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DECIZIE nr. 6/28
din 18.11.2016

„Cu privire la aprobarea Regulamentului privind 

serviciul de colectare a impozitelor şi taxelor locale 

pentru anul 2017.”

în scopul executării prevederilor art. 14 alin. (1), (2) din Legea privind administraţia publică 
locală nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006, în conformitate cu prevederile Legii nr. 1056-XIV din 
16.06.2000 pentru punerea în aplicare a Titlului VI din Codul Fiscal nr. 1056-XV din 16.06.2000, în 
temeiul Legii nr, 397-XV din 16.10.2003 privind finanţele publice locale, avînd avizul pozitiv al 
Comisiei consultative de specialitate, Consiliul comunal Lozova DECIDE:

L Se aprobă Regulamentul privind serviciul de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul 
Primăriei comunei Lozova pentru anul -  2017 (se anexează).

2. Serviciul de colectare a impozitelor şi taxelor din cadrul Primăriei corn. Lozova îşi va desfăşura 
activitatea conform prevederilor prezentului Regulament.

3. Se stabilesc punctele de vînzare ambulante (conform anexei nr. 2);
4. Persoană responsabilă cu dreptul de a verifica, se desmnează dl Victor Ciocan -  perceptor fiscal 

din cadrul Primăriei;
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5. Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor Regulamentului precizat şi prezentarea copiei 
acestuia Inspectoratului Fiscal de Stat Străşeni, se pune pe seama specialiştilor pentru perceperea 
fiscală din cadrul Primăriei corn. Lozova- dna Casian Elena şi dl Victor Ciocan;

6. Controlul asupra executării prevederilor prezentei Decizii se pune în sarcina Primarului, dl Lilian
Botnaru. . - -
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REGULAMENTUL Ţ:
privind serviciul ele colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul 

primăriei Lozova

I. Dispoziţii generale

Prezentul Regulament este elaborat în baza prevederilor Art. 160 al Titlului V , Titlului VI ale Codului fiscal, Legii pentru ; 
punerea în aplicare a Titlului VI al Codului fiscal Nr.1056- XIV din 16.06.2000 , Titlul VII al Codului fiscal, Legii privind ■ 
administraţia publică locală Nr.436-XVI din 28,12.2006 şi Legii privind finanţele publice locale Nr.397 -XV din l6..lQ.i?003

Serviciul de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriei este un organ cu atribuţii de administrare fiscală 
.Funcţiile serviciului sânt exercitate prin intermediul perceptorilor fiscali.
Serviciul va administra următoarele impozite şi taxe locale , stabilite prin actele legislative indicate la pct. 1 al prezentului, : 
regulament:

- impozit funciar de la persoanele fizice şi G.Ţ.;
- impozitul pe bunurile imobiliare de la persoanele fizice;
- taxa pentru amplasarea unităţilor comerciale;
- taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul comunei Lozova;
- taxa pentru depozitarea deşeurilor;
- taxa pentru plasare (amplasare) a publicităţii.
- taxa pentru salubrizare;

-taxa pentru unităţi stradale,  de comerţ/sau de prestare a serviciilor.
■taxa pentru impozit funciar pesoane fizice;
-taxa pentru impozit funciar pe păşuni;
-taxa pentru amenajarea teritoriului;
-taxa pentru impozit funciar terenuri cu destinaţie agricolă;
-taxa pentru impozit funciar terenuri cu o alta destinaţie;

-taxa plata pentru arenda terenului cu destinaţie agricola.

La concedierea perceptorului fiscal se efectuează în mod obligatoriul revizia documentară a casei de *' ! u ' '
încasări a impozitelor, taxelor şi altor plăţi şi transmiterea la contabilitatea primăriei a chitanţelor şi
altor documente de care persoanele menţionate poartă răspundere . Respectiv , înaurite de ’
concedierea acestor persoane , primăria este obligată să informeze oficial organele financiare
teritoriale pentru a efectua reviziile stabilite , în lipsa temporală a perceptorilor fiscali,controlul casei
de încasări şi transmiterea-a primirea chitanţelor şi altor documente , îl efectuează contabilitatea
primăriei.

