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Anexa nr. 9  

                      la Decizia Consiliului Municipal Bălți 

nr._____din _____________2022 

 

СOTELE TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2023 
 

 

Nr. 

d/o 
Denumirea 

taxelor locale 
Subiectul impunerii 

Obiectului impunerii și 

baza impozabilă  
Cota anuală 

Înlesnirile 

conform art.295 

și  art.296 din 

Codul Fiscal  
1 Taxă pentru 

amenajarea 

teritoriului 

Persoanele juridice sau 

fizice înregistrate în 

calitate de întreprinzător 

şi persoanele ce 

desfăşoară activitate 

profesională în sectorul 

justiţiei, care dispun de 

bază impozabilă. 

Numărul mediu scriptic 

trimestrial al salariaţilor 

şi, suplimentar:  

– în cazul 

întreprinderilor 

individuale şi 

gospodăriilor ţărăneşti 

(de fermier) – fondatorul 

întreprinderii 

individuale, fondatorul 

şi membrii gospodăriilor 

ţărăneşti (de fermier); 

– în cazul persoanelor 

care desfăşoară 

activitate profesională în 

sectorul justiţiei; 

 – numărul de persoane 

abilitate prin lege pentru 

desfăşurarea activităţii 

profesionale în sectorul 

justiţiei 

100 lei anual pentru 

fiecare salariat 

şi/sau fondator al 

întreprinderii 

individuale, al 

gospodăriei 

ţărăneşti (de 

fermier), de 

asemenea membrii 

acesteia şi/sau 

pentru fiecare 

persoană ce 

desfăşoară 

activitate 

profesională în 

sectorul justiţiei 

- fondatorii 

gospodăriilor 

ţărăneşti (de 

fermier) care au 

atins vârsta de 

pensionare; 

- persoanele fizice 

care desfăşoară 

activităţi 

independente în 

cadrul pieţelor 

create în condiţiile 

art.12 din Legea 

nr.231/2010 cu 

privire la comerţul 

interior. 

2 Taxă de 

plasare 

(amplasare) a 

publicităţii 

(reclamei) 

Persoanele juridice sau 

persoanele fizice 

înregistrate în calitate de 

întreprinzător care 

plasează şi/sau 

difuzează informaţii 

publicitare (cu excepţia 

publicităţii exterioare) 

prin intermediul 

mijloacelor 

cinematografice, 

reţelelor telefonice, 

telegrafice, telex, 

mijloacelor de transport, 

altor mijloace (cu 

excepţia TV, 

internetului, radioului, 

presei periodice, 

tipăriturilor) 

Venitul din vânzări ale 

serviciilor de plasare 

şi/sau difuzare a 

anunţurilor publicitare 

prin intermediul 

serviciilor 

cinematografice, video, 

prin reţelele telefonice, 

telegrafice, telex, prin 

mijloacele de transport, 

prin alte mijloace (cu 

excepţia TV, 

internetului, radioului, 

presei periodice, 

tipăriturilor), cu excepţia 

amplasării publicităţii 

exterioare 

 

   5 % 

producătorii şi 

difuzorii de 

publicitate socială 

şi de publicitate 

plasată pe 

trimiterile poştale. 

3 Taxă de 

aplicare a 

simbolicii 

locale 

Persoanele juridice sau 

fizice, înregistrate în 

calitate de 

întreprinzător, care 

aplică simbolica locală 

pe produsele fabricate 

Venitul din vânzări ale 

produselor fabricate 

cărora li se aplică 

simbolica locală 
   0,1% 

 



2 

 

4 Taxă pentru 

unităţile 

comerciale 

şi/sau de 

prestări 

servicii 

Persoanele fizice care 

desfăşoară activitate de 

întreprinzător şi 

persoanele juridice, care 

dispun de obiecte ale 

impunerii 

Suprafaţa ocupată de 

unităţile de comerţ 

şi/sau de prestări servicii 

care, conform 

Clasificatorului 

Activităţilor din 

Economia Moldovei, 

corespund activităţilor 

expuse în anexa nr.1 la 

Legea nr.231 din 

23.09.2010 cu privire la 

comerţul interior 

Conform tabelului - persoanele care 

practică activităţi 

de pompe funebre 

şi acordă servicii 

similare, inclusiv 

care confecţionează 

sicrie, coroane, 

flori false, 

ghirlande; 

- persoanele fizice 

care desfăşoară 

activităţi 

independente în 

cadrul pieţelor 

create în condiţiile 

art.12 din Legea 

nr.231/2010 cu 

privire la comerţul 

interior. 

5 Taxă de piaţă Persoanele juridice sau 

fizice înregistrate în 

calitate de 

întreprinzător-

administrator al pieţei 

Suprafaţa terenului 

pieței şi a clădirilor, 

construcțiilor a căror 

strămutare este 

imposibilă fără cauzarea 

de prejudicii destinației 

lor  

Anual pentru 

fiecare m²:  

 70 lei - piaţa de 

haine  

 30 lei - piaţa mixtă 

şi  agricolă, piaţa 

alimentară, piaţa de 

haine "Second-

hand"  

 

 

6 Taxă pentru 

cazare 

Persoanele juridice sau 

fizice, înregistrate în 

calitate de 

întreprinzător, care 

prestează servicii de 

cazare 

Venitul din vânzări ale 

serviciilor de cazare 

prestate de structurile cu 

funcţii de cazare 
  2,0% 

 

7 Taxă pentru 

prestarea 

serviciilor de 

transport 

auto de 

călători pe 

teritoriul 

municipiilor, 

oraşelor şi 

satelor 

(comunelor) 

Persoanele juridice sau 

fizice, înregistrate în 

calitate de 

întreprinzător, care 

prestează servicii de 

transport auto de călători 

pe teritoriul 

municipiilor, oraşelor şi 

satelor (comunelor) 

Numărul de unităţi 

de transport, în funcţie 

de numărul de locuri 

Lunar pentru fiecare 

unitate de transport, 

în funcţie de 

numărul de locuri:  

 250 lei pentru 

fiecare unitate de 

transport, în funcţie 

de numărul de 

locuri până la 8 

locuri inclusiv; 

 1 200 lei pentru 

fiecare unitate de 

transport, în funcţie 

de numărul de 

locuri de la 9 până 

la 16 locuri 

inclusiv; 

 1 700  lei pentru 

fiecare unitate de 

transport, în funcţie 

de numărul de 

locuri de la 17 până 

la 24 locuri 

inclusiv;  
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Notă: În conformitate cu art.295 din Codul fiscal, se scutesc de plata tuturor taxelor locale: 

– autorităţile publice şi instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile;  

– misiunile diplomatice şi oficiile consulare acreditate în Republica Moldova, precum şi reprezentanţele  

organizaţiilor internaţionale acreditate în Republica Moldova, în baza principiului reciprocităţii, în 

conformitate cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte; 

          – Banca Naţională a Moldovei; 

– proprietarii sau deţinătorii bunurilor rechiziţionate în interes public, pe perioada rechiziţiei,conform  

legislaţiei. 

