
Ane:ra 5
la decizia Consiliului orasenesc Nisporeni

nr.619 din [7 decembrie20Ig

Cotele
impozitului funciar qi impozitului pe bunurile imobiliarr3, pentru anul2020

Denumir Obiectul impozabil

lmpozitul funciar

Cota impozitard

Impozitu
I funciar 113110,

ll3l20 (pentru
gospodariile
garanesti)

113110

a) Terenurile cu destinalie agricoll:
- 'Ioate terenurile, altele decit cele destinate

finefelor gi pbgunilor, care all indici cadastrati;
- Care nu au indici cadastrali

b) Terenurile ocupate de obiective acvatice (iazvri,
lacuri etc.)

i,5 lei pentru
grlha

110 lei pentru
ha

115 lei pentru I
ha de suprafafd
acvatied

r 13 150 Terenurile destinate f?nelelor gi
pdgurrilor: - care au jndici
cadastrali;

- Care nu au indici cadastrali;

a) Terenurile atribuite de catre priru.iu o*rufui
Nisporeni ca loturi pe linga domiciliu sir\ri,purell ca lorun pe lil1ga domiciliu si
d i stri buite in extravi lan din cauza in sufi cienf ei
de terenuri in intravilan, neevaluate de catre
organelle cadastrale;

b) Terenurile destinate intreprinderilor agricole alrbe
terenurile neevaluate de catre organelle
cadastrale

0,75 lei pentru I
grlha
55 lei pentru I ha

t13140

r13110

4 lei pentru 100
m'

10 lei pentru 100
m2

l 13130

I 13 130

70 lei pentru t ha

350 leipentru I ha

Persoane

fizice si
juridice

r13210
0,7 %o din
valoarea contabila
pe perioada fiscala

c) Terenurile din extravilan neevaluat. d" 
"u1."organelle cadastrale

(altele decit cele specificate la p.5 anexa nr.l.)
uDlectele rmpunerii si cotele maxime ale
impozitului funciar
d) Terenurile din extravilan, pe care sunt amplasater

cladiri si constructii , carierele gi pdminturile
distribuite ?n urma activitdtrii de pioducfie.
neeveLluate de catre organelle cadastrale

rmpozitul pe cladirile ti 
"o^t.u"tiit. "u 

d@.t p" 
"rt" 

b"ili*-""t""1" d"catre organelle cadastrale

Ferntru personae juriaice si frrG care
desfasoara activitatea de intreprinzator

t4



113220

Persoane
ftzice

(anexa2
la titlul
VI a CF)

Pentru persoanele ftzice, altele decit cele
specificate mai sus,

In cazul in care suprafata totala a locuintelor si
a constructiilor principale ale persoanelor fizice
care nu desfasooara activitate de intreprinzator
,inregistrate cu drept de proprietate ,depeaseste
100 m2 inclisiv,cotele concrote stabilite ale
impozitului pe bunuri imobiliare se majoreaza
in finctie de suptafata totala,dupa cum urmeaza:

-de Ia 101 la 150 m2 inciusiv -de 1.5 ori
-de la 1 5 I la 200 m2 inclusiv - de 2 ori
De 1a201la 300 m2 inclusiv -de l0 ori

-peste 301m2 -de 15 ori

0,1o/o dincostul
bunurilor
imobiliare

Persoane

ftzice

1132t0

113220

Impozitul pentru bunurile imobiliare 
"u 

ultu
destinatie decit cea locativa siau

agricola,exeptind garajele si terenurile pe care
acestia sint amplasate,loturile intovarasirilor
pomicule cu sau fara constructii amplasate pe
ele neevaluate de catre organelle cadastrale:
-persoanelejuridice si fizice care desfasoara

activitate de intreprinzator
-persoane fizice altele decit cele specificate in

prima linie

0.3Yo din valoarea
contabila pe
perioada fiscal

0.3% din costul
bunurilor imobile

I 1323 0(uridice),
113240(fi2:ice)

113230 ,

ll32409fizice)

Impozitul pentru bunurile imobiliare evaluate

Impozitulpentru bunurile imc,biliare cu i
destinatie locativea (apartamente si case de
locuit individuale), terenuri af'erente acestor
bunuri

0.15 % dinbaza
impozabila a

bunurilor
imobiliare

Persoane

fizice si
juridice

Impozitul pentru bunurile irnobiliare p"ntru
garagele si terenurile pe care sunt amplasate

0.15 % dinbaza
impozabila a
bunurilor
imobiliare

I 1323 0(f uridice)

113230,
113240

rt3230

hnpozitul pentru bunurile imobiliare pen*u
loturile intovarasirilor pomicole eu jau fara
constructii amplasate pe ele

0.2 % dinbaza
impozabila a
bunurilor
imobiliare

Persoane
juridice,
fizice

Pentru terenurile agricole cu constructii
arnplasate pe ele

0.15 % dinbaza
impozabila a
bunurilor
imobiliare

Impozitul pentru bunurile imobiliare cu uttu
destinatie decit cea locativd sau agricold

0.3 % dinbaza
impozabilaa
bunurilor
imobiliare

Secretar Consiliutr
ordsenesc Nisporeni
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