Anexa nr. 7 la HCL ____/_______
IMPOZITUL PE SPECTACOLE -2019

Orice persoană care organizează o manifestare artistică, o competiţie sportivă sau altă activitate distractivă în România are
obligaţia de a plăti impozitul prevăzut în prezentul capitol, denumit în continuare impozitul pe spectacole.
Calculul impozitului:
2%, 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;
5% în cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele enumerate.

a)
b)
c)
d)
e)

Persoanele care datorează impozitul pe spectacole stabilit în conformitate cu prezentul articol au obligația de:
a înregistra biletele de intrare și/sau abonamentele Ia compartimentul de specialitate al autorității administrației publice
locale care își exercită autoritatea asupra locului unde are loc spectacolul;
a anunța tarifele pentru spectacol în locul unde este programat să aibă loc spectacolul, precum și În orice alt Ioc în care
se vând bilete de intrare și/sau abonamente;
a preciza tarifele pe biletele de intrare și/sau abonamente și de a nu încasa sume care depășesc tarifele precizate pe biletele
de intrare și/sau abonamente;
a emite un bilet de intrare și/sau abonament pentru toate sumele primite de Ia spectatori;
a asigura, la cererea compartimentului de specialitate al autorității administrației publice locale, documentele justificative
privind calculul și plata impozitului pe spectacole;

f) a se conforma oricăror altor cerințe privind tipărirea, înregistrarea, avizarea, evidența și inventarul biletelor de intrare și
a abonamentelor, care sunt precizate în normele elaborate în comun de Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, contrasemnate de Ministerul Culturii și Ministerul Tineretului și
Sportului.
În cazul în care contribuabilii organizează aceste spectacole în raza teritorială de competență a altor autorități ale
administrației publice locale decât cele de Ia domiciliul sau sediul lor, după caz, acestora Ie revine obligația de a viza
abonamentele si biletele de intrare Ia compartimentele de specialitate ale autorităților administrației publice locale în a căror
rază teritorială se desfăsoară spectacolele. Impozitul pe spectacole se plateste Ia bugetul local al unitatii administrativ
teritoriale in raza careia se desfasoara spectacolul.
Impozitul pe spectacole se plătește lunar până Ia data de 10, inclusiv, a lunii următoare celei în care a avut Ioc
spectacolul.
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