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IMPOZITUL PE SPECTACOLE 

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,  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%.

c) Spectacolele  organizate  in  scopuri  umanitare  sunt  scutite  de  la  plata  impozitului  pe
spectacole. 

d) Contribuabilii care datoreaza impozitul pe spectacole au obligaţia de: 
e) - a înregistra biletele de intrare si/sau abonamentele la compartimentul de specialitate ale

autorităţi administraţiei publice locale care isi exercita autoritatea asupra locului unde
are loc spectacolul, şi de a afişa tarifele la casele de vânzare a biletelor, precum şi la
locul de desfăşurare a spectacolelor, interzicându-li-se să încaseze sume care depăşesc
tarifele precizate pe biletele de intrare şi/sau abonamente; 

f) - a anunţa tarifele pentru spectacol în locul unde este programat să aibă loc spectacolul,
precum şi în orice alt loc în care se vând bilete de intrare şi/sau abonamente; 

g) - a preciza tarifele pe biletele de intrare şi/sau abonamente şi de a nu încasa sume care
depăşesc tarifele precizate pe biletele de intrare şi/sau abonamente; 

h) - a emite un bilet de intrare şi/sau abonament pentru toate sumele primite de la spectator,
a asigura, la cererea compartimentului de specialitate al autorităţii administraţiei publice
locale, documentele justificative privind calculul şi plata impozitului pe spectacole; 

i) - a se conforma oricăror altor cerinţe privind tipărirea, înregistrarea, avizarea, evidenţa şi
inventarul  biletelor  de  intrare  şi  a  abonamentelor,  care  sunt  precizate  în  normele
elaborate în comun de Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Dezvoltării Regionale
şi Administraţiei Publice, contrasemnate de Ministerul Culturii şi Ministerul Tineretului
şi Sportului. 

j) Plata cu intarziere a impozitului pe spectacole atrage dupa sine majorari de intarziere. 
k) Nivelul majorarii de intarziere este de 1 % pentru fiecare luna sau fractiune de luna,

incepand cu  ziua  imediat  urmatoare  termenului  de scadenta  si  pana la  data  stingerii
sumei datorate inclusiv, cu exceptiile prevazute de lege si poate fi modificat prin acte
normative. 

l) Taxa astfel calculata se stabileste la nivel de leu fara subdiviziuni conform legii. 
m) Impozitul  pe  spectacole  se  plăteşte  lunar  până  la  data  de  10,  inclusiv,  a  lunii

următoare celei în care a avut loc spectacolul. 
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