REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL ORĂŞENESC CĂLĂRAŞI
MD – 4403, Republica Moldova, raionul Călăraşi,
Primăria oraşului Călăraşi, tel. (0244)-2-64-59, tel./fax. (0244)-2-01-25

proiect
D E C I Z I E nr.
din ____ /_______ 2019

Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare
a taxelor locale pentru anul 2020
În scopul asigurării părţii de venituri a bugetului primăriei oraşului Călăraşi în anul 2020 ,
În conformitate cu Titlul VII din Codul fiscal (Taxele locale ) nr.1163-XII din 24 aprilie 1997.
Legii privind finanţele publice locale nr.397-XV din 16.10.2003 ,
În temeiul Art.14(2)a) şi 19(3) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28
decembrie 2006 ,
Legea nr.235-XVI din 20.06.2006 cu privire la principiile de bază de reglamentare a activității de
întreprinzător, Legea cu privire la publicitate nr.1227-XIII din 27.06.1997, Legea cu privire la
comerțul interior nr.231 din 23.09.2010 , Hotărîrea Guvernului cu privire la desfășurarea
comerțului cu amănuntul nr.931 din 08.12.2011, Hotărîrea Guvernului nr.1029 din 08.11.2007
cu privire la prestarea serviciilor de alimentație publică
Consiliul orăşenesc D E C I D E :
1. Se stabilesc taxele locale conform Titlului VII al Codului fiscal, cu excepția taxei pentru
unitățile comerciale și/sau prestări servicii precum și taxa pentru prestarea serviciilor de
transport auto de călători pe teritoriul municipiilor, orașelor și satelor (comunelor) și cotele
acestora, conform anexei nr.1;
2. Se stabilește taxa pentru unitățile comerciale și/sau prestări servicii și cotele acesteia,
conform anexei nr.2 ;
3. Se stabileste taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul
or.Călărași, și cotele acesteia , conform anexei nr.3;
4. Subiecții impunerii,baza impozabilă a obiectelor impunerii, modul de calculare, termenele
de achitare și prezentarea dării de seamă la taxele stabilite,- conform Titlului VII al Codului
fiscal;
5. Agenţii economici ,care au încetat activitaea pe teritoriul or.Călăraşi, nu achită taxele
locale de la data depunerii notificării, privind încetarea activităţii de comerţ.
6. Prezenta decizie, în termen de 10 zile din data adoptării, urmează a fi prezentată
subdiviziuni structurale teritoriale din cadrul Serviciului Fiscal de Stat și adusă la cunoştinţa
contribuabililor, prin plasarea deciziei și anexelor pe pagina web și pe panourile informative .
7. Executarea prezentei decizii se pune în seama primarului oraşului Călărași.
9 . Prezenta decizie întră în vigoare la 01 ianuarie 2020.
Președintele ședinței
contrasemnat:
Secretarul Consiliului orășenesc

Ecaterina MELNIC

Anexa nr.1 la decizia Consiliului
orășenesc Călărași nr.___ din ______ 2019

Taxele locale ,cotele și înlesnirile fiscale ce se pun în aplicare pentru anul 2020
pe teritoriul or.Călărași
Nr.
d/r

Denumirea taxei

Baza impozabilă și obiectul
impunerii

Cota taxei

1.

Taxa pentru
amenajarea
teritoriului

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

120 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

2.

Taxa de
plasare(amplasare) a
publicităţii
(reclamei)

5 % din venitul din
vînzări

3.

Taxa de aplicare a
simbolicii locale .

4.

Taxa de piaţă

Venitul din vînzări 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
Venitul din vînzări ale
produselor fabricate cărora li
se aplică simbolica locală
Suprafaţa terenului pieţei şi a
clădirilor, construcţiilor a căror
strămutare este imposibilă fără
cauzarea de prejudicii
destinaţiei lor :
piaţa agroalimentară
piata mixtă

0,21 % din venitul din
vînzări

14 lei anual pentru m2
68 lei anual pentru m2

Inlesniri fiscale
conform
art.296 din
Codul fiscal
,suplimentar
celor stabilite
prin art.295
Se scutesc cu
50% din taxa
pentru
amenajarea
teritoriului
gospodăriile
ţărăneşti(de
fermier

5.

Taxa pentru cazare

6.

