Anexa nr.4
La HCL ……………..
privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 2022

Regulament
Privind taxa specială pentru promovarea turistică a Municipiului Brașov
Art. 1 Se instituie taxa specială pentru promovarea turistică a municipiului Brașov pentru anul 2022.
Taxa se calculează prin aplicarea unui tarif de 1 leu/zi/turist.
Art. 2 Taxa specială pentru promovarea turistică se încasează de către persoanele fizice și juridice prin
intermediul cărora se realizează cazarea, o dată cu luare în evidență a persoanelor cazate.
Art. 3 Unitatea de cazare are obligația de a vărsa taxa colectată, în conformitate cu art. 2, la bugetul local
al municipiului Brașov până în data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a colectat.
Art. 4 Pentru neplata la termen se datorează, conform art. 183 alin. (2) din Legea 207/2015 privind Codul
de Procedură Fiscală, majorări de întârziere în cotă de 1% din cuantumul sumei datorate, pentru fiecare
lună sau fracţiune de lună începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data
stingerii sumei datorate, inclusiv.
Art. 5 Obiectivele urmărite prin instituirea taxei speciale pentru promovarea turistică a municipiului
Brașov sunt:
- Creșterea numărului de turiști în municipiul Brașov;
- Creșterea duratei de ședere a turiștilor în municipiul Brașov;
- Creșterea veniturilor obținute din turism în municipiul Brașov;
- Introducerea municipiul Brașov pe harta destinațiilor de tip city break a UE.
Art. 6 Acțiuni în vederea îndeplinirii obiectivelor prevăzute la art. 5:
- Marketingul destinației turistice Brașov la nivel național, internațional și în mediul online;
- Susținerea de evenimente care pot genera creșterea numărului de turiști în municipiul Brașov;
- Crearea și comunicarea brandului turistic al municipiului Brașov;
- Organizarea și/sau participarea la târguri și conferințe de profil interne și internaționale pentru a
promova turismul brașovean;
- Realizarea de campanii publicitare comune cu companii aeriene, agenți tour-operatori,
organizatori de evenimente și reprezentanți de destinații turistice echivalente, în vederea
promovării destinației turistice Brașov;
- Atragerea și dezvoltarea de proiecte finanțate din fonduri europene, granturi EEA și alte surse de
finanțare, în vederea promovării destinației turistice Brașov;
- Realizarea de info trip-uri pentru tour-operatori, reprezentanți media și alți vectori de comunicare
în vederea promovării destinației turistice Brașov;
- Promovarea atracțiilor, evenimentelor și obiectivelor turistice ale municipiului Brașov prin
intermediul centrelor de informare turistică, mediul online și social media.
Art. 7 Datorarea taxei:
(1)
Orice unitate de cazare de pe raza municipiului Braşov care realizează venituri din cazare are
oligaţia de a încasa şi vărsa la bugetul local Braşov taxa specială pentru promovarea turistică a
municipiului Braşov.
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Art. 8 Cuantumul taxei:
(1) Taxa specială pentru promovarea turistică a municipiului Brașov se calculează prin aplicarea unui
tarif de 1 leu pe fiecare zi de sejur a turistului.
Art. 9 Termen de plată:
(1) Unitatea de cazare are obligația de a vărsa taxa colectată la bugelul local al municipiului/localității în
raza căreia este situată aceasta până la data de 25, inclusiv, a lunii următoare celei în care s-a colectat
această taxă.
Art. 10 Declararea taxei:
(1) Unitatea de cazare (persoană fizică sau persoană juridică) are obligația de a depune lunar
declarație decont la Direcția Fiscală Brașov până la data de 25, inclusiv, a lunii următoare celei în care s-a
colectat taxa. Formularul declarației este prevăzut în Anexa nr. 1.1 la prezentul Regulament.
Art. 11 Plata taxei:
(1) Sumele încasate cu titlul de taxă specială pentru promovarea turistică a municipiului Braşov se
varsă în contul specific taxei speciale IBAN RO77TREZ13121360206XXXXX.
(2) Sumele încasate cu titlu de taxă specială vor fi evidențiate într-un cont analitic.
(3) Sumele rămase neutilizate la sfârșitul anului se vor folosi în anul următor, cu aceași destinație.
Art. 12 Contravenții:
(1) Nerespectarea prevederilor prezentului Regulament atrage răspunderea disciplinară, contravențională
sau penală, potrivit dispozițiilor legale în vigoare.
(2) Constituie contravenție 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) Contravenția prevăzută la alin.(2) lit. a) se sanționează cu amendă de la 77 lei la 307 lei, iar cele de la
alin. (2) lit. b) cu amendă de la 307 lei la 765 lei.
(4) În cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (3) și (4) se
majorează cu 300%.
(5) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se face de către primar și persoane împuternicite
din cadrul autorității administrației publice locale.
Art. 13 Definiție termeni:
(1) Prin unitate de cazare se înțelege: hotel, hotel – apartament, motel, hostel, vilă turistică, bungalow,
cabană turistică, sat de vacanță, camping, popas turistic, căsuțe de tip camping, pensiune turistică și
agroturistică, apartamente sau cameră de închiriat.