II. Organizarea şi funcţionarea serviciului

Organizarea şi funcţionarea serviciului este reglementat de prezentul regulament care este elaborat în baza regulamentului 
tip , aprobat prin Hotărârea Guvernului R. Moldova Nr.998 din 20.08.2003 şi este aprobat de Consiliul comunei .După 
aprobare de către Consiliul comunei, Regulamentul se prezintă în termen de 10 zile organului fiscal teritorial.
Serviciul este o structură publică sub conducerea primarului localităţii. Perceptorul fiscal activează în baza contractului de 
răspundere materială şi este încadrat în serviciul de primar în conformitate cu legislaţia privind serviciul public şi legislaţia 
muncii, cu avizul organului fiscal teritorial.
in scopul majorării acumulărilor impozitelor şi taxelor locale şi reducerii nivelului restanţelor primarul este în drept să 
stabilească lunar perceptorilor fiscali adausuri la salariu , prevăzute prin Hotărârea Guvernului R.MriNr. 139 din 09.02.1998 
,, Cu privire la salarizarea funcţionarilor publici şi persoanelor care efectuează deservirea tehnică ce asigură



funcţionarea autorităţilor publice în baza Reţelei tarifare unice" , în dependenţă de nivelul de executare ,a 
părţii de venituri a bugetului repartizate pantru luna gestionară care este pusă în sarcina lor , pentru 
fiacare procent de îndeplinire , folosind următoarea schemă :___________________________ ' :

Nivelul îndeplinirii părţii de 
venituri a bugetului anual 
repartizare pentru luna 
gestionară (% )

Cuantului cu care se diminuează 
adaosul la sariul stabilit pentru 
luna gestionară (% )

Modul de calculare a adaosului la- 
salariu în dependenţă de nivelul 
neîndeplinirii părţii de venituri - 
pentru luna gestionară

0-20 10 X (  1 -0 .1 )= X *0 .9  V 'X-AV
20-40 20 X (  1-0.2 ) = X x 0 .8 U ; ; V 7
40- 60 40 x (  1-0.4 )= x x p .6  ■■
60-80 60 X (  1-0.6 ) = Xx 0.4
80-100 100 X ( 1-1 ) = X x 0

Unde X reprezintă mărimea adaosului la salariu , stabilit de primărie pentru luna gestionară .
7. Serviciul, în procesul exercitării atribuţiilor sale conlucrează cu celelalte organe cu atribuţii

de administrare fiscală şi colaborează cu alte autorităţi publice locale . El are dreptul să ,...... .
colaboreze cu organe competente din alte ţări şi să fie membru al orzanizaţiilor 
internaţionale de specialitate în baza acordurilor ( convenţiilor) internaţionale . în cazul 
desfăşurării unor acţiuni în baza înţelegerilor reciproce cu alte organe de administrare fiscală 
, serviciul informează şi este informat despre măsurile întreprinse şi rezultatele lor ,’..face. 
schimb de informaţii în scopul exercitării atribuţiilor sale, .! ..'...”

III. Atribuţiile serviciului ; ; i: ;
'™...."T-fTT"’ 1

8. Serviciul; exercită , corespunzător domeniului de activitete , următoarele atribuţii: ţ- i
a) asigură,evidenţa integrală şi confirmă a contribuabililor ale căror obligaţii fiscale şîntcaicuiatc'de-.... I

serviciu şi evidenţa acestor obligaţii, cu excepţia celor administrate de-alte organeţţi’y ”: —• ...j
b) percepe impozitele , taxele şi alte plăţi, întreprinde măsuri pentru asigurarea s t ă n g e f i f - .... :  - j

obligaţiilor fiscale; ■':i.::...... ......... i... ....... 1
c) popularizează legislaţia fiscală şi examinează scrisorile , cererile şi reclamaţiile C'7. , ... ' !

contribuabililor; . |!' 1 ' .
d) efectuează controale fiscale , în limitele competenţiei sale . Metodele şi operaţiunile 'concrete

utilizate la organizarea şi exercitarea controlului fiscal sînt determinate în baza Cotului fiscal şi : . 
instrucţiuilor cu caracter intern ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat; . ,

e) compensează sau restitue sumele plătite în plus şi sumele care , conform legislaţiei'jfiscaie urmează 
a fi restituite ;

f) exercită executare silită a obligaţiilor fiscale ; f  ;
g) contribue la tragerea la răspundere pentru încălcări fiscale ; i'1': d ' = f
h) exercită alte atribuţii prevăzute expres de legislaţia fiscală . j .