 

 

 

 

 

 

 

 2 100 lei pentru 

fiecare unitate de 

transport, în funcţie 

de numărul de 

locuri de la 25 până 

la 35 locuri 

inclusiv; 

 2 300 lei pentru 

fiecare unitate de 

transport, în funcţie 

de numărul de 

locuri mai mult 35 

locuri 

8 Taxă pentru 

parcare 
Persoanele juridice 

sau fizice, înregistrate 

în calitate de 

întreprinzător, care 

prestează servicii de 

parcare 

Suprafaţa parcării 
10 lei anual pentru 

fiecare m² 

 

9 Taxă pentru 

dispozitivele 

publicitare 

Persoanele fizice 

înregistrate în calitate de 

întreprinzător şi 

persoanele juridice, care 

deţin în 

posesie/folosinţă sau 

sînt proprietari ai 

dispozitivelor 

publicitare 

Suprafaţa feţei (feţelor) 

dispozitivului publicitar 

pe care se amplasează 

publicitatea exterioară. 

 la amlasarea 
dispozitivului  în I 

zonă – 700,00 lei 

anual pentru fiecare  
m²; 
  la amlasarea 
dispozitivului  în 

zonă  II – 500,00 lei 

anual pentru fiecare  
m²; 

  la amlasarea  
dispozitivului în 

zonă III  – 400,00 

lei anual pentru 

fiecare  m² 
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                                                                                                                                                       Tabelul 

                                                                                                                                   la anexa nr.9  

        la Decizia Consiliului Municipal Bălți 

nr._____ din______________2022                                                                                                        

 

COTELE TAXEI PENTRU UNITĂŢILE COMERCIALE ŞI/SAU DE PRESTĂRI 

SERVICII PE TERITORIUL MUNICIPIULUI BĂLŢI  

Unităţile comerciale  şi/sau de prestări servicii, care corespund activităţilor expuse în 

anexa nr.1 la Legea nr.231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerţul interior 

Cota 

taxei 

anuale, lei  

 

S
ec

ţi
u

n
ea

 

D
iv

iz
iu

n
ea

 

G
ru

p
a
 

C
la

sa
 

Denumirea activitatii 

 

G    COMERŢ CU RIDICATA ŞI CU AMĂNUNTUL; 

ÎNTREŢINERE ŞI REPARARE A AUTOVEHICULELOR ŞI A 

MOTOCICLETELOR 

 

 45 

 

  Comerţul cu ridicata şi cu amănuntul; întreţinerea şi repararea 

autovehiculelor şi a motocicletelor 

 

  45.1  Comerţul cu autovehicule  

   45.11 Comerţul cu  autoturisme şi cu autovehicule uşoare (sub 3,5 tone) 90 000 

   45.19 Comerţul cu alte autovehicule 90 000 

  45.2  Întreţinerea şi repararea autovehiculelor  

   45.20 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor cu suprafaţa  

    până la 60 m2 3 000 

    mai mare de 60 m2 până la 100 m2 5 000 

    mai mare de 100 m2 până la 200 m2 7 000** 

    mai mare de 200 m2 până la 400 m2 12 000** 

    mai mare de 400 m2 20 000** 

   45.3  Comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule  

   45.31 Comerţul cu ridicata de piese şi de accesorii pentru autovehicule cu 

suprafaţa  
 

    până la 25 m2 2 400 

    mai mare de 25  m2şi până la 50 m2 4 800 

    mai mare de 50 m2 şi până la 100 m2 9 600 

      mai mare de 100 m2 şi până la 300 m2 12 000 

            mai mare de 300 m2 şi până la 1 000 m2 14 400 

            mai mare de 1 000 m2 şi până la 2 000 m2 60 000 

         mai mare de 2 000 m2 90 000 

   45.32 Comerţul cu amănuntul de piese şi de accesorii pentru autovehicule  

cu suprafaţa  
 

    până la 30 m2 825 

    mai mare de 30 m2 şi până la 50 m2 1 620 

    mai mare de 50 m2 şi până la 100 m2 2 400 

    mai mare de 100 m2 şi până la 200 m2 7 500 

    mai mare de 200 m2 şi până la 300 m2 13 500 

    mai mare de 300 m2  şi până la 500 m2 15 000 

    mai mare de 500 m2  şi până la 1 000 m2 18 000 

            mai mare de 1 000 m2  şi până la 2 000 m2  65 000 

         mai mare de 2 000 m2 100 500 
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45.4 

 Comerţul cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea 

şi repararea motocicletelor 
 

   45.40 Comerţul cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi 

repararea motocicletelor cu suprafaţa  
 

    până la 30 m2 825 

    mai mare de 30 m2 şi până la 50 m2 1 620 

    mai mare de 50 m2 şi până la 100 m2 2 400 

    mai mare de 100 m2 şi până la 200 m2 7 500 

    mai mare de 200 m2 şi până la 300 m2 13 500 

    mai mare de 300 m2  până la 500 m2 15 000 

    mai mare de 500 m2  până la 1 000 m2 18 000 

            mai mare de 1 000 m2  până la 2 000 m2 65 000 

         mai mare de 2 000 m2 100 500 

 46   Comerţul cu ridicata, cu excepţia comerţului cu autovehicule şi 

motociclete 
 

  46.1  Activităţi de intermediere în comerţul cu ridicata  

   46.11 Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole, animale vii, 

materii prime textile şi cu semifabricate 
10 000 

   46.12 Intermedieri în comerţul cu combustibili, minereuri, metale şi 

produse chimice pentru industrie 
10 000 

   46.13 Intermedieri în comerţul cu material lemnos şi cu materiale de 

construcţii 
10 000 

   46.14 Intermedieri în comerţul cu maşini, echipamente industriale, nave şi 

avioane 
10 000 

   46.15 Intermedieri în comerţul cu mobilă, articole de menaj şi de fierărie 10 000 

   46.16 Intermedieri în comerţul cu textile, confecţii din blană, încălţăminte şi 

articole din piele 
10 000 

   46.17 Intermedieri în comerţul cu produse alimentare, inclusiv cu băuturi şi 

tutun 
10 000 

   46.18 Intermedieri în comerţul specializat în vînzarea produselor cu caracter 

specific n.c.a. 
10 000 

   46.19 Intermedieri în comerţul cu produse diverse 10 000 

  46.2  Comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi al animalelor 

vii 
 

   46.21 Comerţul cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi al tutunului 

neprelucrat  cu suprafaţa  
 

    până la 25 m2 2 000 

     mai mare de 25 m2 şi până la 50 m2 4 000 

    mai mare de 50 m2 şi până la 100 m2 8 000 

     mai mare de 100 m2 până la 300 m2 10 000 

            mai mare de 300 m2  până la 1 000 m2 12 000 

            mai mare de 1 000 m2  până la 2 000 m2 50 000 

         mai mare de 2 000 m2 75 000 

   46.22 Comerţul cu ridicata al florilor şi al plantelor cu suprafaţa   

    până la 25 m2 2 000 

     mai mare de 25 m2 şi până la 50 m2 4 000 

    mai mare de 50 m2 şi până la 100 m2 8 000 

     mai mare de 100 m2 până la 300 m2 10 000 

            mai mare de 300 m2  până la 1 000 m2 12 000 

            mai mare de 1 000 m2  până la 2 000 m2 50 000 

         mai mare de 2 000 m2 75 000 

   46.23 Comerţul cu ridicata al animalelor vii cu suprafaţa   
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    până la 25 m2 2 000 

