Anexa 5 la hcl nr. 34 din 29.11.2014
TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR
DE RECLAMA SI PUBLICITATE
-Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate,se plăteşte la bugetul
local al unităţii administrativ-teritoriale în raza căreia persoana prestează
serviciile de reclamă şi publicitate şi este de. 3 % (între 1% şi 3% aplicată la
valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate).
-Taxa pentru fişaj în scop de reclamă şi publicitate se calculează
anual,prin înmulţirea numărului de metri patraţi sau a fracţiunii de metru
patrat a suprafeţei afişajului pentru reclamă sau publicitate cu suma stabilită
de consiliul local astfel:
-a) în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează
o activitate economică, suma este de 32 lei/mp sau fracțiune de mp ;
-b)în cazul oricărui alt panou,afişaj sau structură de afişaj
pentru reclamă şi publicitate,suma este de 23 lei./mp sau fractine de mp;
TAXA PENTRU RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE NU SE DATOREAZĂ ÎN
URMĂTOARELE SITUAŢII:

-la instituţiile publice-cu execepţia cazurilor când acestea fac
reclamă unor activităţi economice.
- persoanei care închiriază panoul de afişaj unei alte persoane.Plata
taxei se face de către chiriaş.
-pentru afişele,panourile sau alte mijloace de reclamă şi publicitate
amplasate în interiorul clădirilor.
-pentru panourile de identificare a instalaţiilor energetice,marcaje de
avertizare sau marcaje de circulaţie,precum şi alte informaţii de utilitate
publică şi educaţionale.
-pentru afişajul efectuat pe mijloacele de transport care nu sunt
destinate,prin construcţia lor,realizării de reclamă şi publicitate.

IMPOZITUL PE SPECTACOLE ORGANIZATE ÎN CADRUL
VIDEOTECILOR ŞI DISCOTECILOR
Impozitul pe spectacole (manifestare artistică sau activitate distractivă)
care are loc întro videotecă sau discotecă se stabileşte pentru fiecare zi de
manifestare artistică sau de activitate distractivă,prin înmulţirea numărului
de metri pătraţi ai suprafeţei incintei cu suma stabilită de consiliul
local,astfel:
-în cazul videotecilor suma este de 2 lei/m.p.
-în cazul discotecilor suma este de 3 lei/mp.
Plata impozitului se face până la data de 15, inclusiv, a lunii următoare
celei în care a avut loc spectacolul.
Declarația se depune până la data de 15 inclusiv a lunii precedente în
care sunt programate spectacolele respective.
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