Vizat
Director Direcția Fiscală
MARIAN MIHĂIȚĂ VOINESCU

Întocmit Șef
Serviciu Juridic,
Jur. PUIA SORIN DANIEL
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Anexa nr. 5
De la HCL nr. …...............................2022
DECLARAȚIE DECONT
Privind sumele încasate reprezentând taxa specială pentru promovarea
turistică a muncipiului Brașov

Subscrisa/Subscrisul......................................................................................................,
cu
sediul/domiciliul în România/....................................., județul.........................................., codul
poștal................................, municipiul/orașul/comuna .............................................................., str.
................................................................, nr. ............, bl. ......., sc. ........., et. ......., ap. ..........,
CIF/CNP..............................................., tel/fax..................................................................,
e-mail
........................................................., reprezentată prin................................................................., în
calitate de acționar unic/asociat/administrator/împuternicit cu domiciliul fiscal în
România/.........................................., județul................................, codul poștal ..........................,
municipiul/orașul/comuna..............................................., str. ................................................, nr.
............, bl. ......., sc. ........., et. ......., ap. .........., identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Pașaport
seria............nr. .................................., CIF...................................., tel/fax....................................., e-mail
........................................................., declar că taxa specială pentru promovarea turistică a localității
încasată în luna ........................../........................................., de către unitatea de cazare
.....................................................................................................................,
situată
la
adresa
............................................................................................................, a fost în sumă de ........................lei
și s-a vărsat la bugetul local cu ordinul de plată/chitanța/mandat poștal
............................./.................................. în contul nr. .........................................................
Taxa specială pentru promovarea turistică a municipiului Brașov s-a determinat prin
aplicarea unui tarif de 1 leu/zi/turist, stabilită prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului
Brașov nr. ................../............ .
Prin semnarea prezentei am luat cunoștință că declararea necorespunzătoare adevărului se
pedepsește conform legii penale, cele declarate fiind corecte și complete.

...............................................................
(data întocmirii declarației)

Reprezentantul legal,

Șeful compartimentului contabil,

.................................................................

.................................................................

(prenumele, numele și semnătura)

(prenumele, numele și semnătura)

* Termenul de depunere a declaraţiei precum si termenul de plată este 25 a lunii următoare ;
* Declaraţiie se depun la sediul Direcţiei Fiscală Braşov sau pe adresa de email dirfiscala@dfbv.ro ;
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*Plata se poate face direct la casieriile Direcţiei Fiscale Braşov sau prin ordin de plată
RO77TREZ13121360206XXXXX deschis la Trezoreria Braşov, Beneficiar : Municipiul Braşov, CUI 4384206

în

contul
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