Taxa pentru
dispozitivele
publicitare
Taxa pentru
salubrizare

7.

piaţa industrială
piața de păsări și animale
Venitul din vînzări ale
serviciilor de cazare prestate
de structurile cu funcţii de
cazare
Suprafaţa feţei (feţelor)
dispozitivului publicitar

120 lei anual pentru m2
10 lei anual pentru m2
3,0 % din venitul din
vînzări

Numărul de persoane fizice
înscrise la adresa declarată ca
domiciliu, în funcţie de
apartament şi bloc sau casă la
sol

2 lei lunar pentru
fiecare domiciliat înscris
la adresa respectivă

SECRETARUL CONSILIULUI ORĂŞENESC

Executor:Bejenari Ana
Tel. 0244-2-20-52

345 lei anual pentru
fiecare m2
Copiii pînă la
vîrsta de 7 ani ,
persoanele care
au atins vîrsta de
65 ani şi
invalizii de
gradul I sunt
scutiţi de taxa
pentru
salubrizare

ECATERINA MELNIC

Anexa nr.2 la decizia Consiliului
orăsenesc Călărași nr. ___ din _____ 2019

Cotele taxei pentru unitățile comerciale și/sau prestări servicii pentru anul 2020
pe teritoriul or.Călărași
Nr.
d/r

Tipul obiectului de comerț și/sau
obiectul de prestări servicii

1.

Restaurante și săli de festivități
Până la 150 locuri inclusiv
Mai mult de 151 locuri
Cafenea,Cafenea-bar, bar și pizzerie cu suprafața comercială
(inclusiv terasa) :
Până la 40 m2
Mai mult de 40,01 m2 până la 80 m2
Mai mult de 80,01 m2
Disco-bar și bar-biliard
Cantine ,bufete și cofetării
Plăcintărie și Fast-Food
Crîșmă

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.

2.

Cota de bază pentru unitatea de
comerț /de prestări servicii
Sectorul centru Restul
teritoriului
Unități de alimentație publăcă (conform HG nr.1209 din 08.11.2017)

Terase de vară, amplasate pe terenul orășenesc fără relații
funciare (în funcție de suprafața ocupată)
Bufete (amplasate în unitătile de învățămînt)
Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
Unități de comerț cu ridicată
Încăperi de depozitare a produselor cumpărate în scopul
revînzării acestora câtre alti comercianți sau utilizatori
profesionali
Până la 150 m2
De la 150,01 m2 până la 250 m2
De la 250,01 m2 până la 350 m2
De la 350,01 m2 până la 450 m2
De la 450,01 m2 până la 550 m2
Mai mult de 550,01 m2
Comerț cu ridicată al combustibililor solizi, lichizi și gazoși

7700 lei
11000 lei

7700 lei
11000 lei

5000 lei
6200 lei
6900 lei
6900 lei
2500 lei
2000 lei
2600 lei

4400 lei
5400 lei
6200 lei
6900 lei
1900 lei
2000 lei
2100 lei

150 lei/m2

150 lei/m2

500 lei
5000 lei

500 lei
5000 lei

7600 lei
8300 lei
8900 lei
9500 lei
9800 lei
10700 lei
30000 lei

7600 lei
8300 lei
8900 lei
9500 lei
9800 lei
10700 lei
30000 lei

Unități de comerț cu amănuntul (confrom HG nr.931 din 08.12.2011)
1.
2.

Aparat automat pentru vînzări
Unități de comerț ambulant și prestări servicii, ampalsate pe
terenul orășenesc, în baza dispozițiilor primarului(Ziua
orașului; Ziua independenței și a. ):
- Tarabă( tejgele);remorci, automagazine,rulote de tip
comercial cărucior,frigider,cisternă,stand,automat
comercial etc.
-

Topogane, atracțioane pentru copii

600 lei

600 lei

Taxa unică
500 lei

500 lei

2000 lei

2000 lei

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

11.

