
HOTĂRÂRE nr. 978 din 22 august 2003 privind
taxa pentru serviciul public de televiziune

Monday, June 25 2012, 5:31 PM

În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 40 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea

Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, republicată, cu modificările

ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

CAPITOLUL I: Dispoziţii generale

Art. 1

Persoanele fizice cu domiciliul în România, cu excepţia celor care declară pe propria răspundere că nu deţin

receptoare TV, au obligaţia să plătească o taxă lunară pentru serviciul public de televiziune.

Art. 2

(1)Taxa lunară pentru serviciul public de televiziune se plăteşte pe familie. Prin familie, în înţelesul prezentei

hotărâri, se înţelege: soţul, soţia, copiii, precum şi orice alte persoane, în cazul în care locuiesc în comun şi
gospodăresc împreună.

(2)Taxa lunară pentru serviciul public de televiziune se plăteşte şi de către persoanele fizice care locuiesc

singure.

Art. 3

(1)Persoanele juridice cu sediul în România, care se încadrează în categoria microîntreprinderilor potrivit

prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 24/2001 privind impunerea microîntreprinderilor, aprobată cu

modificări şi completări prin Legea nr. 111/2003, cu modificările ulterioare, au obligaţia să plătească pentru
sediul social o taxă lunară pentru serviciul public de televiziune.

(2)Persoanele juridice cu sediul în România, inclusiv filialele acestora, precum şi sucursalele şi celelalte

subunităţi ale lor fără personalitate juridică şi sucursalele sau reprezentanţele din România ale persoanelor

juridice străine, au obligaţia să plătească o taxă lunară pentru serviciul public de televiziune.

Art. 4



Cuantumurile lunare ale taxei pentru serviciul public de televiziune, pe categorii de plătitori, sunt prevăzute în

anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

CAPITOLUL II: Încasarea taxei lunare pentru serviciul public de televiziune

Art. 5

(1)Taxa lunară pentru serviciul public de televiziune se va încasa de la plătitorii acesteia, prevăzuţi la art. 1 şi 3,

de către Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. prin filialele

sale, în baza unui contract de mandat, o dată cu plata energiei electrice consumate.

(2)Persoanele juridice prevăzute la art. 3 alin. (1), precum şi persoanele juridice prevăzute la art. 3 alin. (2),

care îşi asigură pe cont propriu energia electrică şi nu au contract de furnizare a energiei electrice, vor plăti

taxa direct Societăţii Române de Televiziune.

(3)Condiţiile de prestare a serviciilor prevăzute la alin. (1) vor fi stabilite prin contractul de mandat.

Art. 6

(1)Pentru neplata la termen a taxei lunare pentru serviciul public de televiziune plătitorii plătesc penalităţi pentru

fiecare zi de întârziere.

(2)Penalităţile se determină în conformitate cu metodologia de calcul a Societăţii Comerciale de Distribuţie şi
Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. pentru întârzierea la plată a facturii de energie electrică.

Art. 7

Sunt scutite de plata taxei lunare pentru serviciul public de televiziune: familiile şi persoanele singure care

beneficiază de ajutor social lunar, conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi
completările ulterioare, asociaţiile şi fundaţiile nonprofit, misiunile diplomatice străine şi membrii acestora,

azilurile de bătrâni, unităţile sanitare de stat, unităţile militare, unităţile de învăţământ de stat (unităţi de
învăţământ superior, şcoli, grădiniţe), căminele de copii şi creşele de stat, pensionarii proveniţi din sistemul

pensiilor pentru agricultori, ale căror drepturi au fost stabilite în baza legislaţiei anterioare intrării în vigoare a
Legii nr. 19/2000privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, salariaţii şi pensionarii

Societăţii Române de Televiziune şi ai Societăţii Române de Radiodifuziune, unităţile de cult aparţinând cultelor
religioase recunoscute din România, precum şi alte categorii prevăzute de legi speciale.

Art. 8

(1)Fapta persoanei fizice care declară în mod eronat că nu deţine receptoare TV constituie contravenţie şi se

sancţionează cu amendă de la 500.000 lei la 1.000.000 lei plus plata unor despăgubiri civile la nivelul dublului
taxei prevăzute la pct. 1 din anexă, pe o perioadă de 1 an.

