ANEXA 1.4
IMPOZITUL PE SPECTACOLE ŞI TAXA HOTELIERĂ
1. IMPOZITUL PE SPECTACOLE
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

1.1 Cote şi valori de impozitare
Impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de impozit la suma
încasată din vânzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor.
Cota de impozit se determină după cum urmează:
a)
în cazul unui spectacol de teatru, ca 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, cota de impozit este egală cu 2%;
b)
în cazul oricărei alte manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a), cota de
impozit este egală cu 5%.
Exemplu
100 bilete cu valoarea nominala de 3 lei vandute pentru un spectacol de teatru
Calcul impozit pe spectacol :
a. determinare valoare de impozitare 100 bilete x 3 lei/bilet = 300 lei
b. calculare impozit 300 lei x 2% =6 lei

Pentru activităţile artistice şi distractive de videotecă şi discotecă impozitul pe
spectacole se calculează prin inmultirea suprafeţei incintei în care se desfăşoară
spectacolul,a numarului de zile de functionare si coeficientul din tabelul 1, tinandu-se
cont de rangul localitatii prevazut in tabelul 2
Tabel 1
lei/mp/zi.
Anul
Videoteci
Discoteci

2013

2014

0.5
0.5

0.5
0.5

Tabel 2
Rangul localităţii

Coeficientul de corecţie

0

8,00

I

5,00

II

4,00

III (Murfatlar)

3,00

IV

1,10

V(Siminoc)

1,00

Exemplu
Discoteca care isi desfasoara activitatea in Murfatlar in zilele de sambata ( 4 zile pe luna)
Suprafata incinta discoteca = 100 mp
Calcul impozit pe spectacole 100 mp x4 zile/luna x 0.5lei/mp/zi =200 lei/luna
Corectie coeficient rang localitate 200 lei x 3 = 600 lei.

2. TAXA HOTELIERĂ ÎN MURFATLAR SI SIMINOC
Tipul unităţilor de cazare

Coeficient taxă
(%)

Motel/Hotel

1%