Gheretă ,tonetă, tarabă ,tejghea,rulotă și comerț din
autovehicole :
Cafea și băuturi răcoritoare
Legume și fructe
Articole de tutungerie
Mărfuri industriale și uz casnic
Produse alimentare
Comercializarea pateurilor
Secție comercială (boutique) (unitate comercială care activează
în baza contractelor de locațiune a spațiilor comerciale din
centre comerciale,magazine) , cu suprafața :
Pînă la 15,0 m2
De la 15,01 m2
Magazine care comercializează produse alimentare, mărfuri de
uz casnic, mărfuri industriale, mărfuri pentru rețeaua de
canalizare și apă, produse cosmetice, jocuri și jucării cu
suprafața :
Până la 20 m2 (inclusiv magazinele care nu comercializează
băuturi alcoolice)
De la 20,01m2 până la 50 m2
De la 50,01m2 până la 100 m2
De la 100,01m2 până la 150 m2
De la 150,01m2 până la 200 m2
De la 200,01m2 până la 250 m2
Mai mult de 250,1 m2
Magazine care comerciaizează mărfuri electrice,articole de
iluminat, video, tehnică de calcul și mobilâ cu suprafața :
Până la 50 m2
De la 50,01 m2 pînă la 100 m2
De la 100,01m2 până la 150 m2
De la 150,01m2 până la 200 m2
De la 200,01m2 până la 250 m2
De la 250,01m2 până la 300 m2
Mai mult de 300,01 m2
Supermagazin ( unitate comercială care comercializează
produse alimentare și mărfuri de uz casnic cu autoservire ) cu
suprafața de la 250 m2 până la 2000 m2
Hipermagazin ( unitate comercială care comercializează un
asortiment larg de mărfuri ) cu suprafața mai mare de 2000 m2
Magazine care comercializează piese auto, motociclete și
biciclete cu suprafața :
Până la 15 m2
De la 15,01m2 până la 30 m2
Mai mult de 30,01 m2
Magazin specializat în comercializarea mașinelor agricole,
utilaje și agregate pentru prelucrarea solului cu suprafața:
Până la 15 m2
De la 15,01m2 până la 30 m2
Mai mult de 30,01 m2
Magazine , magazine-depozit care comercializează materiale
de construcție, cherestea,articole de fier,carămidă , articole din
lemn etc. și dispun de suprafețe funcționale
( terenuri,suri,depozite) pentru pastrarea mărfurilor și
efectuează operațiuni de casă cu suprafața de :

2200 lei
2400 lei
6900 lei
3000 lei
3000 lei
2300 lei

2000 lei
2200 lei
6900 lei
2500 lei
2500 lei
1900 lei

3500 lei
4000 lei

3300 lei
3800 lei

4000 lei

3000 lei

4800 lei
5800 lei
6700 lei
7000 lei
7600 lei
8400 lei

4200 lei
5000 lei
5800 lei
6400 lei
7000 lei
7600 lei

5000 lei
5800 lei
7600 lei
8300 lei
8900 lei
9500 lei
10100 lei

4500 lei
5000 lei
6900 lei
7500 lei
8300 lei
8800 lei
9300 lei

20000 lei

20000 lei

30000 lei

30000 lei

4500 lei
5800 lei
6000 lei

4100 lei
4600 lei
4800 lei

4500 lei
5800 lei
6000 lei

4100 lei
4600 lei
4800 lei

12.

13.

Până la 200 m2
De la 200,01 m2 până la 500 m2
Mai mult de 500,01 m2
Magazine specializate care comercializează flori cu suprafața :
Până la 30 m2
Mai mult de 30,01 m2
Magazine specializate care comercializează rechizite de birou,
cărți și alte bunuri conexe cu suprafața :
Până la 30 m2
Mai mult de 30,01 m2