(2)Fapta persoanei juridice prevăzute la art. 3 alin. (1) sau fapta persoanei juridice prevăzute la art. 3 alin. (2),
inclusiv a filialelor, a sucursalelor sau a altor subunităţi ale acesteia, de a nu plăti taxa lunară pentru serviciul



public de televiziune constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei
plus plata unor despăgubiri civile la nivelul dublului taxei prevăzute la pct. 2, 3, 4 sau 5 din anexă, pe o

perioadă de 1 an.

CAPITOLUL III: Dispoziţii finale şi tranzitorii

Art. 9

Categoriile de plătitori prevăzuţi de prezenta hotărâre achită taxa lunară pentru serviciul public de televiziune în
cuantumurile stabilite în anexă, începând cu luna august 2003.

Art. 10

Din sumele încasate de la persoanele fizice şi de la cele juridice Societatea Comercială de Distribuţie şi

Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. va deduce comisionul cuvenit, iar restul sumelor va fi virat
integral în contul Societăţii Române de Televiziune, la termenele şi în condiţiile stabilite prin contractul de
mandat, care va cuprinde, pe lângă nivelul comisionului, şi modalităţile de încasare şi urmărire a creanţelor

restante.

Art. 11

Societatea Română de Televiziune poate emite precizări în aplicarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 12

Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 185/2003 privind taxa
pentru serviciul public de televiziune, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 133 din 28

februarie 2003, cu modificările ulterioare.

-****-

PRIM-MINISTRU
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Contrasemnează:
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de Televiziune,

Valentin Nicolau

Ministrul finanţelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu



ANEXĂ: CUANTUMUL LUNAR al taxei pentru serviciul public de televiziune şi categoriile de
plătitori

Nr.
crt.

Denumirea categoriilor de plătitori
Cuantumul lunar al taxei
pentru serviciul public de

televiziune

1. Persoane fizice 40.000 lei

2. Persoane juridice care nu au salariaţi 40.000 lei

3. Persoane juridice care intră sub incidenţa dispoziţiilor Ordonanţei

Guvernului nr. 24/2001 privind impunerea microîntreprinderilor, aprobată

cu modificări prin Legea nr. 111/2003, cu modificările ulterioare

150.000 lei

4. Persoane juridice cu sediul în România, inclusiv filialele acestora, precum

şi sucursalele şi celelalte subunităţi ale lor fără personalitate juridică, altele

decât cele prevăzute la pct. 2 şi 3, sucursalele sau reprezentanţele din

România ale persoanelor juridice străine

500.000 lei

5. Persoane juridice - societăţi turistice (pentru fiecare cameră)

Pentru unităţile cu activitate sezonieră taxa se percepe numai pentru

perioada de funcţionare.

77.000 lei/cameră

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 607 din data de 27 august 2003

 

PRECIZĂRI

privind modul de aplicare a prevederilor H.G. 977 si 978/2003, referitoare la taxa pentru serviciile publice de

radiodifuziune şi televiziune

Începând cu luna august 2003 au intrat în vigoare H.G. 977 si 978/2003, prin care persoanele fizice (familie

sau persoană care locuieşte singură) cu domiciliul în România, cu exceptia celor care declară pe propria

răspundere ca nu deţin receptoare radio-TV şi persoanele juridice cu sediul în România, inclusiv filialele
acestora, precum şi sucursalele, agentiile si reprezentantele lor şi sucursalele sau reprezentanţele din România

ale persoanelor juridice străine, sunt obligate la plata taxei pentru serviciile publice de radiodifuziune şi

televiziune. Taxele stabilite prin Hotărâre de Guvern sunt lunare.

 

§ Nivelul lunar al taxei pentru serviciul public de televiziune

- pentru persoanele fizice 4 lei/familie

- pentru persoanele juridice care nu au salariaţi 4 lei



 

- pentru persoane juridice:- microîntreprinderi

(pentru sediul social, indiferent câte subunităţi au)
15 lei

- pentru persoane juridice: - societăţi turistice

(pentru unităţile cu activitate sezonieră, se percepe

taxa numai pentru perioada de funcţionare)

7,7 lei/cameră

- pentru persoanele juridice cu sediul în România,
altele decât cele prevăzute mai sus, inclusiv filialele

acestora, precum şi sucursalele, agentiile si

reprezentantele lor, sucursalele şi reprezentanţele
din România ale persoanelor juridice străine

