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DECONTUL   DE   IMPUNERE
privind stabilirea impozitului pe spectacole,

 în cazul manifestarilor artistice si competitiilor
sportive, datorat în temeiul Ordonantei Guvernului

nr.36/2002 privind impozitele si taxele locale,
republicata

Anexa IV

Subsemnatul ......................................................................identificat prin actul de identitate seria................., nr......................... si codul numeric personal 
......................................... declar ca în luna........................ 20........ am organizat manifestarile artistice si competitiile sportive la care s-au realizat urmatoarele încasari:

I. SITUATIA IMPOZITULUI PE SPECTACOLE DATORAT SI DEPUS
Actul prin care s-a depus impozitul

pe spectacole datorat
Nr.
crt.

Tipul Cote de
impozit pe
spectacole
2% sau 5%

 cedate in
scopuri

umanitare

Valoarea
timbrului

Cota
reprezentând

timbrul ....
(Legea

nr.35/1994) Nr.

IMPOZITUL
PE

SPECTACOLE
DATORATLocalitatea Data

 unde s-a desfasurat

Încasarile din
vânzarea

abonamentelor si a
biletelor de intrare la

spectacole

- lei - % - lei -

 (col.2 x col.3) 

Sume

- lei -

Incasari supuse
impozitului pe

spectacole

(col.2 - col.4 -col.5)

- lei -

96 7 83 4 50 1 2 10

..........................................................
Str....................................., nr..............
Localitatea...............................................

DATELE DE IDENTIFICARE  APLATITORULUI
DE IMPOZITE PE SPECTACOLE

CODUL UNIC DE IREGISTRARE :NR....*) DIN
....../ ................../20.....**)

1

2

3

4

5

6

7

*) Se atribuie anual, începând cu nr.1 care corespunde primei luni de depunere a decontului de impunere si se continua, în ordine crescatoare, pâna la sfârsitul  fiecarui an fiscal.
**) Corespunde datei depunerii decontului de impunere.

X X XTOTAL SAU DE REPORTAT



II. SITUATIA ABONAMENTELOR SI A BILETELOR DE INTRARE  LA SPECTACOLE VANDUTE

Nr.
crt.

0 1 3 42 5

Seria abonamentelor, de la nr. .......... la nr........ Numarul abonamentelor Valoarea
totala
- lei - OBSERVATII

Valoarea
unitara
- lei -Numarul biletelorSeria biletelor, de la nr. .......... la nr........

de la nr. la nr.

de la nr. la nr.
1

de la nr. la nr.

de la nr. la nr.
2

de la nr. la nr.

de la nr. la nr.
3

de la nr. la nr.

de la nr. la nr.
4

de la nr. la nr.

de la nr. la nr.
5

de la nr. la nr.

de la nr. la nr.
6

de la nr. la nr.

de la nr. la nr.
7

Nota
1. Prezentul decont de impunere, precum si impozitul pe spectacole datorat se depun pâna la data de 15, inclusiv, a lunii urmatoare celei în care se 

organizeaza spectacolul - se realizeaza venitul.
2. În situatia în care se organizeaza mai mult de 5 spectacole într-o luna calendaristica, se întocmesc deconturi de impunere carora li se atribuie 

numere subsecventiale (ex.: în luna ianuarie se organizeaza 23 de spectacole fapt pentru care deconturilor de impunere li se vor atribui numerele 1/1, 1/2, 
1/3, 1/4 si 1/5, iar în februarie se organizeaza 11 spectacole, fapt pentru care deconturilor de impunere li se vor atribui numerele 2/1, 2/2 si 2/3).

L.S. (semnatura declarantului)

1. Prin semnarea prezentului decont de impunere am luat cunostinta ca declararea necorespunzatoare adevarului se pedepseste conform legii penale, cele declarate
fiind corecte si complete

2. Prezentul decont de impunere constituie titlu de creanta bugetara.                                                                                                     