7400 lei
8000 lei
16100 lei

7400 lei
8000 lei
16100 lei

3200 lei
3900 lei

2500 lei
3200 lei

2900 lei
3700 lei

2400 lei
2900 lei

Magazine specializate care comercializează telefoane mobile ,
cartele de reîncărcare și accesorii
6100 lei
5300 lei
15. Magazine specializate care comercializează produse agricole,
semințe și îngrășăminte
2900 lei
2400 lei
16. Magazine specializate care comercializează pietre și metale
prețioase
7600 lei
7600 lei
17. Magazine specializate în comercializarea instrumentelor
3200 lei
3200 lei
muzicale
18. Magazine care comercializează mărfuri uzate ( second hand)
2800 lei
2800 lei
19. Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau
2700 lei
2700 lei
prin Internet
20. Stație de alimentare cu petrol și gaze
30000 lei
30000 lei
21. Stație de alimentare cu gaze
7400 lei
7400 lei
22. Comercializarea cârbunelui
7600 lei
7600 lei
23. Optică
2200 lei
1900 lei
24. Unitate comerială care comercializează produse farmaceutice
cu suprafața :
Până la 30 m2
7300 lei
3000 lei
Mai mult de 30,01 m2
10200 lei
4000 lei
25. Unitate comerială care comercializează produse farmaceutice
veterinare cu suprafața :
Până la 20 m2
4000 lei
2300 lei
Mai mult de 20,01 m2
5000 lei
3500 lei
26. Activitate de comerț cu mărfuri industriale în magazinele de
3200 lei
3000 lei
pompe funebre și alte activități similare
27. Unități care comercializează bilete de loterie
2500 lei
2300 lei
Unități de prestari servicii (Secțiunile G(45.2),I,L,M,N,R și S diviziunile,grupele și clasa, conform
anexei nr.1 la Legea nr,231 din 23.09.2010)
1.
Hoteluri și alte facilităţi de cazare similare
3000 lei
3000 lei
2.
Alte servicii de cazare
2000 lei
2000 lei
3.
Întreţinerea şi reparaţia autovehiculelor :
- De la 1 pînă la 2 posturi de lucru pentru un agent economic 2500 lei un post 2500 lei un post
de lucru
de lucru
- De 3 pînă la 5 posturi de lucru pentru un agent economic
2000 lei un post 2000 lei un post
de lucru
de lucru
- De la 6 posturi de lucru în sus pentru un agent economic
1400 lei un post 1400 lei un post
(postul de lucru se socoate - groapa, vulcanizarea,
de lucru
de lucru
echipamentul de ridicare )
14.

4.
5.

Unități de prestare a serviciilor de vulcanizare și balansare
Spălătorii auto :
1 post de lucru
2 posturi de lucru

2500 lei

2500 lei

2900 lei anual
4200 lei anual

2600 lei anual
3900 lei anual

5400 lei anual
6700 lei anual
7900 lei anual

5000 lei anual
6400 lei anual
7500 lei anual

2000 lei

2000 lei

3000 lei
5000 lei

3000 lei
5000 lei

2900
2900
2900
2900

2900
2900
2900
2900

28.

3 posturi de lucru
4 posturi de lucru
mai mult de 5 posturi de lucru
Unități pentru prestarea serviciilor de închiriere :
- a vestimentației( textile, îmbrăcăminte,încălțaminte),
echipament sportiv, bunuri recreaționale ect.
- a autoturismelor și altor mijloace de transport sub 3,5 tone
- a autoturismelor și altor mijloace de transport peste
3,5 tone
Reparația calculatoarelor și echipamentelor periferice
Reparația echipamentelor de comunicații
Reparația aparatelor de uz casnic
Reparația dispozitivelor de uz gospodăresc și a
echipamentelor pentru casă și grădină (reparația instalațiilor și
echipamentelor pentru rețele de apă și canalizare; pentru rețele
electrice;rețele de distribuire a gazelor naturale;reparația
tehnicii agricole și a.)
Servicii de cusut ,tricotarea și reparația imbrăcămintei și
acoperămintelor pentru cap
Reparația ceasurilor și a bijuteriilor
Prestarea serviciilor imobiliare pe baza de tarife sau de
contract
Prestarea serviciior fotografice
Prestarea serviciilor de traducere scrisă, orală și secretariat
Prestarea serviciilor agențiilor turistice și ale turoperatorilor și comercializarea biletelor avia
Prestarea serviciilor de fotocopiere ,de pregătire a
documentelor si alte activități de secretariat
Prestarea serviciilor de coafură şi alte activităţi de
înfrumuseţare
Pînă la 50 m2 inclusiv
Mai mult de 50 m2
Prestarea serviciilor personale de masaj
Prestarea serviciilor personale medicale (analize de laborator)
Centre de agrement pentru copii
Prestarea serviciilor sălilor internet -cafe
Prestarea serviciilor de wc publice
Prestarea serviciilor de băi cu aburi şi saune
Prestarea serviciilor de spălare și curățare (uscată) a articolelor
textile și a produselor din blană
Prestarea serviciilor sportive ,recreative și distractive
Primirea comenzilor și comercializarea către populație a
ferestrelor și ușilor din PVC,a fortanului,dalelor pentru
pavaj,obiectelor din lemn,metal,granit,beton și altele
Activităţi legate de jocuri de noroc şi pariuri

29.

