
R O M Â N I A 
JUDEŢUL IAŞI 

MUNICIPIUL PAŞCANI 
STR. STEFAN CEL MARE, NR. 16, COD 705200, PAŞCANI-ROMÂNIA 

COD SIRUTA 95391 
Codul de identificare fiscala 4541360 

SERVICIUL TAXE ŞI IMPOZITE LOCALE  
STR. STEFAN CEL MARE,  BL. D1, COD POŞTAL 705200 

email: finante@primariapascani.ro 
TELEFON 0232.761105; FAX 0232.711015  

 

CONT IBAN: RO38TREZ40721150201XXXXX 
                                                Nr _________ din ___/___/______ 

IMPOZIT PE SPECTACOLE 
 

Decont pe luna ………………………… anul ………… 
 

 

 Subscrisa.............................................................................................................., cu sediul în cu sediul în ROMÂNIA/.......................... judeţul 
....................................., codul poştal .................., localitatea ..................................................., str. ............................................................................, 
nr. ........, bl. .........., sc. ......., et. ......, ap ........, C.I.F. ........................................, tel. ................................................., e-mail 
………………………………………………,  reprezentată prin..........................................................................................., în calitate de acţionar 
unic/asociat/administrator/împuternicit, cu domiciliul în judeţul .............................................., codul poştal ....................., localitatea 
..............................................., str. ................................................................, nr. ........, bl. .........., sc. ......., et. ......, ap ........, identificat prin …… seria 
............ nr. ................, C.N.P..................................................................., tel. ....................................., declar : 
 

 

IMPOZITUL PE SPECTACOLE 
- lei -  

Document de 
plata 

Nr. 
crt.  

Tipul spectacolului şi adresa la care se 
desf ăşoară acesta 

Încas ările din 
vânzarea 

biletelor de 
intrare  
- lei - 

Încas ările 
reprezentând 

contravaloarea 
timbrelor  

- lei - 

Sumele 
cedate  

în scopuri 
umanitare 

- lei - 

Încas ările 
supuse 

impozitului pe 
spectacole 

- lei - 

Cota de 
impozit  

Datorat Plătit 
Nr.  Data  

1           
2           
3           
4           
5           

 

Prin semnarea prezentei am luat cunoştinţă că declararea necorespunz ătoare adev ărului se pedepse şte conform legii penale, cele 
declarate fiind corecte şi complete . 

 
            DATA __________________________ 
 

                           Reprezentantul legal,                                                                      Seful compartimentului  contabil,                     
                         (numele, prenumele şi semnătura)                                                                                             (numele, prenumele şi semnătura) 

Model 2016 ITL 017 



Situa ţia biletelor şi abonamentelor la spectacole vândute  
 

de la data de ……………………… pana la data de ………………………. 
 
 

Valoarea 
- lei - Seria biletelor şi a abonamentelor 

de la nr. …… – pân ă la nr. …… 

Numărul de bilete şi de 
abonamente la spectacole 

vândute unitar ă total ă 
 –     
–    
–    
–    
–    
–    
–    
–    
–    
–    
–    
–    
–    
–    
–    
–    
–    

TOTAL     
 

 Declar c ă informa ţiile cuprinse în acest decont sunt corecte şi complete. 
 
 

Reprezentantul legal 
 

L.S. .................………………………..............…… 
(prenumele, numele şi semnătura) 

 