50 lei

§ Nivelul lunar al taxei pentru serviciul public de radiodifuziune

- pentru persoanele fizice 2,5 lei/familie

- pentru persoanele juridice care nu au salariaţi 2,5 lei

 

- pentru persoane juridice:- microîntreprinderi
(pentru sediul social, indiferent câte subunităţi au)

10 lei

- pentru persoanele juridice cu sediul în România,

altele decât cele prevăzute mai sus, inclusiv filialele

acestora, precum şi sucursalele, agentiile si
reprezentantele lor, sucursalele şi reprezentanţele

din România ale persoanelor juridice străine

30 lei

 

Obs:

1. Se asimileaza la categoria persoanelor fizice persoanele fizice autorizate cu activităţi independente
(cabinete de avocatură, medici, notari publici, asociaţii familiale etc.); nivelul taxei este cel stabilit pentru

persoanele fizice; în cazul în care persoanele fizice autorizate cu activităţi independente declară că nu

deţin receptoare radio sau tv vor completa, printr-un reprezentant desemnat, Declaraţia pe propria

răspundere (anexa 1); în celelalte situaţii vor completa formularul Declaraţie - persoane juridice - (anexa
4), având în vedere că sub aspect fiscal acestea sunt considerate agenţi economici.

2. Nu se asimilează la categoria persoanelor fizice autorizate persoanele juridice organizate conform Legii

31/1990 republicate, chiar dacă desfăşoară activităţi similare cu cele ale persoanelor fizice autorizate

Sunt scutite de la plata taxelor pentru serviciile publice de radiodifuziune şi televiziune

următoarele categorii:



1. Persoane fizice

I. Familiile şi persoanele singure, cetăţeni români, care au dreptul la un venit minim garantat ca formă de
asistenţă socială, în baza Legii 416/2001, cu modificările ulterioare;

Pensionarii Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune;

Pensionarii proveniţi din sistemul pensiilor pentru agricultori, ale căror drepturi au fost stabilite în
bazalegislaţiei anterioare intrării în vigoare a Legii nr. 19/2000 privind sistemul de pensii şi alte

drepturi de asigurări sociale. Dovada încadrării în această categorie este decizia de pensionare sau

talonul de pensie de culoare galbenă;
Abonaţii reţelelor de radioamplificare (numai pentru taxa radio);

Persoanele cu deficienţe auditive grave (surdo-muţi); scutirea se acordă numai pentru taxa radio, pe

baza prezentării certificatului medical de surdo-mutism.

II. Alte categorii prevăzute de legi speciale, respectiv:

Legea 341/2004 a recunostiintei fata de eroii martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei

romane din decembrie 1989: luptatorul ranit; luptatorul retinut; luptatorul remarcat prin fapte deosebite;
urmasul eroului martir daca au venituri lunare mai mici decat salariul mediu brut pe economie;

Legea 44/1994 - art. 16, lit. (f), legea 167/2002 - art. 5, lit. (f), privind veteranii de război, precum

şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război (veteranii, văduvele de război şi invalizii de război -

scutiţi 100%; văduvele veteranilor de război - scutite 50%);
Decretul Lege 118/1990 - art. 6, OUG 105/1999, Legea 189/2000 - art. 5, lit. (f), privind

acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere

de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice;
Legea 309/2002 - art. 5, lit. (b), privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au

efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961;

OBSERVAŢIE: 

Începând cu 01.01.2007 nu mai beneficiază de scutire de la plata taxei pentru serviciul public de televiziune

persoanele cu handicap, exceptate în baza OUG 102/1999, completată prin Legea 519/2002, acte

normative care au fost abrogate prin Legea 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor
cu handicap.

Potrivit Legii 448/2006 persoanele cu handicap vor beneficia de un buget personal complementar care

valorizează unele facilităţi existente până la 31.12.2006 ( inclusiv aceea de exceptare de la plata taxei pentru
serviciul public de televiziune).

III. Garaje, pompe apă irigaţii, circuite electrice distincte (contorizate separat) care alimentează părţi sau anexe
ale aceleiaşi gospodării.

