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TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMA 9I PUBLICITATE

L TilA PENTRU SERVICIILE DE RECLAM{ 9I PUBLICITATE

Articolul4TT din Codul fiscal

(1) Orice persoan5 care beneficiaz5 de servicii de reclamH gi publicitate tn RomAnia
ln baza unui contract sau a unui alt fel de inlelegere incheiat5 cu altE persoan5
datoreazH plata taxei prev5zute in prezentul afticol, cu exceplia serviciilor de reclamE gi
publicitate realizate prin mijloacele de informare in masH scrise gi audiovizuale.

(2) Publicitatea realizatE prin m'rjloace de informare in masS scrise gi audiovizuale, in
sensul prezentului articol, corespunde activit5tilor agentilor de publicitate potrivit
ClasiflcHrii activitdtilor din economia nationalS - CAEN, cu modificErile ulterioare,
respectiv publicitatea realizat5 prin ziare gi alte tipdrituri, precum gi prin radio,
televiziune gi internet.

(3) Taxa prev5zut5 in prezentul articol, denumit5 in continuare taxa pentru servicii
de reclamE gi publicitate, se pl6tegte la bugetul local al unitSlii administrativ-teritoriale in
raza cSreia persoana presteazE serviciile de reclam5 gi publicitate,

(4) Taxa pentru servicii de reclamE gi publicitate se calculeaz5 prin aplicarea cotei
taxei respective la valoarea serviciilor de reclamS gi publicitate, fiind de 3olo.

(6) Valoarea serviciilor de reclamd gi publicitate cuprinde orice plat5 obtinut5 sau
care urmeaz5 a fi obtinut5 pentru serviciile de reclamE gi publicitate, cu exceplia taxei pe
valoarea addugatE,

(7) Taxa pentru servicii de reclami gi publicitate prevdzutE la alin. (1) se declarH 9i
se plStegte de c5tre prestatorul serviciului de reclam5 9i publicitate la bugetul local,
lunar, pAnE la data de 10 a lunii urm6toare celei in care a intrat in vigoare contractul de
prest5ri de servicii de reclamH gi publicitate.

rr, TA)(A pENTRtt AFT.SAJ iN SCO? DE RECLAU{ g qUALTCTTATE

Afticolul478 din Codul fiscal

(1) Orice persoanH care utilizeaz5 un panou, un afigaj sau o structur5 de afigaj
pentru reclamE gi publicitate, cu exceptia celei care intr5 sub incidenla art..477,
datoreaz5 plata taxei anuale prev6zute in prezentul articol c5tre bugetul local al comunei
in raza c5reia este amplasat panoul, afigajul sau structura de afigaj respectiv5.

(2) Valoarea taxei pentru afi5aj in scop de reclam5 gi publicitate se calculeaz5
anual prin tnmultirea num5rului de metri p5trali sau a fracfiunii de metru p5trat a
suprafetei afigajului pentru reclamE sau publicitate cu suma stabilit6 de consiliul local,
astfel:

a) in situat in locul ?n care persoana deruleaz5 o activitate
i;
pA'nou, afigaj sau oric5rei altei structuri de afigaj pentru

reclamE gi publicitate, suma este de 10 lei.
(3) Taxa pentru afigaj in scop de reclamE gi publicitate se recalculeazE pentru a

reflecta numErul de luni sau fracliunea din lunH dintr-un an calendaristic in care se
aflgeazi in scop de reclam5 gi publicitate.

(4) Taxa pentru afigajul in scop de reclam5 gi publicitate se plStegte anual, in
dou5 rate egale, pAnH la datele de 31 martie gi 30 septembrie inclusiv. Taxa pentru





administraliei publice locale in termen de 30 de zile de la data amplas5rii structu
afigaj,

IMPOZITUL PE SPECTACOLE
L REGULIGENERALE
Articolul 480 din Codul fiscat

(1) orice persoan5 care organizeazd o manifestare artistic5, o competilie
i preti' i il;;';irfi;;;ffi T;

prezentul capitol, denumit in continuare impozitul pe lpectacole.
(2) 

-Impozitul..pe spectacole se plHtegte la bugetul local al unitSlii administrativ-
teritoriale in raza c5reia are loc manifestirea artisticE, competitia soortiv5 sau att5
activitate d istractivS.

