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Informația privind încasările la BPN 

corespunzător clasificaţiei veniturilor bugetare 

pentru perioada 01.01 - 28.02.2019 (adm SFS), mii lei

         BS (2)  BUAT(3)
1 2 6 7 8

111110 impozit pe venitul retinut din salariu 577 098,2 239 632,6 337 465,6

111121 impozit pe venitul persoanelor fizice spre plata/achitat 7 525,3 3 276,4 4 248,9

111124
impozitul pe venitul persoanelor fizice ce desfasoara activitati indepedente in domeniul 

comertului 669,4 0,0 669,4

111125
impozitul pe venitul persoanelor fizice in domeniul transprtului rutier de persoane in regim 

de taxi 2 688,6 1 281,1 1 407,5

111130
impozit pe venitul aferent operatiunilor de predare in posesie si/sau folosinta a proprietatii 

imobiliare 3 453,7 1 651,6 1 802,1

111210 impozit pe venitul obtinut din activitatea de intreprinzator 270 711,2 266 591,4 4 119,8

111220 impozit pe venitul retinut la sursa de plata 108 339,5 106 323,3 2 016,1

111230
impozit pe venit retinut din suma dividendelor achitate si veniturilor indreptate fondatorilor - 

intreprinzatorilor individuali 101 189,6 100 119,6 1 070,0

111240 impozitul pe venitul din activitatea operationala 37 641,7 37 051,9 589,7

111261 impozit pe venitul obtinut din activitati profesionale in sectorul justitiei 14 523,2 14 213,8 309,4

111262 impozit pe venitul din activitati profesionale in domeniul sanatatii 0,9 0,9 0,0

111 IMPOZITELE PE VENIT  (TOTAL) 1 123 841,2 770 142,7 353 698,5

113110
impozitul funciar pe terenurile cu destinatie agricola cu exceptia gospodariile taranesti (de 

fermier) 1 676,9 0,0 1 676,9

113120 impozitul funciar pe terenurile cu destinatie agricola de la gospodariile taranesti (de fermier) 2 180,3 0,0 2 180,3

113130 impozitul funciar pe terenurile cu alta destinatie decit cea agricola 1 183,5 0,0 1 183,5

113140 impozitul funciar incasat de la persoane fizice 1 577,9 0,0 1 577,9

113150 impozitul funciar pe pasuni si finete 352,6 0,0 352,6

113210 impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor juridice 365,5 0,0 365,5

113220 impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor fizice 964,1 0,0 964,1

113230
impozitul pe bunurile imobiliare achitate de catre persoanele juridice si fizice inregistrate in 

calitate de intreprinzator din valoarea estimata(de piata) a bunurilor imobiliare 1 851,6 0,0 1 851,6

113240
impozitul pe bunurile imobiliare achitat de catre persoanele fizice - cetateni din valoarea 

estimata (de piata) a bunurilor imobiliare 2 676,2 0,0 2 676,2

113311 impozit privat incasat in bugetul de stat 1 784,7 1 784,7 0,0

113312 impozit privat incasat in bugetul local de nivelul ii 77,0 0,0 77,0

113313 impozit privat incasat in bugetul local de nivelul i 41,0 0,0 41,0

113611 impozitul pe avere incasat in bugetul de stat 8 347,7 8 347,7 0,0

113 IMPOZITELE PE BUNURILE IMOBILIARE 23 079,0 10 132,5 12 946,6

114110
taxa pe valoarea adaugata la marfurile produse si serviciile prestate pe teritoriul republicii 

moldova 1 259 226,2 1 240 004,8 19 221,4

114100 Taxa pe valoarea adăugată 1 259 226,2 1 240 004,8 19 221,4

114211
accize la rachiu, lichioruri, divinuri si alte bauturi spirtoase produse pe teritoriul republicii 

moldova 51 375,1 51 370,1 5,0

114213 accize la vinuri produse pe teritoriul republicii moldova 147,6 29,2 118,4

114215 accize la berea produsa pe teritoriul republicii moldova 12 736,7 12 736,7 0,0

114221 accize la produsele din tutun produse pe teritoriul republicii moldova 136,0 129,6 6,4

114241 accize la produsele petroliere produse pe teritoriul republicii moldova 12,3 0,0 12,3

