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Ministerul Finanțelor, la solicitarea   nr.58 din 25.02.219   privind   acordarea  

asistenței pentru elaborare corectă a deciziilor cu privire la stabilirea taxelor locale, 

impozitele pe bunuri imobiliare și funciare pentru loturile întovărășirilor pomicole 

cu sau fără construcții, terenurile destinate fânețelor și pășunilor, precum și alte 

terenuri amplasate după traseul Râbnița-Tiraspol, în limita competenței, comunică 

următoarele. 

În conformitate cu prevederile art.7 alin.(2) și (4) din Codul fiscal 

nr.1163/1997,  pe parcursul anului fiscal (calendaristic), stabilirea de noi impozite 

şi taxe de stat şi locale, în afară de cele prevăzute de prezentul cod, sau anularea 

ori modificarea impozitelor şi taxelor în vigoare privind determinarea subiecţilor 

impunerii şi a bazei impozabile, modificarea cotelor şi aplicarea facilităţilor fiscale 

se permit numai concomitent cu modificarea corespunzătoare a bugetului de stat şi 

a bugetelor locale. Deciziile autorităților administraţiei publice – ale municipiilor, 

oraşelor, satelor (comunelor), precum şi ale altor unităţi administrativ-teritoriale 

instituite în condițiile legislaţiei, – cu privire la punerea în aplicare, la modificarea, 

în limitele competenţei lor, a cotelor, a modului şi termenelor de achitare şi la 

aplicarea facilităților se adoptă pe parcursul anului fiscal concomitent cu 

modificările corespunzătoare ale bugetelor locale. 

Subiecții impunerii, obiectele impunerii, baza impozabilă, cotele, facilitățile 

fiscale, modul de stabilire și administrare a impozitului pe bunurile imobiliare, 

inclusiv impozitul funciar, sunt reglementate de prevederile titlului VI al Codului 
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fiscal și ale Legii nr.1056/2000 pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul 

fiscal. 

Totodată, menționăm că potrivit prevederilor alin.(4) și (5) din Legea 

nr.39/2006 privind instituirea unor măsuri suplimentarea de susținere a activității 

de întreprinzător desfășurate în localitățile din stânga Nistrului ale raionului 

Dubăsari, deținătorilor de terenuri agricole situate după traseul Râbnița - Tiraspol, 

reieșind din situația limitării accesului la acestea și pînă la înlăturarea consecințelor 

restricționării, sunt scutiți de plata impozitului funciar. 

În partea ce ține de aplicarea taxelor locale menționăm că modul de aplicare 

și percepere este reglementat de prevederile titlului VII al Codului fiscal. 

Potrivit prevederilor titlului VII al Codului fiscal: 

- autoritatea deliberativă a administraţiei publice locale poate aplica toate sau 

numai o parte din taxele locale, în funcţie de posibilităţile şi necesităţile unităţii 

administrativ-teritoriale (art.297 alin.(1)); 

- autoritatea deliberativă a administraţiei publice locale nu are dreptul să 

aplice alte taxe locale decît cele prevăzute de prezentul titlu (art.297 alin.(2)); 

- pe parcursul anului fiscal (calendaristic), stabilirea de taxe locale conform 

prezentului cod sau anularea ori modificarea taxelor locale se permite numai 

concomitent cu modificarea bugetelor locale (art.297 alin.(3)); 

- autoritatea executivă a administraţiei publice locale monitorizează deciziile 

consiliului local privind aplicarea taxelor locale pe teritoriul administrat, le 

prezintă Serviciului Fiscal de Stat în termen de 10 zile din data adoptării acestora 

şi le aduce la cunoştinţă contribuabililor (art.297 alin.(4)); 

- autoritatea deliberativă a administraţiei publice locale nu este în drept să 

stabilească cotele taxelor locale (art.297 alin.(5)): 

a) nominal, pentru fiecare contribuabil în parte; 

b) diferenţiat, în funcţie de forma organizatorico-juridică de desfăşurare a 

activităţii; 

c) diferenţiat, în funcţie de genuri de activitate desfăşurate; 

d) diferenţiat, în funcţie de amplasament; 

e) diferenţiat, pe tipuri de obiecte ale impunerii. 

- prin derogare de la prevederile alin.(5), cotele impunerii se vor stabili 

(art.297 alin.(6)): 

a) în cazul taxei pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii – în 

funcţie de genul de activitate desfăşurat, tipul de obiecte ale impunerii, locul 

amplasării, suprafaţa ocupată de unităţile de comerţ şi/sau de prestare a serviciilor, 

categoria mărfurilor comercializate şi a serviciilor prestate, regimul de activitate; 



b) în cazul taxei de piaţă – în funcţie de tipul pieţei, locul amplasării şi regimul 

de activitate; 

c) în cazul taxei pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe 

teritoriul municipiilor, oraşelor şi satelor (comunelor) – în funcţie de numărul de 

locuri în unităţile de transport, itinerarul parcurs, periodicitatea circulaţiei pe 

itinerar, fluxul de călători pe itinerar; 

d) în cazul taxei pentru dispozitivele publicitare – în funcţie de suprafaţa feţei 

(feţelor) dispozitivului publicitar şi locul amplasării. 

- pentru taxele locale de la posesorii de cîini,  pentru parcaj şi pentru 

salubrizare, mecanismul de administrare a acestora se stabileşte de către autoritatea 

administraţiei publice locale (art.297 alin.(7)); 

- la stabilirea cotelor taxelor locale prevăzute la art.289 alin.(2), autorităţile 

administraţiei publice locale sînt obligate să se conducă de următoarele criterii şi 

principii (art.297 alin.(8)): 

a) previzibilitatea activităţii de întreprinzător – întreprinzătorii, pentru 

planificarea cheltuielilor, vor cunoaşte din timp şi vor fi consultaţi referitor la 

mărimea taxelor locale; 

b) principiul transparenţei decizionale – autorităţile administraţiei publice 

locale, în mod prioritar, vor informa şi vor asigura accesul liber la proiectele ce 

vizează mărimea preconizată a taxelor locale; 

c) principiul echitabilităţii (proporţionalităţii) în raporturile dintre unitatea 

administrativ-teritorială şi întreprinzător – autorităţile administraţiei publice 

locale, la stabilirea mărimii taxelor locale, se vor încredinţa că este asigurată 

proporţionalitatea (echitabilitatea) între interesele colectivităţii locale şi ale 

întreprinzătorilor, inclusiv nu vor întreprinde acţiuni în exces sub pretextul 

atingerii scopurilor societăţii/colectivităţii locale. 

- autoritatea administraţiei publice locale, dacă efectuează concomitent 

modificările corespunzătoare în bugetul local, poate (art.296): 

a) să acorde subiecţilor impunerii scutiri în plus la cele enumerate la art.295; 

b) să acorde amînări la plata taxelor locale pe anul fiscal respectiv; 

c) să prevadă înlesniri la plata taxelor locale pentru categoriile social-

vulnerabile ale populației. 

Astfel, la elaborarea deciziilor privind stabilirea impozitului pentru bunurile 

imobiliare, impozitul funciar, precum și a taxelor locale autoritatea deliberativă a 

administrației publice locale urmează să se ghideze de prevederile actelor 

normative menționate supra. 



Decizia de aplica toate sau numai o parte din taxele locale aparține  în 

totalitate autorității deliberative a administrației publice locale. La fel și decizia  de 

a acorda scutiri de la plata taxelor locale suplimentar la cele enumerate expres în 

Codul fiscal. 
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