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Stimate Domnule Ministru,
Asociația Investitorilor Străini (FIA) Vă prezintă salutul său și solicită respectuos sprijinul
Dumneavoastră în vederea soluționării chestiunii ce țin de stabilirea discreționară a taxelor locale.
În legătură cu modificarea prevederilor Anexei la Titlul VII al Codului fiscal, privind „Taxele
locale, termenele lor de plată şi de prezentare a dărilor de seamă fiscale”, prin care au fost excluse cotele
maxime la aplicarea taxei de la art. 291, alin. 1, lit. e „Taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări
servicii de deservire socială (cu excepția celor care se află total în zona de protecție a drumurilor din
afara perimetrului localităților)”, se atestă o creștere considerabilă a sarcinii fiscale a unităților
comerciale în cauză.
Anexa menționată, pînă la aprobarea Hotărîrii Curții Constituționale nr. 2 din 28.01.2014,
prevedea cote maxime pentru fiecare unitate de comerț în dependență de clasificatorul de activitate și
locul amplasării.
La moment, conform art. 292, alin. 2 Cod Fiscal: ”Cota taxelor locale se stabileşte de către
autoritatea administraţiei publice locale în funcţie de caracteristicile obiectelor impunerii”. Potrivit
Anexei la Titlul VII din Codul Fiscal, baza impozabilă a obiectului impunerii, în cazul taxei pentru
unităţile comerciale, se calculează reieșind din suprafaţa ocupată de unităţile de comerţ şi/sau de prestări
servicii.
De asemenea, conform art. 297, alin. 6, lit. a Cod Fiscal: ”Prin derogare de la prevederile alin.
(5), cotele impunerii se vor stabili în cazul taxei pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii –
în funcţie de genul de activitate desfăşurat, tipul de obiecte ale impunerii, locul amplasării, suprafaţa
ocupată de unităţile de comerţ şi/sau de prestare a serviciilor, categoria mărfurilor comercializate şi a
serviciilor prestate, regimul de activitate”. Aceste criterii de determinare a taxei locale acordă o marjă
de apreciere neargumentat de excesivă pentru administrația publică locală. Astfel, consiliile locale
stabilesc discreționar cotele taxelor locale, fără a invoca nici o argumentare.
Considerăm oportună aprobarea unei metodologii unice și obligatorii pentru toate autoritățile
publice locale de calculare a taxelor pentru unitățile de comerț și prestări servicii, care va proteja atît
autoritățile publice locale, cît și agenții economici. Drept criteriu pentru determinarea taxelor locale
pentru stațiile de alimentare cu combustibil se propune stabilirea acestora în dependență de locul situării
unităților de comerț menționate. Astfel, este justificată împărțirea locului de aflare a benzinăriilor în
următoarele categorii:
Urbane, aflate în intravilanul orașelor și municipiilor;
Rurale, aflate în intravilanul localităților rurale;
Amplasate în zona drumului public, aflate în extravilanul localităților din primele două categorii.
Prin urmare, va fi posibilă determinarea cu maximă obiectivitate a taxelor locale, deoarece de
locul amplasării benzinăriilor depinde volumul încasărilor.
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Totodată, propunem indexarea taxelor locale anual în baza indicilor inflației stabilite de organele
competente, alte temeiuri de majorare fiind excluse.
În contextul celor expuse supra, solicităm respectuos implicarea Dvs. pentru înlăturarea acestor
impedimente în sensul elaborării unei metodologii de calculare a taxelor locale, cu stabilirea acestora în
mod transparent și uniform.
În speranța că veți da curs acestei adresări, Vă mulțumim anticipat!
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