114261 accize la bijuterii (inclusiv bijuterii cu briliante) produse pe teritoriul republicii moldova 0,0 0,0 0,0

114271 accize la alte marfuri produse pe teritoriul republicii moldova 37,9 37,9 0,0

114200 Accize 64 445,6 64 303,5 142,1

114411 taxa de piata 4 370,9 0,0 4 370,9

114412 taxa pentru amenajarea teritoriului 11 684,2 0,0 11 684,2

114413
taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de calatori pe teritoriul municipiilor, 

oraselor si satelor (comunelor) 4 042,4 0,0 4 042,4
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114414 taxa de plasare (amplasare) a publicitatii (reclamei) 318,7 0,0 318,7

114415 taxa pentru dispozitivele publicitare 5 709,4 0,0 5 709,4

114416 taxa pentru parcare 1 113,2 0,0 1 113,2

114417 taxa pentru parcaj 2,9 0,0 2,9

114418 taxa pentru unitatile comerciale si/sau de prestari servicii 51 746,7 0,0 51 746,7

114421 taxa pentru cazare 6 387,5 0,0 6 387,5

114422 taxa balneara 442,7 0,0 442,7

114423 taxa pentru aplicarea simbolicii locale 482,7 0,0 482,7

114424 taxa pentru efectuarea expertizei ecologice 25,9 25,9 0,0

114426 taxa pentru salubrizare 1 734,7 0,0 1 734,7

114400 Taxe pentru servicii specifice 88 062,0 25,9 88 036,0

114521 taxa de licenta pentru anumite genuri de activitate 7 973,6 7 973,6 0,0

114522 taxa pentru patenta de intreprinzitor 10 948,5 0,0 10 948,5

114523
taxa pentru eliberarea autorizatiilor de deschidere si prelungire a termenului de activitate a 

reprezentantelor, firmelor, bancilor, organizatiilor straine 0,9 0,9 0,0

114524
taxa pentru comercilaizarea gazelor naturale destinate utilizarii in calitate de carburanti 

pentru unitatile de transport auto 1 425,8 1 425,8 0,0

114525 taxa de eliberare a autorizatiilor pentru transporturi rutiere internationale 17 012,7 17 012,7 0,0

114526 taxa de licenta pt. anumite genuri de activitate incasate la bugetul local de nivelul ii 52,4 0,0 52,4

114534 taxa pentru marfurile care in procesul utilizarii cauzeaza poluarea mediului 29 814,9 29 814,9 0,0

114535 plati pentru poluarea mediului in limitele/cu depasirea normativelor stabilite 9 183,8 9 183,8 0,0

114536 alte plati pentru poluarea mediului 157,0 157,0 0,0

114500

Taxe şi plăţi pentru utilizarea mărfurilor şi pentru practicarea unor 

genuri de activitate 76 569,6 65 568,7 11 000,9

114611 taxa pentru apa 4 431,5 0,0 4 431,5

114612 taxa pentru extragerea mineralelor utile 3 655,8 0,0 3 655,8

114613 taxa pentru lemnul eliberat pe picior 105,1 0,0 105,1

114610 Taxele pentru resursele naturale 8 192,4 0,0 8 192,4

114621 taxa pentru efectuarea prospectiunilor geologice 0,0 0,0 0,0

114622 taxa pentru efectuarea explorarilor geologice 1,9 0,0 1,9

114623
taxa pentru folosirea spatiilor subterane in scopul constructiei obiectivelor subterane, altele 

decit cele destinate extractiei mineralelor utile -4,3 0,0 -4,3

114624
taxa pentru exploatarea constructiilor subterane in scopul desfasurarii activitatii de 

intreprinzator, altele decit cele destinate extractiei mineralelor utile 2,7 0,0 2,7

114620 Taxele pentru lucrări geologice şi folosirea spaţiilor subterane 0,3 0,0 0,3

114633 taxa pentru folosirea drumurilor de catre autovehicolele inmatriculate in republica moldova 118 712,7 118 712,7 0,0

114634
taxa pentru folosirea drumurilor de catre autovehicolele inmatriculate in republica moldova 

a caror masa totala, sarcina masica pe axa sau ale caror dimensiuni depasesc limitele admise 563,2 563,2 0,0

