
                                                                                                  *� 492 02 0*
ROMÂNIA

Municipiul Cluj-Napoca
Directia de impozite si taxe locale

Codul de identificare fiscală: 4305857    Nr. ........../…/20….
Adresă: Piaţa Unirii nr.1
Cont IBAN: RO07TREZ21621150201XXXXX
tel/fax: 0264-597750 

IMPOZIT PE SPECTACOLE
Decont pe luna ……………………………………..anul…………...

Subscrisa ...................................................................................., cu sediul în ROMÂNIA/......................................, judeţul ..........................................................,
codul poştal .................., municipiul/oraşul/comuna ................................................... satul/sectorul ..............................., str. ...................................................................,
nr.  ........,  bl.  ..........,  sc.  .......,  et.  ......,  ap  ........,  C.I.F.*).................................................., tel/fax  ................................,  e-mail  ……………………………………,
reprezentată  prin  ....................................................................................................................,  în  calitate  de  acţionar  unic/asociat/administrator/împuternicit  cu
domiciliul  în  ROMÂNIA/.........................................,  judeţul  ..........................................................,  codul  poştal  .....................,
municipiul/oraşul/comuna  ...............................................  satul/sectorul  ..............................,  str.  .................................................................................,  nr.  ........,
bl.  ..........,  sc.  .......,  et.  ......,  ap ........,  identificat  prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport  seria  ............  nr.  ................,  C.I.F.*)....................................................................,  tel.
/fax......................................... , e-mail ……………………………………, declar:

Nr.
crt.

Tipul spectacolului şi adresa la care se desfăşoară acesta

Încasările din
vânzarea

biletelor de
intrare şi a

abonamentelor
la spectacole

- lei -

Încasările
reprezentând

contravaloarea
timbrelor

(cinematografic,
muzical, folcloric,

etc.)
- lei -

Sumele
cedate în
scopuri

umanitare

Încasările
supuse

impozitului
pe

spectacole
- lei -

Cota de
impozit

Impozitul pe spectacole

datorat plătit

Diferenţa

de primit de plătit

*

) Se va completa: codul de identificare fiscală (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.

Timp estimativ de completare: 20 minute

Datele personale care vă sunt solicitate prin prezenta cerere vor fi prelucrate numai în vederea procesării și soluționării solicitării dumneavoastră. Primăria municipiului Cluj-Napoca garantează securitatea procesării datelor și arhivarea acestora în conformitate cu prevederile

legale în vigoare. Responsabilul Primăriei municipiului Cluj-Napoca cu protecția datelor poate fi contactat pe adresa de email dpo@primariaclujnapoca.ro.

În conformitate cu Regulamentul nr. 679/2016 aveți dreptul de a solicita Primăriei municipiului Cluj-Napoca, în ceea ce priveşte datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, accesul la acestea, rectificarea sau ştergerea acestora sau restricţionarea prelucrării sau a

dreptului de a vă opune prelucrării, precum şi a dreptului la portabilitatea datelor.
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   □  Prin prezenta solicit comunicarea răspunsului pe următoarea adresă de e-mail:

 _______________________________________________

Prin semnarea prezentei am luat cunoştinţă că declararea necorespunzătoare adevărului se pedepseşte conform legii penale, cele declarate fiind corecte şi
complete.

................................................................................. 
                (data întocmirii declaraţiei)

                          Reprezentantul legal,                                                     Seful compartimentului  contabil,
L.S. .................………………………..............……                               L.S...................………………………..............……………......

(prenumele, numele şi semnătura)                                                    (prenumele, numele şi semnătura)

Timp estimativ de completare: 20 minute

Datele personale care vă sunt solicitate prin prezenta cerere vor fi prelucrate numai în vederea procesării și soluționării solicitării dumneavoastră. Primăria municipiului Cluj-Napoca garantează securitatea procesării datelor și arhivarea acestora în conformitate cu prevederile

legale în vigoare. Responsabilul Primăriei municipiului Cluj-Napoca cu protecția datelor poate fi contactat pe adresa de email dpo@primariaclujnapoca.ro.

În conformitate cu Regulamentul nr. 679/2016 aveți dreptul de a solicita Primăriei municipiului Cluj-Napoca, în ceea ce priveşte datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, accesul la acestea, rectificarea sau ştergerea acestora sau restricţionarea prelucrării sau a

dreptului de a vă opune prelucrării, precum şi a dreptului la portabilitatea datelor.



II. Situaţia biletelor şi abonamentelor la spectacole,
vândute în luna…………………………………..

Seria biletelor şi a
abonamentelor 

de la………………….
până la…….…………

Numărul de bilete şi de
abonamente la spectacole

vândute

Valoarea
- lei -

unitară totală

Declar că informaţiile cuprinse în acest decont sunt corecte şi complete.

Reprezentantul legal,
L.S. .................………………………..............……

(prenumele, numele şi semnătura)

Timp estimativ de completare: 20 minute

Datele personale care vă sunt solicitate prin prezenta cerere vor fi prelucrate numai în vederea procesării și soluționării solicitării dumneavoastră. Primăria municipiului Cluj-Napoca garantează securitatea

procesării  datelor  și arhivarea  acestora  în  conformitate  cu  prevederile  legale  în  vigoare.  Responsabilul  Primăriei municipiului Cluj-Napoca  cu  protecția datelor  poate  fi  contactat  pe adresa de  email

dpo@primariaclujnapoca.ro.

În conformitate cu Regulamentul nr. 679/2016 aveți dreptul de a solicita Primăriei municipiului Cluj-Napoca, în ceea ce priveşte datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, accesul la acestea,

rectificarea sau ştergerea acestora sau restricţionarea prelucrării sau a dreptului de a vă opune prelucrării, precum şi a dreptului la portabilitatea datelor.


