Anexa

REGULAMENT
privind instituirea taxei speciale pentru promovarea turismului

Art.1. Obiectul regulamentului
Obiectul prezentului regulament îl reprezinta stabilirea unui cadru reglementat privind instituirea unei
taxe speciale datorată bugetului local pentru promovarea turismului.

Art.2. Obiectivele instituirii taxei speciale
Obiectivele urmărite prin instituirea taxei speciale pentru promovarea turismului sunt:
- Promovarea obiectivelor turistice din Municipiul Baia Mare și a destinației turistice Baia Mare, în
ansamblul ei, în vederea creșterii numărului de turiști;
- Susținerea activităților culturale care pot crește numărul de turiști din Municipiul Baia Mare;
- Crearea de servicii de turism gratuite pentru turiști și actorii privați din turismul local, deopotrivă;
- Creșterea calității și crearea de noi servicii publice destinate turiștilor;
- Crearea și consolidarea brandului turistic al Municipiul Baia Mare.
- Dezvoltarea de proiecte, finanțate din fonduri europene direct legate de activitatea turistică;
- Creșterea veniturilor obținute din turism în Municipiul Baia Mare.

Art.3. Cadrul legal
Cadrul legal al prezentului regulament este reprezentat de:
- art. 129, alin. 2, lit. b și lit. d, alin. 4, lit. c, alin. 7, lit. s, art. 139 alin. 3, lit c, art. 196, alin. 1, lit. a din
O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ
- art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale
- art. 484, alin. 4 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal
Art.4. Definiţia unor termenii utilizaţi în cuprinsul prezentului regulament:
Unitate de cazare – hotel, hotel-apartament, motel, hostel, vilă turistică, bungalow, cabană turistică,
sat de vacanță, camping, popas turistic, căsuțe de tip camping, pensiune turistică sau agroturistică,
apartamente sau camere de închiriat.
Art.5 Plătitorii taxei speciale
(1) Plătitorii taxei speciale pentru promovarea turismului sunt persoanele care beneficiază de servicii
de cazare, prin unitățile de cazare care desfășoara activități pe raza Municipiul Baia Mare.

(2) Orice unitate de cazare de pe raza Municipiul Baia Mare, care realizează venituri din cazare are
obligația de a încasa și vărsa la bugetul local al Municipiul Baia Mare taxa specială pentru promovarea
turismului.
Art.6. Cuantumul şi termenele de plată a taxei speciale
(1) Taxa specială pentru promovarea turismului este în cuantum de 3% din valoarea tarifelor de
cazare exclusiv TVA.
(2) Taxa va fi inclusă în costul nopții de cazare.
Art.7. Termenele de plată
Termenele de plată a taxei speciale sunt lunare până în data de 10, inclusiv, a lunii următoare celei în
care s-a colectat taxa de la persoanele care au plătit cazarea.
Art. 8 Majorări de întârziere
Pentru neplata la termenul scadent, se datorează, conform art. 183 (2) din Legea nr. 207/2015 privind
Codul de procedură fiscală, majorări de întârziere în cotă de 1% din cuantumul sumei datorate, pentru
fiecare lună sau fracțiune de lună începând cu ziua următoare termenului de scadență și până la data
stingerii sumei datorate, inclusiv.

Art. 9 Declararea taxei
Unitatatea de cazare (persoană fizică sau persoană juridică) are obligația de a depune lunar
declarație decont la Direcția Taxe și Impozite din cadrul Primăriei Municipiului Baia Mare până în data
de 10, inclusiv, a lunii următoare celei în care s-a colectat taxa. Formularul declaraței este prevăzut în
anexa 4.1 la prezentul Regulament.
Art. 10 Contravenții
(1)

Nerespectarea

prevederilor

prezentului

Regulament

atrage

răspunderea

disciplinară,

contravențională sau penală potrivit dispozițiilor legale în vigoare.
(2) Constituie contravenții următoarele fapte, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât să
fie considerate, potrivit legii infracțiuni:
a) depunerea peste termen a declarațiilor-decont;
b)nedepunerea declarațiilor-decont.
(3) Contravențiile prevăzute la alin. (2) se sancționeaza cu amendă potrivit prevederilor art. 493
alin.(3), alin. (5) și alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.
Art. 11 Prezentul regulament intră în vigoarea de la data de 01 ianuarie 2021.

