
Notd explicativ[

Pentru perioada anului 2019, au fost stabilite urmdtoarele sume la impozite :

Impozitul funciar: 51007.95 lei, dintre care suma inlesnirilor qi a reducerii
de I5Yo acordate constituie 17977.7 lei. Deci, suma calculatd cdtre platd este de
33030.25 lei.
Restanla din anii precedenli la 1 ianuarie 2019- 11594.37 \ei.

Pina acum s-au acumulat 42896.1 lei , suma ce unneazd, sd, fie acumulatd
constituie 4508.26 lei.

Impozitul pe bunurile imobiliare: calculat 25091.06 lei, dintre care suma
inlesnirilor gi a reducerilor acordate constituie 7247.13 lei. Deci, suma calculatd
cdtre platd constituie 17843.93 lei.
Restanfa din anii pecedenli la 1 ianuarie20lg - 4094.891ei.

Pina acum s-au acumuIat21662.97 ,urmeazdsd fie acumulali755.27 lei.

Deci, pe perioada anului fiscal 2019, din suma calculatd a impozitului funciar au
fost achitate 96oh gi din suma calculatd a impozitului pe bunurile imobili are 99o/o.
Luind in consideralie restanla anilor precedenli, impozitul funciar este achitat in
m[rime de 84Yo, impozitul pentru bunurile imobiliare 89o/o.

Impozitului funciar pentru terenurile date in arendd in anul 2019 este colectat in
mdsura de 100% de la persoanele ce arendeazd teren de la APL gi 100% de la
cetdlenii care au incheiat contract de arendd cu SDE Chetrosu.

Impozitul funciar de la persoanele frzice pentru pdguni a fost calculat
cet.Luqmanschi Victor, in sumd de 2925,00 lei. Suma a fost achitatd, integral.

De la inceputul anului ,contribuabililor au fost inminate 1794 avize de plati, in
care se indica suma impozitului calculat, se menlioneazd pld[ile anului curent
si/sau restanta la impozitul funciar;i impozitul pe bunurile imobiliare.

Pe parcusul anului, in perioada cind s-au acordat reduceri pentru achitarca
anticipatd a fost organizatl, 2 ieqin in luna aprilie si iunie in teritoriu pentru a
acorda posibilitate persoanelor fizice sd beneficieze de reducerea cu 15 o/o a sumei
impozitului. Alte 2 iegiri in teritoriu am avut in septembrie qi octombrie.

Cu persoanele care nu au achitat impozitele se lucreazd individual. in anul
2019 am transmis 229 avetrismente qi citafii in scris , plus mulli contribuabili au
fost informali prin telefon despre obligajia de a achita impozitul .

fa ip , impozitul funciar a fost acumulat in mdrime de 72%. Suma restantd
constituie 9880.32 lei, dintre care 2I% 0050,00 lei) este datoria unui singur



contribuabil, din restul sumei, 2023,00lei constituie impozini cetd[enilor a cdror

avize qi avertismente nu avem cui s6le inminam.

Este o problemd cu contribuabilii care nu au domiciliul in com. Chetrosu. Se

intimpld cd scrisorile recomandate sint returnate primiriei, deoarece pe adresa

indicatd inbaza de date iS CruS REGIT TRU persoanele respective nu locuiesc.

Fie cd sunt plecali peste hotare, fie cd locuiesc de facto in altl parte, pdstrindu-gi

vechea vizd de domiciliu.
Altd idee este cd contribuabilii pe care ii prindem la domiciliu in raionul

Soroca, Fdlegti, $tefan-Vodd, Cdldra;i, $olddnegti, Cahul, Teleneqti, ii costd de

citeva ori mai scump drumul decit suma calculatd a impozitului.
Noi le amintim cd, oblinind dreptul de proprietate asupra vreunui bun pe

teritoriul comunei noastre qi-au asumat unele obligalii, inclusiv plata impozitelor
funciar gi pe bunurile Imobiliare.
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