
CALCULUL 

taxei pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii                                                                                   

pentru anul 2020 

 

Codul fiscal (IDNO/IDNP):  _________________________ 

Denumirea unității comerciale: _______________________ 

Adresa unității comerciale:  __________________________ 

Tipul unității comerciale:  ___________________________ 

Activitatea de comerț:  ______________________________ 

 Codul CAEM: _____________  
(codul CAEM pentru clasa principală de mărfuri realizate sau servicii prestate) 

1. Suprafaţa totală a obiectului, conform punctului e) din anexă la titlul 

VII al Codului fiscal, m²  

 

 

2. Cota taxei (conform Deciziei Consiliului Municipal 10/1 din 

23.12.2019) în dependență de tipul mărfii realizate sau servicii prestate 

conform codului CAEM și suprafaței ocupate, lei 

 

 

3. Coeficientul teritorial de amplasare   

1,5 – pentru I zonă;  

1,3 – pentru a II-a zonă; 

1,0 – pentru a III-a zonă. 

 

 

4. Suprafaţa terasei, m²  

5. Suma taxei pentru terasa, (p.4 x 10,00 lei pentru 1m
2
) x p.3, lei  

6. Plată suplimentară pentru programul "Non-Stop", 1500 lei  

7. Suma totală a taxei pentru 1 an, (p.(2х3)+p.5+p.6), lei  

8. Suma taxei calculate pentru o zi (7/365), lei   

 

Data calculării: _________________ 

Executorul calculului: _____________________________                      

Beneficiar MF-TR Nord Bălţi   

Cod IBAN: MD39TRGDAA11441803000000 

Cod Fiscal  beneficiar - 1006601000037 

Banca beneficiară Ministerul Finanţelor - Trezoreria de Stat  

codul băncii TREZMD2X 

Notă:                

 Conform art. 293 (1) al Codului fiscal al RM, 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. 

 Conform punctul e) din anexa la titlul VII al Codului fiscal, baza impozabilă a obiectului 

impunerii constituie suprafața ocupată de unitățile de comerț și/sau de prestări servicii. 

 Conform art. 3 din legea nr. 231 din 23.09.2010 cu  privire la comerţul interior, unitate 

comercială reprezintă unitate (spaţiu) în care au loc procesele operative de circulaţie a 

mărfurilor/serviciilor (primirea, depozitarea şi vînzarea).  

 Conform art. 298 (1) al Codului fiscal al RM, responsabilitatea pentru virarea în termen la 

bugetele unităților administrativ-teritoriale a taxelor locale și pentru prezentarea dărilor 

de seamă fiscale revine contribuabililor. 



DETERMINAREA CALCULULUI TAXEI PENTRU UNITĂŢILE 

COMERCIALE ŞI/SAU DE PRESTĂRI SERVICII PENTRU ANUL 2019 ÎN 

BAZA CODULUI CAEM rev.2                                                                                    

 

1. Studierea normelor metodologice de utilizare a Clasificatorului Activităților 

Economice a Economiei Moldovei (CAEM rev.2), pentru efectuarea corectă a 

calculului sumei taxei pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii pentru 

anul 2017 în baza codului CAEM (www.statistica.md/pageview.php?l=ro&idc=385); 

2. Identificarea activității principale desfășurate de unitatea comercială conform 

regulilor de clasificare și determinare descrise în catalogul CAEM rev.2; 

(www.statistica.md/pageview.php?l=ro&idc=385); 

3. Identificarea codului CAEM al clasei principale de mărfuri realizate sau servicii 

prestate din grupa activității de bază, conform regulilor de clasificare și determinare 

descrise în catalogul CAEM rev.2; (www.statistica.md/pageview.php?l=ro&idc=385); 

4. Determinarea taxei pentru unitatea comercială și/sau de prestări servicii pentru anul 

2017 conform anexei nr.9 a deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 13/1 din 16.12.2016, 

în baza codului CAEM al clasei principale de mărfii realizate sau servicii prestate și 

în funcție de suprafața ocupată de unitatea comercială și/sau de prestări servicii 

(Decizia Consiliului mun. Bălți nr. 13/1 din 16.12.2016; www.monitoruldebalti.md); 

5. Identificarea coeficientului zonal de amplasare a unității comerciale și/sau de 

prestării servicii în baza schemei delimitării teritoriului mun. Bălți în zone 

economice-planimetrice (Decizia Consiliului mun. Bălți nr. 1/20 din 04.02.2016 cu privire 

la privire la modificarea și completarea Regulamentului privind modul de dare în locaţiune a 

activelor neutilizate a proprietăţii municipale, aprobat prin decizia Consiliului mun. Bălţi Nr. 

6/66 din 25.09.2008, cu modificările şi completările ulterioare, și Decizia Consiliului mun. Bălți 

nr. 9/3 din 29.09.2016 cu privire la aprobarea Regulamentului de desfăşurare a activităţii de 

comerţ pe teritoriul mun. Bălţi în redacţie nouă, pagina 27; www.monitoruldebalti.md ); 

6. Calcularea sumei totale a taxei pentru unitatea comercială şi/sau de prestări servicii                                                                                   

pentru un an întreg (anul 2017), în funcție de genul de activitate desfășurat (care 

include, tipul de obiecte ale impunerii și categoria mărfurilor comercializate și 

serviciilor prestate), locul amplasării, suprafața ocupată a unităților comerciale 

și/sau de prestări servicii, regimul de activitate (în baza modelului pentru calcul 

prezentat). 

Pentru informații suplimentare cu privire determinarea calcului sumei taxei pentru unităţile 

comerciale şi/sau de prestări servicii pentru anul 2017 puteți apela la numerele de telefoane:  

 (0231) 2-30-46 (biroul 235) din cadrul Primăriei mun. Bălți;       

 (0231) 5-22-95 din cadrul Inspectoratului Fiscal de Stat pe mun. Bălți. 

 

Informaţia prezentată este disponibilă și pe site-ul Primăriei mun. Bălți: www.balti.md 
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