IL CALCULULIMPOZITULUI

artisticE, competitia sportiv5 sau alt5

afigajul in scop de reclamE gi publicitate, datorat5 aceluiagi buget local de c5tre
conkibuabili, persoane fizice gi juridice, de 50 !ei, se pl5tegte intelral p6nE la primul
termen de plat5.

(5) Persoanele care datoreaz5 taxa pentru afigaj in scop de reclamE gi publicitate
sunt obligate sH depun5 .o .declaralie la compaftimentut ae specialitate lt'*toritetii

Articolul 481 din Codul fiscal

^ (1).Impozitul pe spectacole se calculeaz5 prin aplicarea cotei de impozit la suma
incasat5 din vanzarea biletelor de intrare gi a abonamentelor.

(2) consiliile locale hot5r5sc cota de impozit dup5 cum urmeaz5:
a) 0r5o/o pentru spectacolul de teatru, balet, oper5, operet5, concert filarmonic

sau altS manifestare muzical5, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol
de circ sau orice competilie sportiv5 intern5 sau internalionalH; -r --

b) 0r5o/o in cazul oric5rei altei manifest5ri artistice Oecat cele enumerate la lit.
a).

(3) Suma primit5 din vAnzarea biletelor de intrare sau a abonamentelor nu
cuprinde sumele plStite de organizatorul spectacolului tn scopuri caritabile, conform
contractului scris intrat in vigoare inaintea vAnz5rii biletelor de intrare sau a
abonamentelor.

(4) Persoanele care datoreaz6 impozitul pe spectacole stabilit in conformitate cu
prezentul afticol au obliga[ia de:

a) a inregistra biletele de intrare gi/sau abonamentele la compaftimentul de
specialitate al autorit5tii administraliei publice locale care igi exercit5 urioiiiut.u
asupra locului unde are loc spectacolul;

b) a anunta tarifele pentru spectacol in locul unde este programat sE aib5 loc
spectacolul, precum gi in orice alt loc in care se v6nd biietj de intrare si/sauabonamente;

c) a preciza tarifele pe biletele de intrare gi/sau abonamente gi de a nu incasa
s.ume care depS5esc tarifele precizate pe biletele de intrare gi/sau abonamente; ...d) a emite un bilet de intrare gi/sau abonament pentru toatl sumele primite de la
spectatori;

. e) a asigura, la 
. cererea compaftimentului de specialitate al autoritElii

administratiei publice locale, documentele justificative privind calculul Si plaia
impozitului pe spectacole;

f) a se conforma oric5ror altor cerinle privind tip5rirea, tnregistrare a, avizarea,
evidenta gi inventarul biletelor de intrare gi a abonamentelor, care sunt precizate in
normele elaborate in comun de Ministerul Finanlelor Publice 9i Ministerui Dezvolt5rii





Regionale gi Administratiei Publice, contrasemnate de Ministerul Culturii gi Ministerul
Tineretului gi Spoftului.

Plata impozitului

Aft.483, - (1) Impozitul pe spectacole se pl5tegte lunar pAnH la data de 10, inclusiv, a

lunii urmHtoare celeiin care a avut loc spectacolul.

(2) Orice persoanH care datoreazH impozitul pe spectacole are obligatia de a depune o
declaratie la compartimentul de specialitate al autorit5tii administratiei publice locale,
p6nH la data stabilitS pentru fiecare plat6 a impozitului pe spectacole. Formatul
declaratiei se precizeaz5 in normele elaborate in comun de Ministerul Finantelor Publice
gi Ministerul Dezvolt5rii Regionale gi Administratiei Publice.

(3) Persoanele care datoreaz5 impozitul pe spectacole rEspund pentru calculul corect al
impozitului, depunerea la timp a declaratiei gi plata la timp a impozitului.