     mai mare de 25 m2 şi până la 50 m2 4 000 

    mai mare de 50 m2 şi până la 100 m2 8 000 

     mai mare de 100 m2 până la 300 m2 10 000 

            mai mare de 300 m2  până la 1 000 m2 12 000 

            mai mare de 1 000 m2  până la 2 000 m2 50 000 

         mai mare de 2 000 m2 75 000 

   46.24 Comerţul cu ridicata al blănurilor, pieilor brute şi al pieilor prelucrate 

cu suprafaţa  
 

    până la 25 m2 2 000 

     mai mare de 25 m2 şi până la 50 m2 4 000 

    mai mare de 50 m2 şi până la 100 m2 8 000 

     mai mare de 100 m2 până la 300 m2 10 000 

            mai mare de 300 m2  până la 1 000 m2 12 000 

            mai mare de 1 000 m2  până la 2 000 m2 50 000 

         mai mare de 2 000 m2 75 000 

  46.3  Comerţul cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor şi al 

tutunului 
 

   46.31 Comerţul cu ridicata al fructelor şi legumelor cu suprafaţa   

    până la 25 m2 2 400 

     mai mare de 25 m2 şi până la 50 m2 4 800 

    mai mare de 50  m2  şi până la 100 m2 9 600 

            mai mare de 100 m2 până la 300 m2 12 000 

            mai mare de 300 m2  până la 1 000 m2 14 400 

            mai mare de 1 000 m2  până la 2 000 m2 90 000 

         mai mare de 2 000 m2 130 000 

   46.32 Comerţul cu ridicata al cărnii şi al produselor din carne cu suprafaţa   

    până la 25 m2 2 400 

     mai mare de 25 m2 şi până la 50 m2 4 800 

    mai mare de 50  m2  şi până la 100 m2 9 600 

            mai mare de 100 m2 până la 300 m2 12 000 

            mai mare de 300 m2  până la 1 000 m2 14 400 

            mai mare de 1 000 m2  până la 2 000 m2 90 000 

    mai mare de 2 000 m2 130 000 

   46.33 Comerţul cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi al 

grăsimilor comestibile cu suprafaţa  
 

    până la 25 m2 2 400 

     mai mare de 25 m2 şi până la 50 m2 4 800 

    mai mare de 50  m2  şi până la 100 m2 9 600 

            mai mare de 100 m2 până la 300 m2 12 000 

            mai mare de 300 m2  până la 1 000 m2 14 400 

            mai mare de 1 000 m2  până la 2 000 m2 90 000 

         mai mare de 2 000 m2 130 000 

   46.34 Comerţul cu ridicata al băuturilor  cu suprafaţa   

    până la 25 m2 3 150 

     mai mare de 25 m2 şi până la 50 m2 6 250 

    mai mare de 50  m2  şi până la 100 m2 12 500 

            mai mare de 100 m2 până la 300 m2 15 600 

            mai mare de 300 m2  până la 1 000 m2 18 850 

            mai mare de 1 000 m2  până la 2 000 m 2 90 000 

         mai mare de 2 000 m 2 130 000 
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   46.35 Comerţul cu ridicata al produselor din tutun cu suprafaţa   

    până la 25 m2 2 900 

     mai mare de 25 m2 şi până la 50 m2 5 800 

    mai mare de 50  m2  şi până la 100 m2 11 550 

            mai mare de 100 m2 până la 300 m2 14 400 

            mai mare de 300 m2  până la 1 000 m2 17 300 

            mai mare de 1 000 m2  până la 2 000 m2 90 000 

         mai mare de 2 000 m2 130 000 

   46.36 Comerţul cu ridicata al zahărului, ciocolatei şi al produselor 

zaharoase cu suprafaţa  
 

    până la 25 m2 2 400 

     mai mare de 25 m2 şi până la 50 m2 4 800 

    mai mare de 50  m2  şi până la 100 m2 9 600 

            mai mare de 100 m2 până la 300 m2 12 000 

            mai mare de 300 m2  până la 1 000 m2 14 400 

            mai mare de 1 000 m2  până la 2 000 m2 90 000 

         mai mare de 2 000 m2 130 000 

   46.37 Comerţul cu ridicata cu cafea, ceai, cacao şi condimente cu suprafaţa   

    până la 25 m2 2 400 

     mai mare de 25 m2 şi până la 50 m2 4 800 

    mai mare de 50  m2  şi până la 100 m2 9 600 

            mai mare de 100 m2 până la 300 m2 12 000 

            mai mare de 300 m2  până la 1 000 m2 14 400 

            mai mare de 1 000 m2  până la 2 000 m2 90 000 

         mai mare de 2 000 m2 130 000 

   46.38 Comerţul cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peşte, 

crustacee şi moluşte cu suprafaţa  
 

    până la 25 m2 2 400 

     mai mare de 25 m2 şi până la 50 m2 4 800 

    mai mare de 50 m2 şi până la 100 m2 9 600 

            mai mare de 100 m2 până la 300 m2 12 000 

            mai mare de 300 m2  până la 1 000 m2 14 400 

            mai mare de 1 000 m2  până la 2 000 m2 90 000 

         mai mare de 2 000 m2 130 000 

   46.39 Comerţul cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi şi 

tutun cu suprafaţa  
 

    până la 25 m2 3 600 

     mai mare de 25 m2 şi până la 50 m2 7 200 

    mai mare de 50 m2 şi până la 100 m2 14 400 

            mai mare de 100 m2 până la 300 m2 18 000 

            mai mare de 300 m2  până la 1 000 m2 21 600 

            mai mare de 1 000 m2  până la 2 000 m2 90 000 

         mai mare de 2 000 m2 130 000 

  46.4  Comerţul cu ridicata al bunurilor de consum  

   46.41 Comerţul cu ridicata al produselor textile cu suprafaţa   

    până la 25 m2 2 000 

     mai mare de 25 m2 şi până la 50 m2 4 000 

    mai mare de 50 m2 şi până la 100 m2 8 000 

            mai mare de 100 m2 până la 300 m2 10 000 

            mai mare de 300 m2  până la 1 000 m2 12 000  

            mai mare de 1 000 m2  până la 2 000 m2 50 000 
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         mai mare de 2 000 m2 75 000 

   46.42 Comerţul cu ridicata al îmbrăcămintei şi încălţămintei cu suprafaţa   

    până la 25 m2 2 000 

     mai mare de 25 m2 şi până la 50 m2 4 000 

    mai mare de 50 m2 şi până la 100 m2 8 000 

            mai mare de 100 m2 până la 300 m2 10 000 

            mai mare de 300 m2  până la 1 000 m2 12 000 

            mai mare de 1 000 m2  până la 2 000 m2 50 000 

         mai mare de 2 000 m2 75 000 

   46.43 Comerţul cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al 

aparatelor de radio şi al televizoarelor cu suprafaţa  
 

    până la 25 m2 2 400 

     mai mare de 25 m2 şi până la 50 m2 4 800 

    mai mare de 50 m2 şi până la 100 m2 9 600 

            mai mare de 100 m2 până la 300 m2 12 000 

            mai mare de 300 m2  până la 1 000 m2 14 400 

            mai mare de 1 000 m2  până la 2 000 m2 60 000 

         mai mare de 2 000 m2 90 000 

   46.44 Comerţul cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie şi al 

produselor de întreţinere cu suprafaţa  
 

    până la 25 m2 2 000 

     mai mare de 25 m2 şi până la 50 m2 4 000 

    mai mare de 50 m2 şi până la 100 m2 8 000 

            mai mare de 100 m2 până la 300 m2 10 000 

            mai mare de 300 m2  până la 1 000 m2 12 000 

            mai mare de 1 000 m2  până la 2 000 m2 50 000 

         mai mare de 2 000 m2 75 000 

   46.45 Comerţul cu ridicata al produselor cosmetice şi de parfumerie  cu 

suprafaţa  
 

    până la 25 m2 2 000 

     mai mare de 25 m2 şi până la 50 m2 4 000 

    mai mare de 50 m2 şi până la 100 m2 8 000 

            mai mare de 100 m2 până la 300 m2 10 000 

            mai mare de 300 m2  până la 1 000 m2 12 000 

            mai mare de 1 000 m2  până la 2 000 m2 50 000 

         mai mare de 2 000 m2 75 000 

   46.46 Comerţul cu ridicata al produselor farmaceutice 30 000 

   46.47 Comerţul cu ridicata al mobilei, covoarelor şi al articolelor de 

iluminat cu suprafaţa  
 

    până la 25 m2 2 000 

     mai mare de 25 m2 şi până la 50 m2 4 000 

    mai mare de 50 m2 şi până la 100 m2 8 000 

            mai mare de 100 m2 până la 300 m2 10 000 

            mai mare de 300 m2  până la 1 000 m2 12 000 

            mai mare de 1 000 m2  până la 2 000 m2 50 000 

         mai mare de 2 000 m2 75 000 

   46.48 Comerţul cu ridicata al ceasurilor şi bijuteriilor cu suprafaţa   

    până la 25 m2 2 000 

     mai mare de 25 m2 şi până la 50 m2 4 000 

    mai mare de 50 m2 şi până la 100 m2 8 000 

            mai mare de 100 m2 până la 300 m2 10 000 

            mai mare de 300 m2  până la 1 000 m2 12 000 
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            mai mare de 1 000 m2  până la 2 000 m2 50 000 