 



 

2. Persoane juridice

I. Unităţi sanitare de stat aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii;

II. Parohii, mănăstiri, protoierii, episcopii, arhiepiscopii, mitropolii, Patriarhia, cimitire şi orice alte aşezăminte

cu caracter religios recunoscute din Romania;

III. Unităţi de învăţământ de stat aparţinând Ministerului Educaţiei şi Cercetării (învăţământ preşcolar, şcolar,

gimnazial, liceal, superior);

IV. Creşe, cămine de copii de stat;

V. Aziluri de bătrâni;

VI. Unităţi militare;

VII. Asociaţii şi fundaţii nonprofit, asociaţii de locatari, asociaţii de proprietari;

VIII. Misiunile diplomatice şi membrii acestora.

Procedura de aplicare a H.G. 977 si 978/2003 - persoane fizice

1. Taxele pentru serviciile publice de radiodifuziune şi televiziune se aplică tuturor consumatorilor casniciai

S.C. ELECTRICA S.A., cu excepţia celor care declară pe propria răspundere că nu deţin receptoare

radio/TV conform formularului „DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE - PERSOANE FIZICE" -

model anexa 1, a celor scutiţi în baza legilor speciale şi a prevederilor de mai sus privind categoriile de scutiri,
precum şi a celor incluşi în listele transmise de S.R.R şi/sau S.R.Tv. Declaraţiile pe propria răspundere se

depun (împreună cu copie după actul de identitate) la S.C. ELECTRICA S.A., care le va transmite la SRR

şi/sau SRTV, după caz. 

S.C. Electrica S.A. operează în baza de date scutirea pe baza declaraţiei pe propria răspundere.

Declaraţiile pe propria răspundere privind scutirea de plată a taxei pentru serviciul public de radiodifuziune

şi/sau televiziune pe motivul nedeţinerii de receptoare radio/TV la data de 1 august 2003 se pot depune până

la data de 1 noiembrie 2003. Ele îşi produc efectul cu începere din 1 august 2003. Declaraţiile de acest gen
depuse după data de 1 noiembrie 2003, precum şi declaraţiile referitoare la nedeţinerea de receptoare

radio/TV dacă aceasta a intervenit la o data ulterioara datei de1 august 2003 isi produc efectul incepand cu

luna următoare celei în care a fost depusă declaraţia.

2. Persoanele fizice posesoare de receptoare radio/TV care solicită scutire de la plata taxelor pentru serviciile

publice de radiodifuziune şi/sau televiziune şi care posedă documente doveditoare în acest sens pot completa

formularul „CERERE DE SCUTIRE - PERSOANE FIZICE" (model anexa 2), pe care îl vor depune, însoţit

de documentele justificative (în copie), la S.C. ELECTRICA S.A. Cererile astfel întocmite vor fi transmise
către SRR sau SRTV, după caz.

Societăţile de radiodifuziune şi televiziune urmăresc primirea documentelor justificative, analizează conţinutul



lor şi comunică SC ELECTRICA SA, pe bază de listă, cazurile de neacordare a scutirii de la plata taxelor. 

SC ELECTRICA SA menţine persoana respectivă în baza de date ca scutit de la plata taxelor pentru serviciile

publice de radiodifuziune şi/sau televiziune până la comunicarea din partea SRR şi/sau SRTv a refuzului
acordării scutirii.

Deoarece categoriile de scutiţi prevăzute în H.G. 185 şi H.G. 186/2003 se regăsesc în prevederile H.G. 977

şi 978/2003, solicitările de scutire depuse anterior în baza H.G. 185 şi 186/2003 îşi păstrează valabilitatea.

3. Pentru uşurarea identificării şi operativitatea operării în bazele de date ale celor trei societăţi, persoanele

care solicită scutirea de la plata taxelor de radiodifuziune şi/sau televiziune vor depune, împreună cu formularul

„DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE - PERSOANE FIZICE" ori „CERERE DE SCUTIRE -
PERSOANE FIZICE" ori „DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE - LOCUINŢE", o copie după

factura de energie electrică de la domiciliul pentru care solicită scutirea.