114635
taxa pentru folosirea zonei de protectie a drumurilor din afara perimetrului localitatilor 

pentru efectuarea lucrarilor de constructie si montaj 0,6 0,6 0,0

114636
taxa pentru folosirea zonei de protectie a drumurilor din afara perimetrului localitatilor 

pentru amplasarea publicitatii exterioare 43,2 43,2 0,0

114637
taxa pentru folosirea zonei de protectie a drumurilor din afara perimetrului localitatilor 

pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere 244,7 244,7 0,0

114638 vinieta 19 544,2 19 544,2 0,0

114630 Taxa pentru folosirea drumurilor 139 108,6 139 108,6 0,0

114 IMPOZITE ȘI TAXE PE MĂRFURI ȘI SERVICII 1 635 604,7 1 509 011,6 126 593,1
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141221
dividende primite de la cota parte a proprietatii publice in societatile pe actiuni in bugetul 

de stat 117,8 117,8 0,0

141222
dividende primite de la cota parte a proprietatii publice in societatile pe actiuni in bugetul 

local de nivelul ii 2,1 0,0 2,1

141223
dividende primite de la cota parte a proprietatii publice in societatile pe actiuni in bugetul 

local de nivelul 1 0,0 0,0 0,0

141231 defalcari de la profitul net al intreprinderilor de stat (municipale) in bugetul de stat 190,6 190,6 0,0

141232 defalcari de la profitul net al intreprinderilor de stat (municipale) in bugetul local de nivelul ii 0,0 0,0 0,0

141233 defalcari de la profitul net al intreprinderilor de stat (municipale) in bugetul local de nivelul i 5,7 0,0 5,7

141200 Dividende primite 316,2 308,4 7,8

141511 arenda pentru resursele naturale incasata in bugetul in stat 0,0 0,0 0,0

141512 arenda pentru resursele naturale incasata in bugetul local de nivelul ii 0,0 0,0 0,0

141513 arenda pentru resursele naturale incasata in bugetul local de nivelul i 358,8 0,0 358,8

141521 arenda terenurilor cu destinatie agricola incasata in bugetul local de nivelul ii 1,5 0,0 1,5

141522 arenda terenurilor cu destinatie agricola incasata in bugetul local de nivelul i 4 371,4 0,0 4 371,4

141531 arenda terenurilor cu alta destinatie decit cea agricola incasata in bugetul  de stat 200,1 200,1 0,0

141532 arenda terenurilor cu alta destinatie decit cea agricola incasata in bugetul local de nivelul ii 4 159,7 0,0 4 159,7

141533 arenda terenurilor cu alta destinatie decit cea agricola incasata in bugetul local de nivelul i 3 118,7 0,0 3 118,7

141500 Renta 12 210,2 200,1 12 010,1

141 VENITURI DIN PROPRIETATE 12 526,4 508,5 12 017,9

142211 taxa de organizare a licitatiilor si loteriilor pe teritoriul unitatii administrativ-teritoriale 317,3 0,0 317,3

142212
taxa de inregistrare a asociatiilor obstesti si a mijloacelor mass-media incasata in bugetul 

local de nivelul ii 0,0 0,0 0,0

142213
taxa de inregistrare a asociatiilor obstesti si a mijloacelor mass-media incasata in bugetul 

local de nivelul i 0,0 0,0 0,0

142214
plata pentru certificatele de urbanism si autorizarile de construire sau desfiintare incasata in 

bugetul local de nivelul ii 33,4 0,0 33,4

142215
plata pentru certificatele de urbanism si autorizarile de construire sau desfiintare incasata in 

bugetul local de nivelul i 127,0 0,0 127,0

142216 taxa de posesorii de ciini 0,0 0,0 0,0

142220 taxa de stat 32 287,1 32 287,1 0,0

142231 incasarile de la vinzarea averii si valutei confiscate incasate in bugetul de stat 778,1 778,1 0,0

142232 incasarile de la vinzarea averii si valutei confiscate incasate in bugetul local de nivelul ii 0,0 0,0 0,0

142233 incasarile de la vinzarea averii si valutei confiscate incasate in bugetul local de nivelul i 1,7 0,0 1,7

