
CONTRIBUABILUL ...................................................... 
.......................................................................................... 
Sediul .............................................................................. 
Codul unic de înregistrare .............................................. 
Telefon nr........................................................................ 
Contul nr......................................................................... 
Deschis la Banca .............................................................. 
 

DECONTUL DE IMPUNERE 
privind stabilirea impozitului pe spectacole în cazul manifestărilor artistice și competițiilor 

sportive, datorat în temeiul Legii 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare 
 
Subsemnatul ........................................ identificat prin actul de identitate seria ........., nr.............................. și codul numeric personal ............................... declar că în 
luna ........................................ 20.............. am organizat manifestările artistice și competițiile sportive la care s-au realizat următoarele încasări: 

I. SITUAȚIA IMPOZITULUI PE SPECTACOLE DATORAT ȘI DEPUS 
Nr 
Crt 

Tipul 
spectacolului 

Incasările din 
vânzarea 

abonamentelor 
și a biletelor de 

intrare la 
spectacole  

-lei- 

Cota reprezentând 
timbrul (Leg 35/94) 

Valoarea 
timbrului 

(col.2xcol.3)   
-lei- 

Sume cedate 
în scopuri 
umanitare 

 -lei- 

Încasările 
supuse 

impozitului 
pe spectacole 
(col.2-col.4-

col.5)  
-lei- 

Cota de 
impozit pe 
spectacole 

datorat 
(col.6xcol.7) 

 -lei- 

Impozitul pe 
spectacole 

datorat 
(col.6xcol.7) 

 -lei- 

Actul prin care 
s-a depus 

impozitul pe 
spectacole 

datorat 

Localitatea 
unde s-a 

desfasurat 
spectacolul  Nr. Data 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1           
2           
3           
4           
5           
 Total sau de 

raportat 
         

 
1. Prin semnarea prezentului decont de impunere am luat cunoștință că declararea necorespunzătoare adevărului se pedepsește conform Legii penale, cele declarate fiind corecte și complete 
2. Prezentul decont de impunere constituie titlu de creanță bugetară 
 
           Reprezentant legal,                                                                                   Șeful compartimentului contabil, 

    L.S.........................................                           L.S. .............................................. 
          (prenumele, numele și semnătura)                                                                           (prenumele, numele și semnătura) 
 
 
 
 
 

Primăria Municipiului Pitești vă informează că prelucrează date cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, potrivit 

prevederilor Regulamentului (UE) 679/2016 și Legii nr 190/2018. 



 
II. SITUAȚIA ABOPNAMENTELOR ȘI A BILETELOR DE INTRARE LA SPECTACOLE VÂNDUTE 

 
 
Nr crt Seria abonamentelor,  

de la nr.................... la nr.................. 
Numărul abonamentelor Valoarea unitară 

-lei- 
Valoarea totală 

-lei- 
Observații 

Seria biletelor  
de la nr.................... la nr.................. 

Numărul biletelor 

0 1 2 3 4 5 
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........................ 

    

 
 
3. Prin semnarea prezentului decont de impunere am luat cunoștință că declararea necorespunzătoare adevărului se pedepsește conform Legii penale, cele declarate fiind corecte și complete 
4. Prezentul decont de impunere constituie titlu de creanță bugetară 
 
           Reprezentant legal,                                                                                   Șeful compartimentului contabil, 

    L.S.........................................                           L.S. .............................................. 
          (prenumele, numele și semnătura)                                                                           (prenumele, numele și semnătura) 
 
 
 
 
Nota 
1.Prezentul decont de impunere, precum și impozitul pe spectacole datorat se depun până la data de 15, inclusiv, a lunii următoare celei în care se organizează spectacolul – se realizează venitul. 
2.În situația în care se organizează mai mult de 5 spectacole într-o lună calendaristică se întocmesc deconturi de impunere cărora li se atribuie numere subsecventiale (ex.: în luna ianuarie se organizează 23 
spectacole fapt pentru care deconturile de impunere li se vor atribui numerele 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 și 1/5, iar în februarie se organizează 11 spectacole, fapt pentru care deconturile de impunere li se vor atribui 
numerele 2/1, 2/1 și 2/3. 
 
 
 
 
 
 
 

Primăria Municipiului Pitești vă informează că prelucrează date cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, potrivit 

prevederilor Regulamentului (UE) 679/2016 și Legii nr 190/2018. 