4. SC ELECTRICA SA operează scutirea începând cu luna următoare depunerii „CERERII DE SCUTIRE -

persoane fizice şi persoane juridice". În situaţia în care SRR şi SRTv nu aprobă scutirea pentru neîndeplinirea

condiţiilor cerute de lege, solicitantul va fi (re)introdus în evidenţa plătitorilor de taxe şi datorează taxa

începând cu luna în care i s-a acordat scutirea, fără penalităţi.

5. În cazul în care un membru al familiei beneficiază de scutire, iar contractul de furnizare a energiei electrice

are un alt titular (membru al familiei), familia respectivă este scutită de la plata taxelor de radiodifuziune şi/sau

televiziune (pe baza documentelor de identitate ce dovedesc acelaşi domiciliu).

6. Persoanele fizice care beneficiază de scutire de la plata taxelor şi cărora li s-au încasat taxele radio şi/sau

TV prin factura de energie electrică, după intrarea în vigoare a H.G. 185 şi 186/2003, vor primi sumele astfel

reţinute, de la SC ELECTRICA SA, în baza documentelor ce atestă încadrarea în condiţiile de scutire. Pentru
operativitate, pentru FDFEE Muntenia Sud restituirile se vor putea efectua şi de la sediile celor două societăţi

(SRR şi SRTv), în funcţie de locul de adresare al solicitantului. SRR şi SRTv vor transmite la SC

ELECTRICA SA o listă cu restituirile operate, pentru evitarea eventualelor restituiri duble. În cazul restituirii

unei sume de două ori, ea va fi cuprinsă pe următoarea factură de energie electrică. 

Persoanele fizice care depun declaraţie pe propria răspundere privind scutirea de plată a texei pentru serviciul

public de radiodifuziune şi/sau televiziune pe motivul nedeţinerii de receptoare radio/TV la data de 1 august

2003, în situaţia facturării şi încasării taxei radio şi/sau TV, vor primi sumele astfel reţinute de la S.C.

ELECTRICA S.A. pe baza verificării şi constatării încasării taxelor respective

7. Persoanele fizice care nu au contracte de furnizare a energiei electrice încheiate cu SC ELECTRICA SA şi

sunt consumatori/subconsumatori în baza unor convenţii sau înţelegeri încheiate cu titularii de contracte de

furnizare a energiei electrice vor plăti taxele direct la SRR şi/sau SRTv.

8. Persoanele care deţin două sau mai multe locuinţe se pot regăsi în una din următoarele trei situaţii:

A. persoane care beneficiază de scutire conform legii:

A.1 sunt scutite la adresa unde au domiciliul stabil;



A.2 sunt scutite şi de la celelalte locuinţe, dacă declară pe propria răspundere că în acestea nu

locuiesc alte familii sau persoane singure.

B. persoane care nu beneficiază de scutire conform legii:

B.1 plătesc taxa la adresa unde au domiciliul stabil;

B.2 nu vor plăti taxa la celelalte locuinţe, dacă declară pe propria răspundere că în acestea nu

locuiesc alte familii sau persoane singure.

C. persoane care declară pe propria raspundere că nu deţin receptoare radio şi/sau TV la una, două

sau la toate locuinţele.

Sunt scutite de plata taxei radio şi/sau TV la fiecare locuinţă pentru care declară că nu deţin receptor

radio/TV.

Persoanele care solicită scutirea de la plata taxei pentru serviciul public de radiodifuziune şi/sau televiziune la

una sau mai multe locuinţe pot completa în acest sens o DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE -
PERSOANE FIZICE - (model anexa 1) sau DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE - LOCUINŢE

(model anexa 3).

Procedura de aplicare a H.G. 977 si 978/2003 - persoane juridice

1. Persoanele juridice, inclusiv filialele acestora, precum şi sucursalele ,agentiile si reprezentantele lor şi

sucursalele sau reprezentanţele din România ale persoanelor juridice străine care au încheiate contracte de

furnizare a energiei electrice cu SC ELECTRICA SA datorează taxele lunare pentru serviciile publice de
radiodifuziune şi televiziune în cuantumurile prezentate. Încasarea taxei se face conform categoriei în care se

încadrează firma, potrivit activităţii sale de bază, astfel:

1.1. Persoanele juridice care nu au salariaţi plătesc taxele lunare pentru serviciile publice de

radiodifuziune şi televiziune la acelaşi cuantum lunar ca şi persoanele fizice.

