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CAPITOLUL V - TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE 

ANUL FISCAL 2016 
 
 

1. Orice persoana, care beneficiaza de servicii de reclama si publicitate pe raza municipiului Vatra Dornei,  
in baza unui contract sau  unui alt fel de intelegere incheiata cu alta persoana, datoreaza plata unei taxe pentru 
servicii de reclama si publicitate care se calculeaza prin aplicarea cotei de 3% la valoarea serviciilor de reclama si 
publicitate. (Art.477) 
 

Art. 478 alin. (2) Taxa pentru afisaj în scop de reclamă si 
publicitate 

NIVELURILE APLICABILE 
 ÎN ANUL FISCAL 2016 

 
lei/m.p. sau 

fracţiune de m.p. 
a) în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana 
deruleaza o activitate economică 

 
32 

b) în cazul oricărui alt panou,afişaj sau structură de afişaj 
pentru reclamă şi publicitate  
 

 
23 

 
2.Orice persoană care utilizează un panou, afişaj sau structură de afişaj pentru reclamă şi publicitate, cu  

exceptia celei care intra sub incidenta art.477, datorează plata taxei anuale prevăzute in prezentul articol către 
bugetul local al autorităţii administraţiei publice locale în raza căreia este amplasat panoul, afişajul sau structura 
de afişaj respectivă. 

      Persoanele care datorează taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate trebuie să depună o 
declaraţie anuală, până pe data de 31 ianuarie a anului fiscal în curs, la compartimentul de specialitate al 
autorităţii administraţiei publice locale 

3. Taxa pentru afişajul în scop de reclamă şi publicitate se plăteşte anual, în două rate egale, până la 
datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv. Taxa pentru afişajul în scop de reclamă şi publicitate, datorată 
aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane fizice şi juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte 
integral până la primul termen de plată  respectiv 31 martie. 
 4. Persoanele care datoreaza taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate sunt obligate sa depuna o 
declaratie la compartimentul de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale in termen de 30 de zile de la 
data amplasarii structurii de afisaj, 
 
  
 
 


