ITL-013
ELEMENTELE DE IDENTIFICARE A PLĂTITORULUI DE
IMPOZIT PE SPECTACOLE
str. ......................., nr. ........, localitatea
.................... judeţul ..........
CODUL UNIC DE ÎNREGISTRARE:

DECONTUL DE IMPUNERE privind stabilirea

impozitului pe spectacole, în cazul
manifestărilor artistice şi competiţiilor
sportive, datorată în temeiul Legii
nr.571/22.12.2003 privind Codul fiscal

înregistrat sub nr. .... /.... / 20... **) la compartimentul de
specialitate din raza administrativ-teritorială unde îşi are sediul
organizatorul de spectacole/ unde se desfăşoară spectacolul.
FUNCŢIONARUL PUBLIC
L.S.

(prenumele şi numele)
.............
S.S.

Nr. ................ din ........ / 20 .....

Subsemnatul ........................................................................ identificat prin actul de identitate seria .........., nr. ................ şi codul numeric personal
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| declar că în luna ............. 20 ........... am organizat manifestările artistice şi competiţiile sportive la care s-au realizat următoarele
încasări:

I.SITUAŢIA IMPOZITULUI PE SPECTACOLE DATORAT Şl DEPUS
Tipul spec-tacolului

încasările din
Cota repreîncasările supuse
vânzarea abonazentând
IMPO-ZITUL PE SPECimpozitului pe Cota de impozit pe
Valoarea timbrului Sume cedate în
mentelor şi a
timbrul
Nr.
TACOLE DATORAT
(col.2 x col.3)
scopuri umanitare spec-tacole (col.2 spectacole 2% sau
crt. Localitatea unde s-a desfăşurat biletelor de intrare ....(Legea
(col.6 x col.7)
- col.4 -col.5)
-lei-lei5%
la spec-tacole
nr.
- lei -lei-lei35/1994) %
0
1
2
3
4
5
6
7
8
1

Actul prin care s-a depus
impozitul pe spectacole
datorat
Nr.

Data

9

10

-------------

2

3

4

-------------

-------------

5

6

X

------------TOTAL SAU DE REPORTAT

X

X

*) Se atribuie anual, începând cu nr. 1 care corespunde primei luni de depunere a decontului de impunere şi se continuă, în ordine crescătoare, până la sfârşitul fiecărui an
fiscal.
**) Corespunde datei depunerii decontului de impunere.

ITL-013
- verso -

II.SITUAŢIA ABONAMENTELOR Şl A BILETELOR DE INTRARE LA SPECTACOLE VÂNDUTE
Nr.
crt.
0
1

Seria abonamentelor, de la nr.
...........la nr. ............
Seria biletelor, de la nr. ...........la
nr. ............
1

Numărul abonamentelor

Valoarea unitară
-lei-

Valoarea unitară
-lei-

OBSERVAŢII

3

4

5

Numărul biletelor
2

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.

1. Prin semnarea prezentului decont de impunere am luat cunoştinţă că declararea necorespunzătoare adevărului se pedepseşte conform legii penale, cele declarate fiind
corecte şi complete.
2. Prezentul decont de impunere constituie titlu de creanţă bugetară.
L.S.

(semnătura declarantului)

Notă:
- 1. Prezentul decont de impunere, precum şi 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 situaţia în care se organizează mai mult de 5 spectacole într-o lună calendaristică, se întocmesc deconturi de impunere cărora li se atribuie numere subsecvenţiale
(ex.: în luna ianuarie se organizează 23 de spectacole fapt pentru care deconturilor de impunere li se vor atribui numerele 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 şi 1/5, iar în februarie se
organizează 11 spectacole, fapt pentru care deconturilor de impunere li se vor atribui numerele 2/1, 2/2 şi 2/3).

