ANEXA NR.10
La HCL nr.
/2016
IMPOZITUL PE SPECTACOLE
Art. 480 – Reguli generale
(1) Orice persoană care organizează o manifestare artistică, o competiție sportivă sau o altă
activitate distractivă în România are obligația de a plăti impozitul prevăzut în prezenta anexă, denumit în
continuare impozitul pe spectacole.
(2) Impozitul pe spectacole se plătește la bugetul local al unității administrativ-teritoriale în raza
căreia are loc manifestarea artistică, competiția sportivă, sau altă activitate distractivă.
Art. 481 – Calculul impozitului
(1) Impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de impozit la suma încasată din
vânzarea biletelor de intrare și a abonamentelor, astfel:
a) 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 competiție sportivă internă sau internațională;
b) 5% în cazul oricărei alte manifestări artistice decât cele enumerate la lit.a).
(2) Suma primită din vânzarea biletelor de intrare sau a abonamentelor NU cuprinde sumele plătite
de organizatorul spectacolului în scopuri caritabile, conform contractului scris intrat în vigoare înaintea
vânzării biletelor de intrare sau a abonamentelor.
(3) Persoanele care datorează impozitul pe spectacole au obligația de:
a) a înregistra biletele de intrare și/sau abonamentele la compartimentul de specialitate al
autorității administrației publice locale care își exercită autoritatea asupra locului unde are loc spectacolul;
b) a anunța tarifele pentru spectacol în locul unde este programat să aibă loc spectacolul, precum și
orice alt loc în care se vând bilete de intrare și/ abonamente;
c) 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;
d) a emite un bilet de intrare și/sau abonament pentru toate sumele primite de la spectatori;
e) a asigura, la cererea compartimentului de specialitate al autorității administrației publice locale,
documentele justificative privind calcului și plata impozitului pe spectacole;
f) a se conforma oricăror alte cerințe privind tipărirea, înregistrarea, avizarea, evidența și inventarul
biletelor de intrare și a abonamentelor, care sunt precizate în normele elaborate în comun de MFP și
MDRAP, contrasemnate de MCMTS.
Art. 482 - SCUTIRI
Spectacolele organizate în scopuri umanitare sunt scutite de la plata impozitului pe spectacole.
Art. 483 - Plata impozitului
(1) Impozitul pe spectacole se plătește lunar până la data de 10, inclusiv, a lunii următoare celei în
care a avut loc spectacolul.
(2) Orice persoană care datorează impozitul pe spectacole are obligația de a depune o declarație la
comartimentul de specialitate al autorității administrației public locale, până la data stabilită pentru fiecare
plată a impozitului pe spectacole. Formatul declarației se precizează în normele elaborate în comun de MFP
și MDRAP.
(3) Persoanele care datorează impozitul pe spectacole răspund pentru calculul corect al impozitului,
depunerea la timp a declarației și plata la timp a impozitului.

