CAPITOLUL \1I- IMPOZITIJL PE SPECTACOLE

,

Art 4E0 elin.(l) Orice persosni care organizeaza o manifestare artistic4 o competitie sportivd sau altd activitate distractiva in RomAnia are obligalia de a
phti impozitul prevezut in prezentul capitol, denumit h continuare impozitul p€ spectacole.
Alin.(2) lmpozitul pe spectacole se pletette la bugetul local al unitnlii administ"ativ - teritorisle in raza c6&ia are loc manifestalea afisticS, competitia sportivd
sau alti activitate distractivi.
Calculul impozitului
Art. 481. - (1) lmpozitul pe spectacole se calculeazd prin aplicarea cotei de impozit la suma incasatd din vanzarea biletelor de iotrare ii a abonamentolor.
Alin. (2) Consiliul local al comunei lon Creanga a aprobat prin HotaEre , cota de impozit dupd cum udftaztr:
a) 27o, in cazul unui spectacol de teatru, de exemplu o piese de teatru, balet, opere, opereti" conc€rt filarmonic sau alt[ danifesttre muzicali, prezentarea
unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau oice competitie sportivA int€mi sau intemafionah;
tr) 37o in cazul oricirei altei manifestiri artistice decel cele enumerate le lit. a).
Alitr,(3) Suma primita din vanzarea biletelor de intrare sau a abonamentelor nu cuprinde sumele pldtite de organizatorul spectacolllui itr scopuri caritabile,
conform contractului scris intrat in vigoare inaintea vanzarii biletelor de intrare sau a abonamentelor.
Aliu.(4) Persoanele care datoreaz; impozitul pe spectacole stabilit in confomitate cu prezentul articol au obligatia de:
a) a inregista biletele de intrare Svsau abonarnentele la compartimentul de specialitat€ al autoritilii administra{iei publice local€ care l$i cxercite aubritatea
asupra locului unde are loc spectacolul;
b) a anunF tarifele pentru spectacol in locul unde este progmmat se aiba loc spectacolul, precun 9i in orice ah loc ln care se vend bilete de intrare $i/sau
abonamente;
c) a preciza rarifele pe biletele de intrare $i/sau abonarnente $i de a nu incasa sume carc dep4esc larifele precizate pe biletele de intrare ti/sau abonameDte;
d) a emite un bilet de intrare gi/sau abodament penhu toate sumele primite de la spectalori;
e) a asigura, la cererea compartirnentului de sp€cialitate al

autoritlfii sdministratiei publice locale, documetrtelejustificative privhd oalculul

$i plata

impozitului pe spectacole;
0 a se conforma oricdror ahoa cerinle privind tipiTirea, iffegistrarca, avizarea, evidents ti inventarul biletelor de intrare gi a abon@entelor, care sunt precizate
in normele elaborate in comun de Ministerul Finantelor Publice $i Mhisterul Dezvofterii Regionale 9i Ad6inistraliei Publice, c,onfiasemsal€ de Ministerul
Culrurii ii Minislerul Tineretului ti Sportului.
Art 482 Spectacolele orgarizale in scopuri umanitare sunt scutite de la plafa impozihlui pe spectacole.
Plata impozitului
Art 483. - ( l ) lmpozitul pe spectacole se pEte$te lunar pene h data de 10, inclusi\ a lunii urmitoare celei tn carc a avut loc specacolul.
(2) Orice persoand care datoreazi impozitul pe spectacole aI€ obligatia de a depune o declarafie la compartimentul de specialitate at autoriditii administratiei
publice locale, panl k data stabilita pentru fiecaE platii a impozitului pe spectacole. Forraatul declarafiei se
F€cizeaza h rrorroele elabomte ln comur d€
Ministerul Finantelor Publice ti Ministerul DezvoltErii Regionale $i Adminisrratiei public€.
(3) Persoanele care datoreaza impozitul pe spectacole rEspund pentru calculul corect al impozitului, depunerea la timp a declaraliei plsta la timp a
Si
impozitului.

