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Judelul Suceava
Comuna Pdltinoasa
Consiliul local

ANEXA
la Hotirflrea nr. 16 din 20 iunie 2014
Contul de incheiere a exerci(iului bugetar al
bugetului local al comunei Piltinoasa, pentru anul20l3

Venituri totale,

inclusiv taxe speciale pe anul2013: 5.389.032 lei,

din care:
Impozit pe venit din proprietdli imobiliare(O3.02)
Cote qi sume defalcate din impozitul pe venit(04.02)
Din care:
Cote gi sume defalcate din impozitul pe venit
Sume aloc. de Cons. Jud. pentru echilibrare
Impozite qi taxe pe proprietate(}7.02)
Din care:
Impozit pe cl6diri:(07 .02.01)
Impozit pe clddiri persoane frzice
Impozit pe cl6diri persoane juridice
Impozit pe terenuri (07 .02.02)
Impozit pe terenuri persoane fizice
Impozit pe terenuri persoane juridice
Impozit pe terenurile extravilane
Alte impozite gi taxe de proprietate(}7.02.50)
Taxe judiciare de timbru (07 .02.03)
Sume defalcate din TVA(l 1.02)
Din care:
Sume def. din TVA cheltuieli descentralizate
Sume def. din TVA pentru echilibrare
Taxe pe utilizarea bunurilor,mijloace de transport ( I 6.02)
Din care:
Taxa asupra m ij loacelor de tran sport (1 6.02.02)
Taxa asupra mijloacelor de transport personae ftzice
Taxa asupra mijloacelor de transport personae juridice
Taxe qi tarife eliberare licenfe gi autorizalii de func!.(16.02.03)
Alte taxe pe utilizarea bunurilor(16.02.50)
Ven ituri din proprietate(30.02)
Venituri din concesiuni gi inchirieri(30.02.05)
Venituri din taxe administrative, eliberlri de premise(34.02)
Taxe extraj udiciare de timbru(3 4.02.02)
lei
Amenzi penalit5li gi confi sciri(35.02)
Venituri din amenzi qi alte sancliuni(35.02.01)
D iverse venituri(36.02)
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6.070 lei
565.212lei

210.499\ei
354.713
I

lei

97.871 lei

87.582 lei
70.595 lei
16.987 lei
69.1 38 lei
40.6321ei
8.(r(rl li:i
lc).8-13 lei
41.066 lei
85 lei
3.059.128 lei

2.461.628\ei
597.500 lei
130.047

lei

I 15.840 lei
88.900 lei

:
:

26.940lei
12.997 lei
I

.210 lei

7.78(: llei

7.786|ei
4.150 lei
:
4.150
30.804 lei
30.804 lei

217.548lei