         mai mare de 2 000 m2 75 000 

   46.49 Comerţul cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc cu suprafaţa   

    până la 25 m2 2 400 

     mai mare de 25 m2 şi până la 50 m2 4 800 

    mai mare de 50 m2 şi până la 100 m2 9 600 

            mai mare de 100 m2 până la 300 m2 12 000 

            mai mare de 300 m2  până la 1 000 m2 14 400 

            mai mare de 1 000 m2  până la 2 000 m2 60 000 

         mai mare de 2 000 m2 90 000 

  46.6  Comerţul cu ridicata al altor maşini, echipamente şi furnituri  

   46.61 Comerţul cu ridicata al maşinilor agricole, echipamentelor şi al 

furniturilor 
90 000 

   46.62 Comerţul cu ridicata al maşinilor-unelte cu suprafaţa   

    până la 25 m2 2 400 

     mai mare de 25 m2 şi până la 50 m2 4 800 

    mai mare de 50 m2 şi până la 100 m2 9 600 

            mai mare de 100 m2 până la 300 m2 12 000 

            mai mare de 300 m2  până la 1 000 m2 14 400 

            mai mare de 1 000 m2  până la 2 000 m2 60 000 

         mai mare de 2 000 m2 90 000 

   46.63 Comerţul cu ridicata al maşinilor pentru industria minieră şi pentru 

construcţii  cu suprafaţa  
 

    până la 25 m2 2 400 

     mai mare de 25 m2 şi până la 50 m2 4 800 

    mai mare de 50 m2 şi până la 100 m2 9 600 

            mai mare de 100 m2 până la 300 m 2 12 000 

            mai mare de 300 m2  până la 1 000 m2 14 400 

            mai mare de 1 000 m2  până la 2 000 m2 60 000 

         mai mare de 2 000 m2 90 000 

   46.64 Comerţul cu ridicata al maşinilor pentru industria textilă şi al 

maşinilor de cusut şi de tricotat  cu suprafaţa  
 

    până la 25 m2 2 400 

     mai mare de 25 m2 şi până la 50 m2 4 800 

    mai mare de 50 m2 şi până la 100 m2 9 600 

            mai mare de 100 m2 până la 300 m2 12 000 

            mai mare de 300 m2  până la 1 000 m2 14 400 

            mai mare de 1 000 m2  până la 2 000 m2 60 000 

         mai mare de 2 000 m2 90 000 

   46.65 Comerţul cu ridicata al mobilei de birou cu suprafaţa   

    până la 25 m2 2 000 

     mai mare de 25 m2 şi până la 50 m2 4 000 

    mai mare de 50 m2 şi până la 100 m2 8 000 

            mai mare de 100 m2 până la 300 m2 10 000 

            mai mare de 300 m2  până la 1 000 m2 12 000 

            mai mare de 1 000 m2  până la 2 000 m2 50 000 

         mai mare de 2 000 m2 75 000 

   46.66 Comerţul cu ridicata al altor maşini şi echipamente de birou cu 

suprafaţa  
 

    până la 25 m2 2 400 

     mai mare de 25 m2 şi până la 50 m2 4 800 

    mai mare de 50 m2 şi până la 100 m2 9 600 
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            mai mare de 100 m2 până la 300 m2 12 000 

            mai mare de 300 m2  până la 1 000 m2 14 400 

            mai mare de 1 000 m2  până la 2 000 m2 60 000 

         mai mare de 2 000 m2 90 000 

   46.69 Comerţul cu ridicata al altor maşini şi echipamente cu suprafaţa   

    până la 25 m2 2 400 

     mai mare de 25 m2 şi până la 50 m2 4 800 

    mai mare de 50 m2 şi până la 100 m2 9 600 

            mai mare de 100 m2 până la 300 m2 12 000 

            mai mare de 300 m2  până la 1 000 m2 14 400 

            mai mare de 1 000 m2  până la 2 000 m2 60 000 

         mai mare de 2 000 m2 90 000 

  46.7  Comerţul cu ridicata specializat al altor produse  

   46.71 Comerţul cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al 

produselor derivate 
200 000 

   46.72 Comerţul cu ridicata al metalelor şi al minereurilor metalice cu 

suprafaţa  
 

    până la 100 m2 12 000 

     mai mare de 100 m2 şi până la 250 m2 15 000 

            mai mare de 250 m2  până la 1 000 m2 18 000 

            mai mare de 1 000 m2  până la 2 000 m2   75 000 

         mai mare de 2 000 m2 112 500 

   46.73 Comerţul cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de 

construcţie şi echipamentelor sanitare cu suprafaţa  
 

    până la 100 m2 9 600 

    mai mare de 100 m2 şi până la 250 m2 12 000 

    mai mare de 250 m2  până la 1 000 m2 14 400 

            mai mare de 1 000 m2  până la 2 000 m2    90 000 

         mai mare de 2 000 m2 130 000 

   46.74 Comerţul cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie 

pentru instalaţii sanitare şi de încălzire cu suprafaţa  
 

    până la 100 m2 8 000 

    mai mare de 100 m2 şi până la 250 m2 10 000 

    mai mare de 250 m2  până la 1 000 m2 12 000 

            mai mare de 1 000 m2  până la 2 000 m2    50 000 

         mai mare de 2 000 m2 75 000 

   46.75 Comerţul cu ridicata al produselor chimice cu suprafaţa   

    până la 25 m2 2 000 

     mai mare de 25 m2 şi până la 50 m2 4 000 

    mai mare de 50 m2 şi până la 100 m2 8 000 

     mai mare de 100 m2 până la 300 m2 10 000 

           mai mare de 300 m2  până la 1 000 m2 12 000 

            mai mare de 1 000 m2  până la 2 000 m2  50 000 

         mai mare de 2 000 m2 75 000 

   46.76 Comerţul cu ridicata al altor produse intermediare cu suprafaţa   

    până la 25 m2 2 000 

     mai mare 25 m2 şi până la 50 m2 4 000 

    mai mare de 50 m2 şi până la 100 m2 8 000 

     mai mare de 100 m2 până la 300 m2 10 000 

           mai mare de 300 m2  până la 1 000 m2 12 000 

            mai mare de 1 000 m2  până la 2 000 m2  50 000 

         mai mare de 2 000 m2 75 000 
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   46.77 Comerţul cu ridicata al deşeurilor şi resturilor cu suprafaţa   

    până la 25 m2 2 000 

     mai mare 25 m2 şi până la 50 m2 4 000 

    mai mare de 50 m2 şi până la 100 m2 8 000 

     mai mare de 100 m2 până la 300 m2 10 000 

           mai mare de 300 m2  până la 1 000 m2 12 000 

            mai mare de 1 000 m2  până la 2 000 m2  50 000 

         mai mare de 2 000 m2 75 000 

  46.9  Comerţul cu ridicata nespecializat  

   46.90 Comerţul cu ridicata nespecializat cu suprafaţa   

    până la 25 m2 2 000 

     mai mare 25 m2 şi până la 50 m2 4 000 

    mai mare de 50 m2 şi până la 100 m2 8 000 

     mai mare de 100 m2 până la 300 m2 10 000 

           mai mare de 300 m2  până la 1 000 m2 12 000 

            mai mare de 1 000 m2  până la 2 000 m2  50 000 

         mai mare de 2 000 m2 75 000 

 47   Comerţul cu amănuntul, cu excepţia autovehiculelor şi 

motocicletelor 
 

  47.1  Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate  

    

