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Cotele taxei pentru apă 

Taxa pentru apă se percepe în următoarele mărimi: 

1) pentru fiecare 1 m3 de apă extrasă din sursele de apă de suprafaţă şi din cele subterane 

(exceptând apa minerală naturală extrasă, apa potabilă extrasă şi/sau utilizată în scopul 

îmbutelierii) – 0,3 lei; 

2) pentru fiecare 1 m3 de apă minerală naturală extrasă în scopul îmbutelierii – 16 lei; 

3) pentru fiecare 1 m3 de apă minerală naturală extrasă şi utilizată în alte scopuri decât cele 

prevăzute la pct.2) – 2 lei; 

4) pentru fiecare 1 m3 de apă potabilă extrasă din sursele de apă de suprafaţă şi din cele subterane 

în scopul îmbutelierii – 16 lei; 

5) pentru fiecare 1 m3 de apă potabilă utilizată în scopul îmbutelierii – 15,7 lei; 

6) pentru fiecare 10 m3 de apă utilizată de hidrocentrale – 0,06 lei. 

Sursa: anexa nr. 1 la titlul VIII al Codului fiscal 

 

Cotele taxelor pentru extragerea mineralelor utile 

Nr. 

crt. 

Categoria şi tipul mineralului util Unitatea 

de măsură 

Cota taxei 

per unitate 

de măsură, 

lei 

1 Argilă bentonitică tonă 7 

2 Calcar pentru producerea varului m3 4 

3 Calcar silicios tonă 4 

4 Gaz combustibil (liber, dizolvat în petrol) m3 50 

5 Ghips tonă 7 

6 Roci de nisip şi prundiş m3 4 

7 Materiale de formare (nisip, argilă) tonă 6 

8 Calcar pentru industria de zahăr tonă 4 

9 Materie primă silicioasă (diatomit, tripoli) m3 4 

10 Materie primă pentru ceramică (argilă, argilă nisipoasă) m3 6 

11 Materie primă pentru ciment (calcar, argilă) tonă 4 

12 Materie primă pentru producerea cărămizii şi ţiglei 

(argilă, argilă nisipoasă, nisip degresant) 

m3 5 

13 Materie primă pentru producerea sticlei (nisip) tonă 5 

14 Materie primă de cheramzit (argilă, argilit) m3 5 

15 Nisip pentru produse de silicat m3 5 

16 Petrol (rezerve geologice şi extractibile) tonă 50 

17 Piatră de construcţie (calcar, gresie, granit) m3 5 

18 Piatră naturală de faţadă (calcar, gresie) m3 16 

19 Calcar pentru tăierea blocurilor pentru pereţi m3 7 

Sursa: anexa nr. 2 la titlul VIII al Codului fiscal 