Primirea mizelor la competiţii sportive

6.

7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Note :
- Sectorul centru include următoarele străzi :

lei
lei
lei
lei

lei
lei
lei
lei

2400 lei

2400 lei

2400 lei
3400 lei

2400 lei
3400 lei

3200 lei
2700 lei
5300 lei

3200 lei
2700 lei
5000 lei

1100 lei

1100 lei

2900 lei
3700 lei
2000 lei
3000 lei
2000 lei
2200 lei
1200 lei
7200 lei
2300 lei

2400 lei
2900 lei
1800 lei
3000 lei
1800 lei
2200 lei
1200 lei
7200 lei
1800 lei

5300 lei
4300 lei

5300 lei
4300 lei

10000 lei

35000 lei anual
pentru fiecare
aparat de joc
10000 lei

Str.M.Eminescu( inclusiv ÎS,,Gările și Stațiile Auto )
Str.Alexandru cel Bun,65-212
Str.Ștefan cel Mare și Sfînt și I str-lă Ștefan cel Mare și Sfînt
Str.31 august
Str.P.Halippa
Str.Bojole
Str.Testimițeanu
Str.Sportivilor
Str.Biruinței
Str.T.Ciorbă
Str.Doina-R20
Str.Devizia 80-a de Gardă
Str.Diaconaș
- Agentii economici care au mai multe unităţi comerciale (sau prestări servicii ) în aceeaşi clădire ,
cu intrări separate, achită Taxa pentru unităţile comerciale si/sau prestări servicii, separat pentru
fiecare unitate comercială;
- Agenţii economici care încep activitatea pe teritoriul or.Călăraşi în anul 2020, achită Taxa pentru
unităţile comerciale şi/sau prestări sevicii de la data depunerii Notificării privind inițierea activității de
comerț (cu excepţia agenţilor economici noi înregistraţi la Agenția Serviciilor Publice );
- Agenții economici care încetează activitatea pe teritoriul or.Călărași în anul 2020, nu achită Taxa
pentru unitățile comerciale și/sau prestări servicii de la data depunerii notificării de sistare a activității.
- Agenții economici care au program prelungit de lucru (după ora 22-00 sau non-stop) , achită Taxa
pentru unitățile comerciale și/sau prestări servicii servicii cu 10% mai mult, comparativ cu taxele
reflectate în anexa nr.2;
În conformitate cu art.296 din Codul fiscal se scutesc :
- Agenţii economici noi, înregistraţi la Agenția Serviciilor Publice în anul 2020, se sutesc pe anul
2020 de Taxa pentru unităţile comerciale si/sau prestări servicii ( cu excepţia activităţilor în
domeniul jocurilor de noroc );
- Agenţii economici care activează în localitatea Oricova se scutesc, pe anul 2020, de Taxa pentru
unităţile comerciale şi/sau prestări servicii.
- Agenții economici care practică activități de pompe funebre și acordă servicii similare (inclusiv
care confecționează sicrie,coroane,flori artificiale) se scutesc de plata taxei pentru unitățile comerciale
și/sau prestări servicii.

SECRETARUL CONSILIULUI ORĂȘENESC

ECATERINA MELNIC

Anexa nr.3 la decizia Consiliului
orășenesc Călărași nr. din noiembrie 2019

Cotele taxei pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pentru anul 2020
pe teritoriul or.Călărași

Nr.d/r Tipul unității de transport pentru prestarea serviciilor
de transport auto pe teritoriul or.Călărași
1.
Unitatea de transport pentru prestare serviciilor în regim
de taxi :
Pînă la 8 locuri inclusiv
2.
Microbuz cu capacitatea :
De la 9 pînă la 16 locuri inclusiv
De la 17 pînă la 24 locuri inclusiv
Mai mult de 25 locuri

Cota taxei
(în lei pentru o lună )

210 lei
790 lei
945 lei
1200 lei

Note :
Numărul de locuri se calculează fără locul șoferului .

