Anexa nr.01
la decizia Consiliului local
nr.09/05 din 10.12.2019

Taxele locale, cotele și înlesnirile fiscale ce se pun în aplicare
pe teritoriul s.Bravicea, r-nul Călărași
pentru anul 2020
Nr. Denumirea
d/r taxei

1.

2.

3.

Baza impozabilă și
obiectul impunerii

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);
Taxa pentru Numărul de persoane
fizice înscrise la adresa
salubrizare
declarată ca domiciliu.
Taxa pentru
amenajarea
teritoriului

Taxa de
piață

Suprafața terenului pieții
și a clădirilor,
construcțiilor, a căror
strămutare este imposibilă
fără cauzarea de prejudicii
destinației lor.
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Cota taxei

100 lei anual
pentru fiecare
salariat şi/sau
fondator al
întreprinderii
individuale, al
gospodăriei
ţărăneşti (de
fermier)

2 lei lunar
pentru fiecare
domiciliat
înscris la
adresa
respectivă
3 lei anual
pentru m2

Natalia Pîrău

Inlesniri fiscale
conform art.296 din
Codul fiscal
suplimentar celor
stabilite prin art.295

Anexa nr.02
la decizia consiliului sătesc
nr.09/05 din 10.12.2019
Cotele taxei pentru unitățile comerciale și/sau prestări servicii
pe teritoriul s.Bravicea, r-nul Călărași
pentru anul 2020

Nr. d/r

1.

Tipul obiectului de comerț și/sau obiectul de
prestări servicii

Cota de bază pentru
unitatea de comerț/ de
prestări servicii

Unități de comerț cu amănuntul ( conform HG nr.931 din 08.12.2011 )
1.1 Magazinele care comercializează produse
alimentare, mărfuri de uz casnic, mărfuri
industriale, mărfuri pentru sistema de
canalizare şi produse cosmetice cu suprafaţa:

Până la 20,00 m2
(inclusiv magazinele care nu comercializează
băuturi alcoolice )
De la 20,01 – 50,00 m2

2880 lei
3780 lei

De la 50,01 – 100,00 m2

4230 lei

De la 100,01 – 150,00 m2

5130 lei

De la 150,01 – 200,00 m2

5580 lei

Mai mult de 200,01 m2

6030 lei

1.2 Bar

3240 lei

1.3 Farmacii cu suprafaţa
Pînă la 50 m2

3600 lei

1.4 Staţii de alimentare cu combustibil şi gaz

15000 lei

1.5 Magazine care comercializează materiale de
construcţie
Pînă la 50 m2

5200 lei

De la 50,01 – 100,00 m2

6200 lei

De la 100,01 – 150,00 m2

7200 lei

Mai mult de 150,01 m

7700 lei

1.6 Magazinele care comercializează mărfuri

(îmbrăcăminte, încălțăminte) uzate (second
hand)
Până la 20 m2

1000 lei

De la 20 m2 – 50 m2

1200 lei

Mai mult de 50 m2

1500 lei

1.7 Discobar

4200 lei

1.8 Comerț cu amănuntul al produselor
alimentare efectuat prin standuri, chioșcuri prin
intermediul unității mobile.

8000 lei

Note :
- Pentru Agenţii economici care încep activitatea pe teritoriul s.Bravicea r-l Călăraşi în anul
2020, taxa pentru unităţile comerciale şi/sau prestări sevicii se va calcula de la data depunerii
notififcării (cu excepţia agenţilor economici noi înregistraţi la Agenția Serviciilor Publice)
În conformitate cu art.296 din Codul fiscal se scutesc :
- Agenţii economici noi, înregistraţi la Agenția Serviciilor Publice în anul 2020, se scutesc
pentru anul 2020 de taxa pentru unităţile comerciale si/sau prestări servicii.
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