ANEXA 4
CAPITOLUL IV. IMPOZITUL PE SPECTACOLE
IV.1. Pentru o activitate artistica şi distractiva de videotecă şi discotecă.
Impozitul pe spectacole se stabileşte pentru fiecare zi de manifestare artistică sau de activitate distractivă, prin înmulţirea numărului de metri
pătraţi ai suprafeţei incintei videotecii sau discotecii cu suma stabilită de consiliul local, ajustata cu coeficientul de corectie ( x 1.10 ) aferent rangului
localitatii (IV). Prin zi de funcţionare, pentru determinarea impozitului pe spectacole, se înţelege intervalul de timp de 24 de ore, precum şi orice fracţiune
din acesta înăuntrul căruia se desfăşoară activitatea de videotecă sau discotecă, chiar dacă programul respectiv cuprinde timpi din două zile calendaristice
consecutive.
Manifestarea artistică sau activitatea distractivă
a) in cazul videotecilor
b) in cazul discotecilor

Nivel impozit propus in anul 2015
( lei / an/ spectacol )
2
3

Platitorii de impozit pe spectacole au obligatia sa depuna o declaratie care va contine suprafata incintei, precum si zilele in care se desfasoara
spectacolele, pana cel tarziu la data de 15 inclusiv a lunii precedente celei in care sunt programate spectacolele respective.
.
IV.2. Pentru o manifestare artistică, o competiţie sportivă sau altă activitate distractivă
Cota de impozit pentru calculul impozitul pe spectacole se stabileste dupa cum urmeaza:
a) în cazul unui spectacol de teatru, balet, operă, operetă, circ sau divertisment, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea
unui film la cinematograf sau orice competiţie sportivă internă sau internaţională, cota de impozit este 2 % din valoarea biletelor vandute;
b) în cazul activitatilor distractive (parcuri de distractii si agrement) cota de impozit este 5 % din valoarea biletelor vandute.
Persoanele care datoreaza impozitul pe spectacole au obligatia de a inregistra biletele de intrare si/sau abonamentele la compartimentul de
specialitate al autoritatii administratiei publice locale.
Impozitul pe spectacole se plateste lunar pana la data de 15 inclusiv, a lunii urmatoare celei in care a avut loc spectacolul.