142234
recuperarea bunurilor infractionale indisponibilizate prin hotarire judecatoreasca  

definitiva,incasata in bugetul de stat 0,0 0,0 0,0

142235
mijloace încasate la bugetul de stat în calitate de prejudicii, conform documentelor 

executorii, inclusiv din succesiune. 9,6 9,6 0,0

142244
taxa pentru eliberarea actelor permise de catre agentia nationala de reglementare a 

activitatilor nucleare si radioactive 0,0 0,0 0,0

142246 incasari din salariu net al executantului serviciului civil 542,1 542,1 0,0

142251 plata pentru locatiunea patrimoniului public incasata in bugetul local de nivelul ii 1 599,8 0,0 1 599,8

142252 plata pentru locatiunea patrimoniului public incasata in bugetul local de nivelul i 574,2 0,0 574,2

142 VENITURI DIN VÎNZAREA MĂRFURILOR ȘI SERVICIILOR 36 270,4 33 616,9 2 653,4

143111 amenzi si sanctiuni contraventionale incasate in bugetul de stat 1 387,5 1 387,5 0,0
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143113
amenzi aplicatede catre agentii constatatori dun cadrul subdiviziunilor inspectoratului 

general al politiei 6 408,3 6 408,3 0,0

143116 amenzi aplicate de  inspectoratul pentru protectia mediului 365,1 365,1 0,0

143117 amenzi aplicate de consiliul concurentei 920,4 920,4 0,0

143120 amenzi si sanctiuni contraventionale incasate in bugetul local de nivelul ii 293,9 0,0 293,9
143130 amenzi si sanctiuni contraventionale incasate in bugetul local de nivelul i 67,7 0,0 67,7

143210 amenzi aplicate de inspectoratul national de patrulare 5 780,4 5 780,4 0,0

143220 amenzi aplicate de sectiile de supraveghere si control ale traficului rutier 0,0 0,0 0,0

143230
amenzi aplicate de inspectoratul national de patrulare pentru incalcarea traficului rutier 

constatate cu ajutorul mijloacelor foto-video 1 469,6 1 469,6 0,0

143241

amenzi aplicate de subdiviziunile inspectoratului general al politiei pentru incalcarea 

traficului rutier constatate cu ajutorul  mijloacelor foto-video, incasate pentru sustinerea 

bugetului local de nivelul ii 0,0 0,0 0,0

143242

amenzi aplicate de subdiviziunile inspectoratului general al politiei pentru incalcarea 

traficului rutier constatate cu ajutorul  mijloacelor foto-video, incasate pentru sustinerea 

bugetului local de nivelul i 0,0 0,0 0,0

143311 amenzi aplicate de inspectia financiara incasate in bugetul de stat 1 105,2 1 105,2 0,0

143312 amenzi aplicate de inspectia financiara incasate in bugetul local de nivelul ii 0,0 0,0 0,0

143321 amenzi aplicate de catre organele serviciului fiscal de stat incasate in bugetul de stat 6 563,4 6 563,4 0,0

143323 amenzile contraventionale aplicate de organele serviciului fiscal de stat 1 114,9 1 114,9 0,0

143324
amenzile contraventionale aplicate de organele serviciului fiscal de stat pentru incalcarea 

termenilor de repatriere a mijloacelor materiale si mijloacelor banesti 19,1 19,1 0,0

143350 amenzi aplicate de politia de frontiera 120,6 120,6 0,0

143410 amenzi aplicate de inspectia de stat in constructii 90,1 90,1 0,0
143420 amenzi aplicate de instantele judecatoresti in cauze administrative si penale 9 370,2 9 370,2 0,0

143440
amenzi pentru nerespectarea regulilor transportului de calatori, deteriorarea drumurilor 

auto, a constructiilor si utilajelor rutiere, a platatiilor aferente drumurilor 0,0 0,0 0,0

143450 amenzi aplicate de centrele de medicina preventiva 14,9 14,9 0,0

143480 amenzi pentru nerepatrierea la termen a incasarilor valutare -105,5 -105,5 0,0

143491 alte amenzi si sanctiuni pecuniare incasate in bugetul de stat 1 001,0 1 001,0 0,0

