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D E C I Z I E nr. 05/02
din 08.12.2017
,, Cu privire la stabilirea cotelor impozitului funciar
ii impozitului pe bunurile imobiliare pe teritoriul
satului Niicani in anul 2018 "

in scopul asigurarii piirj:ii de venit a bugetului primariei Ni�cani in anul 2018
in temeiul prevederilor Legii 1163-XIII din 24 aprilie 1997,Legii R. Moldova nr. 1056XIV din 16.06.2000 pentru punerea in aplicare a Titlului VI din Codul Fiscal cu modificarile ulterioare ;
Legii R. Moldova nr. 397 din 16.10.2003" Privind finan\ele publice locale", Legii R.Moldova 436XVI din 28.12.2006 ; in baza ,,Regulamentul privind constituire31 �i functionarea Consiliului local
aprobat prin Decizia consiliului Ni�cani nr. 01/02 din 30.06.2011.. In conformitate cu avizul comisiei de
specialitate
Consiliul satesc D E C I D E :
1. Se stabile�te pentru anul 2018 pe teritoriul satului Ni�cani urmatoarele impozite locale �i cote
aferente acestora
Cotele concrete ale impozitului pe buuurile imobiliare,
aferente bunurilor imobiliare evaluate de catre organele cadastrale teritoriale

Tipul obiectelor
Bunuri imobiliare cu destina\ie locativa ( apartamente ,i case de locuit
individuate, terenuri aferente acestor bunuri )

Cotele concrete
0, I % din valoarea
estirnata a bunurilor imobiliare

Terenuri agricole cu construc\ii amplasate pe ele

0,1 % din valoarea
estirnata a bunurilor imobiliare
0,3%( cota fixa)

Bunuri irnobiliare cu destina\ie comerciala ,i industriala ( inclusiv/ terenurile )

Cotele concrete ale impozitului pe bunurile imobiliare,
aferente bunurilor imobiliare neevaluate de ciitre organele cadastrale teritoriale
Tioul obiectelor
Pentru cladirile ,i construqiile cu destina\ie agricola,
precum ,i pe alte bunuri irnobiliare, neevaluate de
catre organele cadastrale teritoriale conform valorii
estimate

Cotele concrete
0, 1 % din valoare a de bilan\ a bunurilor irnobiliare ale
persoanelor / juridice ,i fizice , care desfii,oara activitate de
\ntreprinzator
0,1 % din costul bunurilor imobiliare ale persoanelor
fizice( ceta\eni )

Pentru bunurile irnobiliare cu destina\ie locativa
( apartarnente ii case de locuit individuale) din
localita\ile rurale

0, 1 % din valoare a de bilan\ a bunurilor irnobiliare ale
persoanelor / juridice ,i !Ii:K�·;·care desfii,oarii.af!jyitate de
,,_
,
�
mtreprmzator