47.11 

Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare 

predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun cu suprafața  
 

    până la 30 m2 1 000 

    mai mare de 30 m2 şi până la 50 m2 2 000 

    mai mare de 50  m2şi până la 100 m2 2 900 

    mai mare de 100 m2 şi până la 200 m2 9 000 

    mai mare de 200 m2 şi până la 300 m2 16 200 

    mai mare de 300 m2 şi până la 1 000 m2 21 600 

            mai mare de 1 000 m2  până la 2 000 m2  90 000 

         mai mare de 2 000 m2 130 000 

   47.19 Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare 

predominantă de produse nealimentare cu suprafața  
 

    până la 30 m2 550 

    mai mare de 30 m2 şi până la 50 m2 1 080 

    mai mare de 50  m2şi până la 100 m2 1 600 

    mai mare de 100 m2 şi până la 200 m2 5 000 

    mai mare de 200 m2 şi până la 300 m2 9 000 

    mai mare de 300 m2 şi până la 1 000 m2 12 000 

            mai mare de 1 000 m2  până la 2 000 m2  50 000 

         mai mare de 2 000 m2 75 000 

  47.2  Comerţul cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi al 

produselor din tutun, în magazine specializate 
 

   47.21 Comerţul cu amănuntul al fructelor şi al legumelor proaspete în 

magazine specializate cu suprafața  
 

    până la 30 m2 550 

    mai mare de 30 m2 şi până la 50 m2 1 080 

    mai mare de 50  m2şi până la 100 m2 1 600 

    mai mare de 100 m2 şi până la 200 m2 5 000 

    mai mare de 200 m2 şi până la 300 m2 9 000 

    mai mare de 300 m2 şi până la 1 000 m2 12 000 

            mai mare de 1 000 m2  până la 2 000 m2  50 000 

         mai mare de 2 000 m2 75 000 



12 

 

   47.22 Comerţul cu amănuntul al cărnii şi al produselor din carne în 

magazine specializate cu suprafața  
 

    până la 30 m2 550 

    mai mare de 30 m2 şi până la 50 m2 1 080 

    mai mare de 50  m2şi până la 100 m2 1 600 

    mai mare de 100 m2 şi până la 200 m2 5 000 

    mai mare de 200 m2 şi până la 300 m2 9 000 

    mai mare de 300 m2 şi până la 1 000 m2 12 000 

            mai mare de 1 000 m2  până la 2 000 m2  50 000 

         mai mare de 2 000 m2 75 000 

   47.23 Comerţul cu amănuntul al peştelui, crustaceelor şi al moluştelor în 

magazine specializate cu suprafața  
 

    până la 30 m2 550 

    mai mare de 30 m2 şi până la 50 m2 1 080 

    mai mare de 50  m2şi până la 100 m2 1 600 

    mai mare de 100 m2 şi până la 200 m2 5 000 

    mai mare de 200 m2 şi până la 300 m2 9 000 

    mai mare de 300 m2 şi până la 1 000 m2 12 000 

            mai mare de 1 000 m2  până la 2 000 m2  50 000 

         mai mare de 2 000 m2 75 000 

   47.24 Comerţul cu amănuntul al pîinii, produselor de patiserie şi al 

produselor zaharoase în magazine specializate cu suprafața  
 

    până la 30 m2 550 

    mai mare de 30 m2 şi până la 50 m2 1 080 

    mai mare de 50  m2şi până la 100 m2 1 600 

    mai mare de 100 m2 şi până la 200 m2 5 000 

    mai mare de 200 m2 şi până la 300 m2 9 000 

    mai mare de 300 m2 şi până la 1 000 m2 12 000 

            mai mare de 1 000 m2  până la 2 000 m2  50 000 

         mai mare de 2 000 m2 75 000 

   47.25 Comerţul cu amănuntul al băuturilor în magazine specializate cu 

suprafața  
 

    până la 30 m2 715 

    mai mare de 30 m2 şi până la 50 m2 1 404 

    mai mare de 50  m2şi până la 100 m2 2 080 

    mai mare de 100 m2 şi până la 200 m2 6 500 

    mai mare de 200 m2 şi până la 300 m2 11 700 

    mai mare de 300 m2 şi până la 1 000 m2 15 600 

            mai mare de 1 000 m2  până la 2 000 m2  65 000 

         mai mare de 2 000 m2 97 500 

   47.26 Comerţul cu amănuntul al produselor din tutun în magazine 

specializate cu suprafața  
 

    până la 30 m2 660 

    mai mare de 30 m2 şi până la 50 m2 1 296 

    mai mare de 50  m2şi până la 100 m2 1 920 

    mai mare de 100 m2 şi până la 200 m2 6 000 

    mai mare de 200 m2 şi până la 300 m2 10 800 

    mai mare de 300 m2 şi până la 1 000 m2 14 400 

            mai mare de 1 000 m2  până la 2 000 m2  60 000 

         mai mare de 2 000 m2 90 000 

   47.29 Comerţul cu amănuntul al altor produse alimentare în magazine 

specializate cu suprafața  
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    până la 30 m2 550 

    mai mare de 30 m2 şi până la 50 m2 1 080 

    mai mare de 50  m2şi până la 100 m2 1 600 

    mai mare de 100 m2 şi până la 200 m2 5 000 

    mai mare de 200 m2 şi până la 300 m2 9 000 

    mai mare de 300 m2 şi până la 1 000 m2 12 000 

            mai mare de 1 000 m2  până la 2 000 m2  50 000 

         mai mare de 2 000 m2 75 000 

  47.3  Comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în 

magazine specializate 
 

   47.30 Comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în 

magazine specializate 
150 000 

  47.4  Comerţul cu amănuntul al echipamentului informatic şi de 

telecomunicaţii în magazine specializate 
   

   47.41 Comerţul cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi 

software-lui în magazine specializate cu suprafața  
 

    până la 30 m2 660 

    mai mare de 30 m2 şi până la 50 m2 1 296 

    mai mare de 50  m2şi până la 100 m2 1 920 

    mai mare de 100 m2 şi până la 200 m2 6 000 

    mai mare de 200 m2 şi până la 300 m2 10 800 

    mai mare de 300 m2 şi până la 1 000 m2 14 400 

            mai mare de 1 000 m2  până la 2 000 m2  60 000 

         mai mare de 2 000 m2 90 000 

   47.42 Comerţul cu amănuntul al echipamentului pentru  telecomunicaţii în 

magazine specializate cu suprafața  
 

    până la 30 m2 660 

    mai mare de 30 m2 şi până la 50 m2 1 296 

    mai mare de 50  m2şi până la 100 m2 1 920 

    mai mare de 100 m2 şi până la 200 m2 6 000 

    mai mare de 200 m2 şi până la 300 m2 10 800 

    mai mare de 300 m2 şi până la 1 000 m2 14 400 

            mai mare de 1 000 m2  până la 2 000 m2  60 000 

         mai mare de 2 000 m2 90 000 

   47.43 Comerţul cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine 

specializate cu suprafața  
 

    până la 30 m2 660 

    mai mare de 30 m2 şi până la 50 m2 1 296 

    mai mare de 50  m2şi până la 100 m2 1 920 

    mai mare de 100 m2 şi până la 200 m2 6 000 

    mai mare de 200 m2 şi până la 300 m2 10 800 

    mai mare de 300 m2 şi până la 1 000 m2 14 400 

            mai mare de 1 000 m2  până la 2 000 m2  60 000 

         mai mare de 2 000 m2 90 000 

  47.5  Comerţul cu amănuntul al altor produse casnice în magazine 

specializate 
 

   47.51 Comerţul cu amănuntul al textilelor în magazine specializate 

suprafața  
 

    până la 30 m2 825 

    mai mare de 30 m2 şi până la 50 m2 1 620 

    mai mare de 50 m2 şi până la 100 m2 2 400 

    mai mare de 100 m2 şi până la 200 m2 7 500 
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    mai mare de 200 m2 şi până la 300 m2 13 500 

