Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc

Anexa nr.4
la Hotarârea Consiliului Local
nr.156/2012

1.Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate
1. Taxa pentru serviciile de reclama si publicitate
1.1 Orice persoana, care beneficiaza de servicii de reclama si publicitate în România în baza unui contract sau a
unui alt fel de întelegere încheiata cu alta persoana, datoreaza plata taxei prevazute în prezentul articol, cu exceptia
serviciilor de reclama si publicitate realizate prin mijloacele de informare în masa scrise si audiovizuale.
1.2 Taxa pentru servicii de reclama si publicitate se calculeaza prin aplicarea cotei taxei respective la valoarea
serviciilor de reclama si publicitate fara TVA.
1.3. Cota taxei pentru serviciile de reclama si publicitate este de 3% .
2.Taxa pentru afisaj în scop de reclama si publicitate
2.1 Orice persoana care utilizeaza un panou, afisaj sau structura de afisaj pentru reclama si publicitate într -un loc public
datoreaza plata ta xei anuale prevazute în prezentul articol catre bugetul local al autoritatii administratiei publice locale în
raza careia este amplasat panoul, afisajul sau structura de afisaj respectiva.
2.2 Valoarea taxei pentru afisaj în scop de reclama si publicitate se calculeaza anual, prin înmultirea numarului de metri
patrati sau a fractiunii de metru patrat a suprafetei afisajului pentru reclama sau publicitate cu suma stabilita de consiliul
local, astfel:
a)în cazul unui afisaj situat în locul în care persoana deruleaza o activitate economica, suma este de 32 lei/mp sau fractiune
de mp;
b) în cazul oricarui alt panou, afisaj sau structura de afisaj pentru reclama si publicitate, suma este de 23 lei/mp sau
fractiune de mp.
2.3 Contribuabilii care datoreaza taxa pentru afisaj în scop de reclama si publicitate au obligatia de a calcula taxa
si de a depune o declaratie la serviciul venituri , cheltuieli si patrimoniu – compartimentul impozite si taxe pâna la data
de 31 ianuarie a anului fiscal pentru care se datoreaza taxa sau în termen de 30 de zile de la data amplasarii panourilor
de afisaj.
2.4 Sanctiuni
Constituie contraventii urmatoarele fapte:
a) depunerea peste termen a declaratiilor prevazute la punctul 2.3;
b) nedepunerea declaratiilor prevazute la punctul 2.3.
2.5. Contraventia prevazuta la lit. a) se sanctioneaza , în cazul persoanelor fizice ,cu amenda de la 60 lei la 240 lei, iar cea
de la lit. b) cu amenda de la 240 lei la 600 lei.
2.6. Contraventia prevazuta la lit. a) se sanctioneaza , în cazul persoanelor juridice ,cu amenda de la 240lei la 600 lei, iar
cea de la lit. b) cu amenda de la 960 lei la 2400 lei.
2.7. Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se face de catre persoane împuternicite din cadrul Serviciului
venituri, cheltuieli si patrimoniu.
2.8. Contraventiilor prevazute în prezenta anexa li se aplica dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul
juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile
ulterioare, inclusiv posibilitatea achitarii, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal
ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, a jumatate din minimul amenzii.
2.9 Modelul formularului „Declaratia de impunere pentru stabilirea taxei, în suma fixa, pentru afisaj în scop de reclama si
publicitate” este prevãzut în anexa nr.5.
3.Impozitul pe spectacole
3.1 Impozitul pe spectacole se calculeaza prin aplicarea cotei de impozit la suma încasata din vânzarea biletelor de
intrare si a abonamentelor.
3.2. Cota de impozit se determina dupa cum urmeaza:
a) în cazul unui spectacol de teatru, ca de exemplu o piesa de teatru, balet, opera, opereta, concert filarmonic sau alta
manifestare muzicala, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competitie sportiva interna sau
internationala, cota de impozit este egala cu 2%;
b) în cazul oricarei alte manifestari artistice decât cele enumerate la lit. a), cota de impozit este egala cu 5%.
3.3. Orice persoana care datoreaza impozitul pe spectacole are obligatia de a depune o declaratie la
compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale, pâna la data stabilita pentru fiecare plata a
impozitului pe spectacole.
3.4. Pentru activitatile artistice si distractive care au loc într-o videoteca sau discoteca, impozitul pe spectacole se
calculeaza pe baza suprafetei incintei în care se desfasoara spectacolul, dupa cum urmeaza:
a) în cazul videotecilor - 1,2 lei/mp/zi;
b) în cazul discotecilor - 1 leu/mp/zi.
3.5. La stabilirea valorilor aferente impozitului pe spectacole în anul 2013 s-a tinut cont de coeficientul de corectie
corespunzãtor rangului II al localitãtii(coeficientul de corectie = 4)

-23.6. Persoanele care datoreaza impozitul pe spectacole stabilit , în cazul videotecilor si discoteci, au obligatia de a
depune o declaratie la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale privind spectacolele
programate pe durata unei luni calendaristice. Declaratia se depune pâna la data de 15, inclusiv, a lunii precedente celei în
care sunt programate spectacolele respective.
3.7. Sanctiuni
Constituie contraventii urmatoarele fapte:
c) depunerea peste termen a declaratiilor prevazute la punctul 3.6;
d) nedepunerea declaratiilor prevazute la punctul 3.6.
3.8 Contraventia prevazuta la lit. a) se sanctioneaza , în cazul persoanelor fizice ,cu amenda de la 60 lei la 240 lei,
iar cea de la lit. b) cu amenda de la 240 lei la 600 lei.
2.6. Contraventia prevazuta la lit. a) se sanctioneaza , în cazul persoanelor juridice ,cu amenda de la 240lei la 600 lei, iar
cea de la lit. b) cu amenda de la 960 lei la 2400 lei.
3.9 Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se face de catre persoane împuternicite din cadrul
Serviciului venituri, cheltuieli si patrimoniu.
3.10 Contraventiilor prevazute în prezenta anexa li se aplica dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind
regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si
completarile ulterioare, inclusiv posibilitatea achitarii, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii
procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, a jumatate din minimul amenzii.