143492 alte amenzi si sanctiuni pecuniare incasate in bugetul local de nivelul ii 0,6 0,0 0,6

143493 alte amenzi si sanctiuni pecuniare incasate in bugetul local de nivelul i 0,0 0,0 0,0

143 AMENZI ȘI SANCȚIUNI 35 987,3 35 625,2 362,2

145111 alte venituri incasate in bugetul de stat 111,4 111,4 0,0

145141 alte venituri incasate in bugetele locale de nivelul ii 2 627,1 0,0 2 627,1

145142 alte venituri incasate in bugetele locale de nivelul i 3 283,3 0,0 3 283,3

145161 impozit unic perceput de la rezidentii parcurilor pentru tehnologia informatiei 10 482,0 10 335,9 146,0

145171 taxa de la declararea voluntară a mijloacelor bănești 874,1 874,1 0,0

145172
taxa de declarare voluntara a tranzactiilor de vanzare-cumparare a bunurilor 

imobiliare/mijloacelor de transport 69,6 69,6 0,0

145174
taxa de la declararea voluntară a trnzacțiilor de vînzare-cumpărare a cotelor-părți din 

întreprinderi 30,0 30,0 0,0

145175
taxa de declarare voluntara a diferentelor pozitive rezultate din reevaluarea bunurilor 

imobiliare/mijloacelor de transport 93,6 93,6 0,0

145 ALTE VENITURI 17 570,9 11 514,6 6 056,4

1 TOTAL VENITURI LA BS ŞI BL ADMINISTRATE DE SFS 2 884 879,9 2 370 551,8 514 328,1

121100 contributii de asigurari sociale de stat obligatorii virate de angajatori 1 483 123,3 0,0 0,0

121200
contributii individuale de asigurari sociale de stat obligatorii virate de angajatori pentru 

persoane asigurate 483 718,4 0,0 0,0
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121310
contributii de asigurari sociale de stat obligatorii, virate de persoanele fizice ce isi desfasoara 

activitatea pe cont propriu 16 955,0 0,0 0,0

121340
contributii de asigurari sociale de stat obligatorii virate de persoanele fizice, proprietarii de 

terenuri  agricole -28,0 0,0 0,0

121410
majorarea de intirziere (penalitatea) calculata pentru neachitarea in termen de catre 

angajatori a contributiilor de asigurari sociale de stat obligatorii 818,5 0,0 0,0

121420
majorarea de intirziere (penalitatea) calculata pentru neachitarea in termen a contributiilor 

individuale de asigurari sociale de stat obligatorii 452,4 0,0 0,0

143430 amenzile aferente platilor la bugetul asigurarilor sociale de stat 89,9 0,0 0,0

145161 impozit unic perceput de la rezidentii parcurilor pentru tehnologia informatiei 19 176,0 0,0 0,0

5 BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT (TOTAL)(5) 2 004 305,4

122100
prime de  asigurare obligatorie de asistenta medicala in forma de contributie procentuala 

din salariu si la alte recompense, achitate de angajatori si angajati 700 738,7 0,0 0,0

143322
amenzi aplicate de catre organele serviciul fiscal de stat incasate in bugetul fondurilor 

asigurarilor obligatorii de asistenta medicala 40,2 0,0 0,0

143325
amenzi contravenţionale aplicate de către serviciul fiscal de stat încasate în fondurile 

asigurării obligatorii de asistenţă medicală 54,8 0,0 0,0

145161 impozit unic perceput de la rezidentii parcurilor pentru tehnologia informatiei 5 398,7 0,0 0,0

6 FONDULRILE ASIG.OBLIGATORII DE ASIST. MEDICALA (TOTAL)(6) 706 232,5

TOTAL VENITURI ÎNCASATE LA BPN 5 595 417,8 2 370 551,8 514 328,1

114640 plata obligatorie a producatorilor de produse vitivinicole achitata in fondul viei si vinului 4 656,8 0,0 0,0

142241 plata lunara pentru prestarea serviciilor de telefonie mobila 14 175,4 0,0 0,0

142245 taxa la cumpararea valutei straine de catre persoanele fizice in casele de schimb valutar 2 770,5 0,0 0,0

8 TOTAL ALTE FONDURI 21 602,6 0,0 0,0
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