    mai mare de 300 m2  până la 500 m2 15 000 

    mai mare de 500 m2  până la 1 000 m2 18 000 

            mai mare de 1 000 m2  până la 2 000 m2 65 000 

         mai mare de 2 000 m2 100 500 

   47.52 Comerţul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din 

sticlă şi al celor pentru vopsit în magazine specializate suprafața  
 

    până la 30 m2 1 000 

    mai mare de 30 m2 şi până la 50 m2 2 000 

    mai mare de 50 m2 şi până la 100 m2 2 900 

    mai mare de 100 m2 şi până la 200 m2 9 000 

    mai mare de 200 m2 şi până la 300 m2 16 200 

    mai mare de 300 m2  până la 500 m2 18 000 

    mai mare de 500 m2  până la 1 000 m2 21 600 

            mai mare de 1 000 m2  până la 2 000 m2 90 000 

         mai mare de 2 000 m2 130 000 

   47.53 Comerţul cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor şi al altor 

acoperitoare de podea în magazine specializate сu suprafața  
 

    până la 30 m2 825 

    mai mare de 30 m2 şi până la 50 m2 1 620 

    mai mare de 50 m2 şi până la 100 m2 2 400 

    mai mare de 100 m2 şi până la 200 m2 7 500 

    mai mare de 200 m2 şi până la 300 m2 13 500 

    mai mare de 300 m2  până la 500 m2 15 000 

    mai mare de 500 m2  până la 1 000 m2 18 000 

            mai mare de 1 000 m2  până la 2 000 m2 65 000 

         mai mare de 2 000 m2 100 500 

   47.54 Comerţul cu amănuntul al articolelor şi al aparatelor electrocasnice în 

magazine specializate cu suprafața  
 

    până la 30 m2 825 

    mai mare de 30 m2 şi până la 50 m2 1 620 

    mai mare de 50 m2 şi până la 100 m2 2 400 

    mai mare de 100 m2 şi până la 200 m2 7 500 

    mai mare de 200 m2 şi până la 300 m2 13 500 

    mai mare de 300 m2  până la 500 m2 15 000 

    mai mare de 500 m2  până la 1 000 m2 18 000 

            mai mare de 1 000 m2  până la 2 000 m2 65 000 

         mai mare de 2 000 m2 100 500 

   47.59 Comerţul cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al 

articolelor de uz casnic n.c.a. în magazine specializate cu suprafața  
 

    până la 30 m2 825 

    mai mare de 30 m2 şi până la 50 m2 1 620 

    mai mare de 50 m2 şi până la 100 m2 2 400 

    mai mare de 100 m2 şi până la 200 m2 7 500 

    mai mare de 200 m2 şi până la 300 m2 13 500 

    mai mare de 300 m2  până la 500 m2 15 000 

    mai mare de 500 m2  până la 1 000 m2 18 000 

            mai mare de 1 000 m2  până la 2 000 m2 65 000 

         mai mare de 2 000 m2 100 500 

  47.6  Comerţul cu amănuntul de bunuri culturale şi recreative în 

magazine specializate 
 

   47.61 Comerţul cu amănuntul al cărţilor în magazine specializate cu  
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suprafaţa  

    până la 50 m2 540 

    mai mare de 50 m2 1 080 

   47.62 Comerţul cu amănuntul al ziarelor şi al articolelor de papetărie în 

magazine specializate cu suprafața până la 30 m 2 
550 

    mai mare de 30 şi până la 50 m2 1 080 

    mai mare de 50 şi până la 100 m2 1 600 

    mai mare de 100 şi până la 200 m2 5 000 

    mai mare de 200 şi până la 300 m2 9 000 

    mai mare de 300 m2  până la 1 000 m2 12 000 

            mai mare de 1 000 m2  până la 2 000 m2  50 000 

         mai mare de 2 000 m2 75 000 

   47.63 Comerţul cu amănuntul al înregistrărilor muzicale şi video în 

magazine specializate cu suprafața  
 

    până la 30 m2 660 

    mai mare de 30 m2 şi până la 50 m2 1 296 

    mai mare de 50  m2şi până la 100 m2 1 920 

    mai mare de 100 m2 şi până la 200 m2 6 000 

    mai mare de 200 m2 şi până la 300 m2 10 800 

    mai mare de 300 m2 şi până la 1 000 m2 14 400 

            mai mare de 1 000 m2  până la 2 000 m2  60 000 

         mai mare de 2 000 m2 90 000 

   47.64 Comerţul cu amănuntul al echipamentelor sportive în magazine 

specializate cu suprafața  
 

    până la 30 m2 550 

    mai mare de 30 m2 şi până la 50 m2 1 080 

    mai mare de 50  m2şi până la 100 m2 1 600 

    mai mare de 100 m2 şi până la 200 m2 5 000 

    mai mare de 200 m2 şi până la 300 m2 9 000 

    mai mare de 300 m2 şi până la 1 000 m2 12 000 

            mai mare de 1 000 m2  până la 2 000 m2  50 000 

         mai mare de 2 000 m2 75 000 

   47.65 Comerţul cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor în magazine 

specializate  cu suprafața  
 

    până la 30 m2 550 

    mai mare de 30 m2 şi până la 50 m2 1 080 

    mai mare de 50  m2şi până la 100 m2 1 600 

    mai mare de 100 m2 şi până la 200 m2 5 000 

    mai mare de 200 m2 şi până la 300 m2 9 000 

    mai mare de 300 m2 şi până la 1 000 m2 12 000 

            mai mare de 1 000 m2  până la 2 000 m2  50 000 

         mai mare de 2 000 m2 75 000 

  47.7  Comerţul cu amănuntul al altor bunuri în magazine specializate  

   47.71 Comerţul cu amănuntul al îmbrăcămintei în magazine specializate cu 

suprafața  
 

    până la 30 m2 550 

    mai mare de 30 m2 şi până la 50 m2 1 080 

    mai mare de 50  m2şi până la 100 m2 1 600 

    mai mare de 100 m2 şi până la 200 m2 5 000 

    mai mare de 200 m2 şi până la 300 m2 9 000 

    mai mare de 300 m2 şi până la 1 000 m2 12 000 

            mai mare de 1 000 m2  până la 2 000 m2  50 000 
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         mai mare de 2 000 m2 75 000 

   47.72 Comerţul cu amănuntul al încălţămintei şi al articolelor din piele în 

magazine specializate cu suprafața  
 

    până la 30 m2 550 

    mai mare de 30 m2 şi până la 50 m2 1 080 

    mai mare de 50  m2şi până la 100 m2 1 600 

    mai mare de 100 m2 şi până la 200 m2 5 000 

    mai mare de 200 m2 şi până la 300 m2 9 000 

    mai mare de 300 m2 şi până la 1 000 m2 12 000 

            mai mare de 1 000 m2  până la 2 000 m2  50 000 

         mai mare de 2 000 m2 75 000 

   47.73 Comerţul cu amănuntul al produselor farmaceutice în magazine 

specializate 
 

    până la 60 m2 16 200*** 

    mai mare de 60 m2 şi până la 100 m2 18 000*** 

    mai mare de 100 m2 24 000*** 

   47.74 Comerţul cu amănuntul al articolelor medicale şi ortopedice în 

magazine specializate cu suprafața  
 

    până la 30 m2 550 

    mai mare de 30 m2 şi până la 50 m2 1 080 

    mai mare de 50  m2şi până la 100 m2 1 600 

    mai mare de 100 m2 şi până la 200 m2 5 000 

    mai mare de 200 m2 şi până la 300 m2 9 000 

    mai mare de 300 m2 şi până la 1 000 m2 12 000 

            mai mare de 1 000 m2  până la 2 000 m2  50 000 

         mai mare de 2 000 m2 75 000 

   47.75 Comerţul cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie în 

magazine specializate cu suprafața  
 

    până la 30 m2 550 

    mai mare de 30 m2 şi până la 50 m2 1 080 

    mai mare de 50  m2şi până la 100 m2 1 600 

    mai mare de 100 m2 şi până la 200 m2 5 000 

    mai mare de 200 m2 şi până la 300 m2 9 000 

    mai mare de 300 m2 şi până la 1 000 m2 12 000 

            mai mare de 1 000 m2  până la 2 000 m2  50 000 

         mai mare de 2 000 m2 75 000 

    