SECRETARUL CONSILIULUI ORĂȘENESC

ECATERINA MELNIC

Notă informativă la decizia Consiliului orășenesc nr. din ____2019
Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2020
Proiectul deciziei Consiliului orășenesc Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a
taxelor locale pentru anul 2020 a fost elaborat în conformitate cu prevederile Titlului VII din
Codul Fiscal nr.1163 din 24 aprlile 1997.
Pe teritoriul orașului Călărași sunt stabilite 9 taxe locale, care succint vor fi nominalizare în
continuare.
Formatul deciziei de aprobare a taxelor locale pentru anul 2020 are 3 anexe, inclusiv:
Anexa nr.1- cuprinde cotele următoarelor Taxe locale:
*Taxa pentru amenajarea teritoriului;
*Taxa de plasare(amplasare) a publicității (reclamei);
*Taxa de aplicare a simbolicii locale;
*Taxa de piață;
*Taxa pentru cazare;
*Taxa pentru dispozitive publicitare;
*Taxa pentru salubrizare.
Anexa nr.2 – sunt reflectate Cotele taxei pentru unitățile comerciale și /sau prestări servicii;
Anexa nr.3 – cotele Taxei pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători
pe
teritoriul or.Călărași.
Cotele Taxelor locale pentru anul 2020, propuse spre aprobare, rămîn neschimbate , cu
excepția unor ajustări .
Taxa pentru amenajarea teritoriului (anexa nr.1) , se propune de majorat de la 118 lei actual
la 120 lei pentru anul 2020.Avînd în vedere faptul , că taxele locale se achită trimestrial, ar fi
relevant ca Taxa de amenajare a teritoriului să fie divizibilă cu 4 ( 4 trimestre).
Pe parcursul anului 2019 și-a început activitatea Piața de păsări și animale , pentru care n-a
fost stabilită Taxa de piață.Respectiv, se propune de stabilit taxa de piață pentru anul 2020 , în
cuantum de 10 lei /m2 anual.(anexa nr.1)
Lista plătitorilor taxei pentru unitățile comerciale și/sau prestări servicii (Anexa nr.2) a fost
corelată cu anexa nr.1 la Legea nr.231 din 23.09.2010 “Cu privire la comerțul interior”, în
vigoare de la 18.07.2016 , în care este reflectată Lista activităților de comerț cu produse
alimentare,nealimentare și de prestări servicii conform CAEM și care se supun impozitării cu
taxa prenotată.
În afară de aceasta ,în lista plătitorilor Taxei pentru unitățile comerciale și/sau prestări
servicii au fost incluse unele tipuri noi de obiecte comerciale ,cum ar fi :.
- unități de comerț ambulant și prestări servicii ,amplasate pe terenul orășenesc
în baza dispoziției primarului (pe perioada desfășurării activităților cultural-educative);
- terase de vară ,amplasate pe terenul orășenesc fără relații funciare ;
- unități pentru prestarea serviciilor de închiriere;
- prestarea serviciilor personale de masaj;
- prestarea servicilor personale medicale (analize de laborator);
- centre de agrement pentru copii.
Ca și în anii precedenți , cota Taxei pentru unitățile comerciale și/sau prestări servicii
diferențiază în funcție de genul de activitate (codul CAEM) ,de locul amplasării (centru sau
restul teritoriului) și de programul de activitate.

Agenții economici cu program prelungit (după ora 22-00 sau non-stop) vor achita Taxa
pentru unitățile comerciale și/sau prestări servicii, majorată cu 10%.
Raza sectorului centru a fost stabilită în conformitate cu Planul Urbanistic General al
orașului Călărași.
Agenții economici noi înregisatrați la ASP în anul 2020,vor fi scutiți pentru anul 2020 de
Taxa pentru unitățile comerciale și/sau prestări servicii( cu excepția activităților în domeniul
jocurilor de noroc).
Avînd în vedere numărul mic al populației din loc.Oricova (pînă la 100 cetățeni) se propune
de scutit de taxa prenotată contribuabilii care activează pe teritoriul localității Oricova.
Agentii economici ,care încep activitatea pe teritoriul orașului Călărași, devin plătitori ai
Taxelor locale din data depunerii Notificării privind inițiererea activității de comerț.
Agenții economici ,care au încetat activitatea pe teritoriul orașului Călărași,nu achită Taxele
locale din data depunerii Notificării privind încetarea activității de comerț.
Se estimează încasări din perceperea Taxelor locale în anul 2020, în sumă de aproximativ
2895,0 mii lei , sau cu 5.0 la sută mai mult,comparativ cu aprobat pe anul 2019 (2756,2 mii lei).
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