IV, Obligaţiile serviciului

9. Serviciul în corespundere cu domeniul de activitate , este 'obligat: 7 .7 -
a) să acţioneze în strictă conformitate cu Constituţia R,Moldova , Codul fiscal şi cu alte acte normative

b) să trateze cu respect şi corect contribuabilul, reprezentantul lui, alţi participanţi la 
raporturile fiscale;

c) să popularizeze legislaţia fiscală ;



ciVsâ informeze contribuabilul, îi; cazurile prevăzute de legislaţia fiscală sau ia solicitare;* .apejstuia , \  • . . ; > 
.espre drepturile şi obligaţiile lui; •! . ; >'
c ) să tttţotmeze cortUtbu&bUul, ia cerere , despre impozitele şi iaxeie în vigoare , despre nţ.6dUl;şi: ; ■ ;• s;
'.irmerreie \o r ,de aeViitare şi despre acteie normative r e s p e c t i v e ; i , • v ■ ■

f) să primească şi să înregistreze cereri, comunicări .şi alte informaţi: despre încălcările fiscale, ş î ’să ie,
«erifice , după caz. ; ; ; ] •
g) să examineze petiţiile , cererile şi reclamaţii le în modul stabilit de legislaţie ; ; > •'
h) să efecluiczc controale fiscale şi să întocmească actele de rigoare ;
ij să ver i f ice  în t impul  con t roa l e lo r  f i scale  , documentele  de evidenţ ă şi dăr i le  dc seamă f i scale ale 

cont r ibuabi lului ;  ' . ; ? .

i) să nu divulge i n fo rma ţ i i l e  care cons t i t ue  secre t  f iscal  , Persoanele  cu funcţ i i  de r ăspunde re  'ale i-

serviciului  sînt  obl i ga te  şi în drept  să p rez inte  informaţ i i le  de care dispun r ef er i t or  la un cont r ibuabi l  

concret ,  inclusiv după e l i b e r a r e a  lor cl in f uncţ ie  , numai:

funcţionarilor fiscali şi personalului organelor de stat stabilite cu dreptul de control asuplra 
respectării legislaţiei fiscale , în scopul îndeplinirii de către ei a obligaţiunilor de serviciu; i-- ■ 
colaboratorilor organelor de drept, în scopul urmăririi legale a persoanelor oare au comis încălcări fiscale :

instanţelor  j udecă to r e ş t i ,  în scopul  examinăr i i  cazur i lor  ce fac compet en ţa  aces tora  ; organelor. |fi ;Sca!e ale a 1 tor 
:iri ,  în conformi t ate  eu t r a t a t e l e  ( aco rdur i l e  ) i n t e rnaţ ional e , la care Repub l i c a  Moldova  e.U'c: pa'r'tc-.

•x) la cererea strictă a contribuabilului, să elibereze certificate ce atestă lipsa sau existenţa, restanţelor faţă ele 
buget la impozitele administrate ; - ■ *’ ' .

l) să ţină evidenţa contribuabililor, ale căror obligaţii fiscale sînt calculate de serviciu şi a. contribuabililor 
.care prin legislaţie sînt obligaţi să prezinte serviciului dările de seamă fiscale , a obligaţiilor lor fiscale , 
■nclusiv a restanţelor, şi să transfere la buget sumele încasate ca impozite , taxe, majorări de întârziere 
«penalităţi),amenzi, conform legislaţiei fiscale şi în modul stabilit prin instrucţiunea privind-.riiocful de. 
calculare , evidenţă şi achitare a impozitelor şi taxelor locale administrate de serviciul de colectare a 
•mpoziteloţ ş.i taxelor locale din cadrul primăriei;

m) să întocmească , cu concursul organului fiscal, avizele tic plată a obligaţiilor fiscale , să iJis'tribuie
gratuit contriibuabilul formularele tipizate de dări de seamă fiscale ; ■

n) să remită contribuabililor, conform legislaţiei fiscale , avizele de plată a obligaţiilor fisdâle,. precum .şi
deciziile emise de serviciu; -

o ) cel mul pînă la dala de 3 a fiecărui luni, să prezinte organului fiscal darea de Seamă f’i:sdal;ă';priv‘in’d r 
impozitele şi taxele administrate , în modul stabilit prin instrucţiunea privind modul de calculare , evidenţa şi 
achitare a impozitelor şi laxelor locale administrative de serviciu de colectare a impozitelor fşi taxelor Bin ’ 
cadrul primăriei; ■ • ’•

p) să efectueze , inclusiv la cererea contribuabilului, compensarea sau perfectarea riia te Halelor'pentru 
restituirea sumelor plătite în plus sau a sumelor care , conform legislaţiei fiscale , urmează a‘ II restituite ;

r) în cazul depis tăr i i  Linei încă l că r i  f i sca le  şi neîndepl in i r i i  cer i nţe lor  legal e ale funcţ ionăr t i f i i i ’■fisbaf sau'  

perceptorului  f iscal ,  să emi tă  decizi i  pr ivind apl icarea de sancţ iuni ;  •>' •. 1 ' : .

!0. Obligaţiile prevăzute la lit. p) şi r) din pct.9 al prezentului regulament sânt executate de' seivliciu în comun 
cu organul fiscal. c- t '

Perceptor fiscal