47.76 

Comerţul cu amănuntul al florilor, plantelor şi al seminţelor; comerţ 

cu amănuntul al animalelor de companie şi al hranei pentru acestea în 

magazine specializate cu suprafața  

 

 

    până la 30 m2 550 

    mai mare de 30 m2 şi până la 50 m2 1 080 

    mai mare de 50  m2şi până la 100 m2 1 600 

    mai mare de 100 m2 şi până la 200 m2 5 000 

    mai mare de 200 m2 şi până la 300 m2 9 000 

    mai mare de 300 m2 şi până la 1 000 m2 12 000 

            mai mare de 1 000 m2  până la 2 000 m2  50 000 

         mai mare de 2 000 m2 75 000 

   47.77 Comerţul cu amănuntul al ceasurilor şi bijuteriilor în magazine 

specializate cu suprafața  
 

    până la 30 m2 660 

    mai mare de 30 m2 şi până la 50 m2 1 296 

    mai mare de 50  m2şi până la 100 m2 1 920 
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    mai mare de 100 m2 şi până la 200 m2 6 000 

    mai mare de 200 m2 şi până la 300 m2 10 800 

    mai mare de 300 m2 şi până la 1 000 m2 14 400 

            mai mare de 1 000 m2  până la 2 000 m2  60 000 

         mai mare de 2 000 m2 90 000 

   47.78 Comerţul cu amănuntul al altor bunuri noi în magazine specializate 

cu suprafața  
 

    până la 30 m2 550 

    mai mare de 30 m2 şi până la 50 m2 1 080 

    mai mare de 50  m2şi până la 100 m2 1 600 

    mai mare de 100 m2 şi până la 200 m2 5 000 

    mai mare de 200 m2 şi până la 300 m2 9 000 

    mai mare de 300 m2 şi până la 1 000 m2 12 000 

            mai mare de 1 000 m2  până la 2 000 m2  50 000 

         mai mare de 2 000 m2 75 000 

   47.79 Comerţul cu amănuntul al bunurilor de ocazie vîndute prin magazine 

cu suprafaţa  
 

    până la 50 m2 1 080 

     mai mare de 50 m2 1 440 

  47.8  Comerţul cu amănuntul efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe  

   47.81 Comerţul cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi al 

produselor din tutun efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe 

 

675 

   47.82 Comerţul cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei şi încălţămintei 

efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe 
450 

   47.89 Comerţul cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor 

produse 
450 

  47.9  Comerţul cu amănuntul care nu se efectuează prin magazine, 

standuri, chioşcuri şi pieţe 
 

   47.91 Comerţul cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin 

Internet 
4 000 

   47.99 Comerţul cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, 

chioşcurilor şi pieţelor 
 

    Pentru un loc de vânzare 15* 

    Pentru suprafaţa de un 1 m2 500 

I    ACTIVITĂŢI DE CAZARE ŞI ALIMENTAŢIE PUBLICĂ  

 55   Hoteluri şi alte facilităţi de cazare  

  55.1  Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare  

   55.10 Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare  

    2 Stele 3 000 

    3 Stele 7 000 

    4 Stele 12 000 

  55.2  Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată  

   55.20 Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată 10 000 

  55.3  Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere  

   55.30 Parcuri pentru rulote, campinguri şi  tabere 10 000 

  55.9  Alte servicii de cazare  

   55.90 Alte servicii de cazare 10 000 

 56   Restaurante şi alte activităţi de servicii de alimentaţie  

  56.1  Restaurante  

   56.10 Restaurante cu suprafața   

    până la 100 m2  16 000 

    mai mare de 100 m2 şi până la 200 m2  24 000 
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      mai mare de 200 m2 şi până la 300 m2  40 000 

     mai mare de 300 m2 şi până la 400 m2  44 000 

     mai mare de 400 m2 şi până la 500 m2 48 000 

    mai mare de 500 m2 şi până la 1 000 m2  52 000 

     mai mare de 1 000 m2  56 000 

  56.2  Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente şi alte 

servicii de alimentaţie 
 

   56.21 Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente 360 

   56.29 Alte activităţi de alimentaţie 360 

  56.3  Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor  

   56.30 Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor cu suprafaţa****  

    până la 50 m2 2 340 

                                                            mai mare de 50 m2  până la 100 m2 3 120 

    mai mare de 100 m2  până la 200 m2          4 160 

            mai mare de 200 m2 până la 300 m2  8 100 

    mai mare de 300 m2 până la 500 m2 20 000 

    mai mare de 500 m2 32 000 

L    TRANZACŢII IMOBILIARE  

 68   Tranzacţii imobiliare  

  68.3  Activităţi imobiliare pe bază de tarife sau de contract  

   68.31 Activităţi ale agenţiilor imobiliare 5 000 

M    ACTIVITĂŢI PROFESIONALE, ŞTIINŢIFICE ŞI TEHNICE  

 74   Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice  

  74.2  Activităţi fotografice  

   74.20 Activităţi fotografice cu suprafaţa   

    până la 25 m2 1 500 

    mai mare 25 m2 3 000 

  74.3  Activităţi de traducere scrisă şi orală (interpreţi)  

   74.30 Activităţi de traducere scrisă şi orală (interpreţi)  cu suprafaţa   

    până la 25 m2 2 000 

    mai mare 25 m2 4 000 

N    ACTIVITĂŢI DE SERVICII ADMINISTRATIVE ŞI 

ACTIVITĂŢI DE SERVICII DE SUPORT 
 

 77   Activităţi de închiriere  

  77.1  Activităţi de închiriere de autovehicule  

   77.11 Activităţi de închiriere de autoturisme şi de autovehicule rutiere 

uşoare cu suprafaţa  
 

    până la 200 m2 2 000 

    mai mare de 200 m2 4 000 

   77.12 Activităţi de închiriere de autovehicule rutiere grele cu suprafaţa   

    până la 200 m2 2 000 

    mai mare de 200 m2 4 000 

  77.2  Activităţi de închiriere de bunuri personale şi gospodăreşti  

   77.21 Activităţi de închiriere de bunuri recreaţionale şi de echipament 

sportiv cu suprafaţa   
 

    până la 25 m2 1 000 

               mai mare de 25 m2 până la 50 m2 1 500 

              mai mare de 50 m2 2 500 

   77.22 Închiriere de casete video şi discuri (CD-uri, DVD-uri)  cu suprafaţa    

    până la 25 m2 1 000 

               mai mare de 25 m2 până la 50 m2 1 500 

    mai mare de 50 m2 2 500 
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   77.29 Activităţi de închiriere de alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a. 

