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Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicítate şi impozitul pe spectacole
1. Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicítate

1.1 Orice persoană care beneficiază de servicii de reclamă şi publicitate în România în baza unui
contract sau a unui alt fel de înţelegere încheiată cu altă persoană datorează plata taxei prevăzute în
prezentul articol, cu excepţia serviciilor de reclamă şi publicitate realizate prin mijloacele de informare
în masă scrise şi audiovizuale.
1.2 Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate se calculează prin aplicarea cotei taxei
respective la valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate, cu excepţia taxei pe valoarea adăugată.
1.3 Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate se varsă la bugetul local, lunar, până la data de
10 a lunii următoare celei în care a intrat în vigoare contractul de prestări de servicii de reclamă şi
publicitate.
1.4. Cota taxei pentru serviciile de reclamă şi publicitate este de 3% .

2.Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate
2.1 Orice persoană care utilizează un panou, afişaj sau structură de afişaj pentru reclamă şi publicitate
într-un loc public datorează plata taxei anuale prevăzute în prezentul articol către bugetul local al
autorităţii administraţiei publice locale în raza căreia este amplasat panoul, afişajul sau structura de
afişaj respectivă.
2.2 Valoarea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate se calculează anual prin înmulţirea
numărului de metri pătraţi sau a fracţiunii de metru pătrat a suprafeţei afişajului pentru reclamă sau
publicitate cu suma stabilită de consiliul local, astfel:
a) în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică, suma este de
32 lei, inclusiv;
b) în cazul oricărui altui panou, afişaj sau oricărei altei structuri de afişaj pentru reclamă şi publicitate,
suma este de 23 lei, inclusiv.
2.3 Persoanele care datorează taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate sunt obligate să depună
o declaraţie la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale în termen de 30
de zile de la data amplasării structurii de afişaj.
2.4 Sancţiuni
Constituie contravenţii următoarele fapte:
a) depunerea peste termen a declaraţiilor prevăzute la punctul 2.3;
b) nedepunerea declaraţiilor prevăzute la punctul 2.3.
2.5. Contravenţia prevăzută la pct. 2.4 lit. a) se sancţionează , în cazul persoanelor fizice ,cu amendă de
la 70 lei la 279 lei, iar cea de la pct. 2.4 lit. b) cu amendă de la 279 lei la 696 lei.
2.6. Contravenţia prevăzută la pct. 2.4 lit. a) se sancţionează , în cazul persoanelor juridice ,cu amendă
de la 280 lei la 1116 lei, iar cea de la pct. 2.4 lit. b) cu amendă de la 1116 lei la 2784 lei.

-23.Impozitul pe spectacole
3.1 Impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de impozit la suma încasată din
vânzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor.
3.2. Cota de impozit se determină după cum urmează:
a) în cazul unui spectacol de teatru, de exemplu o piesă de teatru, balet, operă, operetă, concert
filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau
orice competiţie sportivă internă sau internaţională, cota de impozit este egală cu 2%;
b) în cazul oricărei alte manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a), cota de impozit este egală cu
5%.
3.3. Orice persoană care datorează impozitul pe spectacole are obligaţia de a depune o declaraţie
la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale, până la data stabilită pentru
fiecare plată a impozitului pe spectacole.
3.4. Sancţiuni
Constituie contravenţii următoarele fapte:
a)depunerea peste termen a declaraţiilor prevăzute la punctul 3.3;
b)nedepunerea declaraţiilor prevăzute la punctul 3.3.
3.5 Contravenţia prevăzută la pct. 3.4 lit. a) se sancţionează , în cazul persoanelor fizice ,cu
amendă de la 70 lei la 279 lei, iar cea de la pct. 3.4 lit. b) cu amendă de la 279 lei la 696 lei.
Contravenţia prevăzută la pct. 3.4 lit. a) se sancţionează , în cazul persoanelor juridice ,cu
amendă de la 280 lei la 1116 lei, iar cea de la pct. 3.4 lit. b) cu amendă de la 1116 lei la 2784 lei.
Contravenţia în cazul încălcării normelor tehnice privind înregistrarea , vânzarea , evidenţa şi
gestionarea , după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole se sencţionează cu amendă
de la 325 lei la 1578 lei , în cazul persoanelor fizice.In cazul persoanelor juridice contravenţia
prezentată se sancţionează cu amendă de la 1300 lei la 6312 lei.

