale   pensionarilor,  
magazinele  “Veteran”,  magazinul  “Binefăcătorul”,  unităţile  de  
alimentaţie   publică ale  Regiei  transport   electric  Chişinău,  cantina  
Spitalului  Clinic  Municipal  de  Urgenţă. 

8.3.   Misiunile  diplomatice   şi  alte  misiuni  asimilate   acestora,   
precum   şi   organizaţiile   internaţionale,   în  conformitate    cu  tratatele   
internaţionale   la  care  Republica   Moldova   este  parte. 



9.  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. 

10. Direcţia  generală  comerţ,  alimentaţie   publică   şi  prestări  
servicii  (dl  Vladimir  Nirca) va  prezenta   trimestrial,  până  la  ultima   zi  
a  lunii   următoare  după  perioada   gestionară,  Inspectoratului   fiscal  de  
stat   Chişinău   lista  subiecţilor  care au primit  autorizaţii  de   amplasare  şi  
funcţionare   a  unităţilor   comerciale  şi/sau  de  prestări  servicii. 

11. Calculul şi plata taxei pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări 
servicii de deservire socială se efectuează individual de către subiecţii 
impunerii, în funcţie de baza impozabilă şi  cotele concrete.  

12. Responsabilitatea pentru calcularea şi virarea în termen la bugetul 
municipal  a taxei pentru uniăţile comerciale şi/sau de prestări servicii de 
deservire socială este atribuită contribuabililor. 

13. Inspectoratul  fiscal  de  stat  Chişinău  va exercita   controlul  
asupra  modului  în  care   se   execută   prevederile    prezentei  decizii. 

14. Se constituie Comisia pentru examinarea utilităţii şi eficacităţii 
privind introducerea taxei locale unice, în următoarea componenţă: 

-   Ţopa Viorel  -   consilier, Partidul Social Democrat,  
 Partidul Social-Liberal; 

-   Roşcovan Mihai -   consilier, Partidul Popular Creştin  
     Democrat; 
-   Crapivca Igor -  consilier, Alianţa Social-Liberală 

„Moldova Noastră „; 
-   Şveţ Petru - consilier, Partidul Comuniştilor din 

Republica Moldova; 
-   Bagdasarov Ilie - consilier, Alianţa Social-Liberală 

„Moldova Noastră „. 
14.1. Comisia va prezenta Consiliului municipal Chişinău informaţia 

respectivă, până la 01.09.2005.  
15. Se  abrogă  decizia  Consiliului   municipal   Chişinău  nr.  1/4   

din  16.01.03  “Cu  privire  la  stabilirea  taxei   pentru    amplasarea  
unităţilor   comerciale   şi  de   prestări   servicii”. 



16. Prezenta  decizie se va comunica mijloacelor mass-media 
municipale. 

17.Viceprimarul  municipiului  Chişinău  dl  Mihai   Furtună  va  
asigura   controlul  îndeplinirii    prevederilor   prezentei   decizii. 
 
 
 
PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ     Grigore Mîra 
 
CONTRASEMNAT: 
SECRETAR INTERIMAR 
AL  CONSILIULUI            Nicolaie Manastârli 
   
 