cu suprafaţa  
 

    până la 25 m2 1 000 

               mai mare de 25 m2 până la 50 m2 1 500 

              mai mare de 50 m2 2 500 

  77.3  Activităţi de închiriere de alte maşini,  echipamente şi de bunuri 

tangibile 
 

   77.31 Activităţi de închiriere de maşini şi de echipamente agricole cu 

suprafaţa  
 

    până la 200 m2 2 000 

    mai mare de 200 m2 4 000 

   77.32 Activităţi de închiriere de maşini şi de echipamente pentru construcţii 

cu suprafaţa  
 

    până la 200 m2 2 000 

            mai mare de 200 m2 4 000 

   77.33 Activităţi de închiriere de maşini şi de echipamente de birou (inclusiv 

calculatoare)  cu suprafaţa   
 

    până la 25 m2 500 

    mai mare de 25 m2 până la 50 m2 700 

              mai mare de 50 m2 1 000 

   77.34 Activităţi de închiriere de echipamente de transport pe apă cu 

suprafaţa  
 

    până la 200 m2 2 000 

            mai mare de 200 m2 4 000 

   77.35 Activităţi de închiriere de echipamente de transport aerian  cu 

suprafaţa  
 

    până la 200 m2 2 000 

            mai mare de 200 m2 4 000 

   77.39 Activităţi de închiriere de alte maşini, echipamente şi de bunuri 

tangibile n.c.a. cu suprafaţa  
 

    până la 200 m2 2 000 

            mai mare de 200 m2 4 000 

 79   Activităţi ale agenţiilor turistice şi ale tur-operatorilor; alte 

servicii de rezervare şi de asistenţă turistică 
 

  79.1  Activităţi ale agenţiilor turistice şi ale tur-operatorilor  

   79.11 Activităţi ale agenţiilor turistice 4 000 

   79.12 Activităţi ale tur-operatorilor 4 000 

  79.9   Alte servicii de rezervare şi de asistenţă turistică  

   79.90 Alte servicii de rezervare şi de asistenţă turistică 4 000 

 81   Activități şi de servicii pentru clădiri şi peisagistică  

  81.2  Activităţi de curăţenie  

   81.21 Activităţi generale (nespecializate) de curăţenie interioară a clădirilor 2 000 

   81.22 Activităţi specializate de curăţenie a clădirilor, mijloacelor de 

transport, maşinilor şi utilajelor 
2 000 

   81.29 Alte activităţi de curăţenie n.c.a. 2 000 

 82   Servicii administrative, servicii de suport şi alte activităţi de 

servicii prestate în principal întreprinderilor 
 

  82.1  Activităţi administrative şi servicii de suport  

   82.11 Activităţi combinate de secretariat 1 000 

   82.19 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi 

specializate de secretariat  cu suprafaţa  
 

    până la 25 m2 500 
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      mai mare 25 m2 1 000 

R    ARTĂ, ACTIVITĂŢI DE RECREERE ŞI DE AGREMENT  

 92   Activităţi de jocuri de noroc şi de pariuri  

  92.0  Activităţi de jocuri de noroc şi de pariuri  

   92.00 Activităţi de jocuri de noroc şi de pariuri cu suprafaţa   

    până la 100 m2 200 000 

    mai mare de 100 m2 500 000 

 93   Activităţi sportive, recreative şi distractive  

  93.1  Activităţi sportive  

   93.11 Activităţi ale bazelor sportive cu suprafaţa   

    până la 100 m2 2 000 

           mai mare de 100 m2 până la 200 m2 4 500 

            mai mare de 200 m2 15 000 

   93.12 Activităţi ale cluburilor sportive cu suprafaţa   

    până la 100 m2 2 000 

          mai mare de 100 m2 până la 200 m2 4 500 

    mai mare de 200 m2 15 000 

   93.13 Activităţi ale centrelor de fitness cu suprafaţa   

    până la 100 m2 2 000 

           mai mare de 100 m2 până la 200 m2 4 500 

            mai mare de 200 m2 15 000 

   93.19 Alte activităţi sportive cu suprafaţa   

    până la 100 m2 2 000 

           mai mare de 100 m2 până la 200 m2 4 500 

            mai mare de 200 m2 15 000 

  93.2  Alte activităţi recreative şi distractive  

   93.21 Parcuri tematice (bâlciuri) şi parcuri de distracţii 5 000 

   93.29  Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a. 5 000 

S    ALTE ACTIVITĂŢI DE SERVICII  

 95   Reparaţii de calculatoare, articole personale şi de uz gospodăresc  

  95.1  Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor de comunicaţii  

   95.11 Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice cu suprafaţa   

    până la 25 m2 1 500 

    mai mare de 25 m2 până la 50 m2 2 000 

              mai mare de 50 m2 4 000 

   95.12 Repararea echipamentelor de comunicaţii cu suprafaţa   

    până la 25m2 1 500 

    mai mare de 25 m2 până la 50 m2 2 000 

              mai mare de 50 m2 4 000 

  95.2  Reparaţii de articole personale şi de uz gospodăresc  

   95.21 Repararea aparatelor electronice de uz casnic cu suprafaţa   

    până la 25 m2 500 

         mai mare de 25 m2 până la 50 m2 700 

              mai mare de 50 m2 1 000 

   95.22 Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc şi a echipamentelor 

pentru casă şi grădină cu suprafaţa  
 

    până la 25 m2 500 

              mai mare de 25 m2 până la 50 m2 700 

    mai mare de 50 m2 1 000 

   95.23 Repararea încălţămintei şi a articolelor din piele cu suprafaţa   

    până la 25 m2 500 



21 

 

 

Notă: 

*   – cota taxei pe zi;  

** – în prezenţa secţiilor separate, terenuri de sedimentare a transportului se aplică suplimentar 

coeficientul 1,5; 

***– pentru farmacii veterinare se aplică suplimentar coeficientul 0,1; 

 – pentru farmacii care, produc medicamente se aplică suplimentar coeficientul 0,5. 

**** - pentru terasă de sezon (de vară)  amplasată pe terenuri municipale fără relații funciare (în 

funcție de suprafața ocupată), se aplică plata de 500 lei pe 1 m2 pe perioada (01.05-30.09), folosind un 

coeficient teritorial de amplasare a unităţii în dependenţă de zona municipiului. 

 

Coeficientul teritorial de amplasare a unităţii în dependenţă de zona municipiului, constituie: 

1,5 – pentru I-a zonă; 

1,3 – pentru a II-a zonă; 

         1,0 – pentru a III-a zonă 

Cota taxei se stabileşte în dependenţă de genul de activitate desfășurat, locul amplasării şi 

suprafaţa totală a unităţilor comerciale şi/sau de prestări servicii, conform tabelului de mai sus. 

În caz de deţinere a terasei, se stabileşte plata suplimentară din calculul 10 lei pentru 1m2 pe an (cu 

aplicarea suplimentară a coeficientului teritorial de amplasare). 

La realizarea mărfurilor şi serviciilor în regimul „Non-Stop” mărimea taxei se măreşte cu 1 500 lei 

pe an.  

 

      mai mare de 25 m2 până la 50 m2 700 

              mai mare de 50 m2 1 000 

   95.24 Repararea mobilei şi a furniturilor casnice cu suprafaţa   

    până la 25 m2 500 

               mai mare de 25 m2 până la 50 m2 700 

              mai mare de 50 m2 1 000 

   95.25 Repararea ceasurilor şi a bijuteriilor cu suprafaţa   

    până la 25 m2 500 

               mai mare de 25 m2 până la 50 m2 700 

              mai mare de 50 m2 1 000 

   95.29 Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a. cu suprafaţa   

    până la 25 m2 500 

               mai mare de 25 m2 până la 50 m2 700 

              mai mare de 50 m2 1 000 

 96   Alte activităţi de servicii personale  

  96.0  Alte activităţi de servicii personale  

   96.01 Spălarea şi curăţarea (uscată) a articolelor textile şi a produselor din 

blană 
1 500 

   96.02 Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare cu suprafaţa   

    până la 50 m2 1 500 

    mai mare de 50 m2 3 000 

   96.03 Activităţi de pompe funebre şi similare gratis 

   96.04 Activităţi de întreţinere corporală cu suprafaţa   

    până la 100 m2 5 400 

            mai mare de 100 m2 7 200 

   96.09 Alte activităţi de servicii personale n.c.a.” 10 000 


