
 

 

 

OBLIGATII FISCALE PERSOANE JURIDICE 
 

IMPOZITUL PE SPECTACOLE 

 

Termene de depunere a declaratiilor fiscale de impunere/scadere 
 

Orice persoana care organizeaza o manifestare artistica,o competitie sportiva sau alta 

activitate distractiva in Romania are obligatia de a plati impozitul pe spectacole. 

Impozitul pe spectacole se plateste la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale 

in raza careia are loc manifestarea artistica,competitia sportiva sau alta activitate 

distractiva.Spectacolele organizate in scopuri umanitare sunt scutite de la plata 

impozitului pe spectacole. 

Cotele de impozit s-au stabilit,după cum urmează: 

    a) 0 %, 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; 

    b) 5%, în cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a). 

 

Termene de plata 

 
Impozitul pe spectacole se plateste lunar pana la data de 10 inclusiv,a lunii urmatoare 

celei in care a avut loc spectacolul. 

 

Sanctiuni  

 
Depunerea peste termen a declaratiilor de impunere constituie contraventie si 

se sanctioneaza cu amenda de la 210 lei la 837 lei  

Nedepunerea declaratiilor de impunere constituie contraventie si se 

sanctioneaza cu amenda de la 837 lei la 2.088 lei 

Incalcarea normelor tehnice privind tiparirea,inregistrarea,vanzarea,evidenta si 

gestionarea,dupa caz,a abonamentelor si a biletelor de intrare la spectacole constituie 

contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 975 lei la 4.734 lei 

Necomunicarea informatiilor si a documentelor de natura celor prevazute la 

art.494 alin.(12) in termen de cel mult 15 zile lucratoare de la data primirii solicitarii 

constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei la 2.500 lei 

Contraventiilor prevazute mai sus li se aplica dispozitiile Ordonantei 

Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor,aprobata cu modificari 

si completari prin Legea nr.180/2002,cu modificari si completari ulterioare. 

Neplata la termenele scadente a impozitului pe teren atrage plata majorarilor 

de intarziere in cuantum de 1 % pe luna sau fractiune de luna 

 