1.2. Persoanele juridice care se încadrează în categoria microîntreprinderilor, potrivit

prevederilor legale în vigoare, au obligaţia să plătească taxele lunare pentru serviciile publice de
radiodifuziune şi televiziune numai pentru sediul social, indiferent câte subunităţi au.

1.3. Persoanele juridice, altele decat cele prevazute la pct. 1.1 si 1.2, inclusiv filialele acestora,

au obligaţia să plătească taxele lunare pentru serviciile publice de radiodifuziune şi televiziune şi

pentrusucursalele, agentiile si reprezentantele lor înregistrate la Registrul Comertului,

dacă acestea au contract de furnizare a energiei electrice, la sucursala S.C.

ELECTRICA S.A. din judeţul unde au sediul înregistrat. În cazul în care acestea nu au
contract de furnizare a energiei electrice în acelaşi judeţ, taxele se vor achita la

sucursala S.C. ELECTRICA S.A. din judeţul unde există contracte de furnizare sau

direct la SRR şi/sau SRTV.

1.4. În cazul în care la sediul persoanei juridice, al filialei, sucursalei sau altei subunităţi contractul



de furnizare este încheiat pe persoană fizică, la adresa respectivă se încasează numai taxele
pentru persoană juridică.

2. Persoanele juridice încadrate ca persoane fizice autorizate, persoane fizice independente sau

asociaţii familiale, asimilate persoanelor fizice, vor completa formularul „DECLARAŢIE - PERSOANE

JURIDICE" (model anexa 4), la care vor anexa, în copie, documentele justificative (autorizaţia sau certificatul

de autorizare emis de primaria locală); declaraţia, împreună cu documentele justificative, se vor depune la

subunităţile SC ELECTRICA SA.

3. Persoanele juridice care se încadrează la categoria microîntreprinderi vor completa formularul

„DECLARAŢIE - PERSOANE JURIDICE" (model anexa 4) la care vor anexa, în copie, documentele

justificative, respectiv „Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat 100", cod 14.13.01.01., vizată

de Administraţia Financiară locală - ultimul formular depus, corespunzător ultimului trimestru încheiat şi o vor

depune la subunităţile SC ELECTRICA SA.

4. Persoanelor juridice fără activitate, pe baza documentelor doveditoare (declaraţia pe propria răspundere -
semestrial - şi declaraţia 100 depusă la Administraţia Financiară locală şi vizată) nu li se vor factura taxele

pentru serviciile publice de radiodifuziune şi televiziune. Documentele doveditoare se vor depune la subunităţile

SC ELECTRICA SA.

5. Persoane juridice - societăţi turistice vor completa „DECLARAŢIA - PERSOANE JURIDICE" la care

vor anexa actele doveditoare (fişa privind încadrarea nominală a spaţiilor de cazare, avizate de Direcţia

Generală de Autorizare şi Control în Turism), din care să rezulte numărul de camere. Pentru unităţile cu

activitate sezonieră taxa TV se percepe numai pentru perioada de funcţionare.

6. Declaratiile, însoţite de documentele doveditoare, vor fi transmise de către SC ELECTRICA SA celor

două societăţi (SRR şi SRTv), la sfârşitul fiecărei luni, prin colet.

Persoanele juridice care se consideră îndreptăţite să se încadreze într-o altă categorie la plata

taxelor pentru servicii publice de radiodifuziune şi/sau televiziune pot completa şi depune în

continuare la SC ELECTRICA SA formulare „DECLARAŢIE - PERSOANE JURIDICE",
însoţite de documentele justificative aferente (în copie), în situaţia în care intervine orice

schimbare privind încadrarea în categoria de plătitor.

Societăţile de radiodifuziune şi televiziune urmăresc primirea documentelor justificative, analizează

conţinutul lor şi comunică SC ELECTRICA SA, pe bază de listă, cazurile de refuz al încadrării în

categoria declarată.

SC ELECTRICA SA menţine persoana juridică respectivă la categoria declarată de plătitor al
taxelor pentru serviciile publice de radiodifuziune şi/sau televiziune până la comunicarea din

partea SRR şi/sau SRTv a refuzului încadrării în categoria declarată.

7. Persoanele juridice care solicită scutire de la plata taxelor pentru serviciile publice de radiodifuziune şi

televiziune şi care posedă documente doveditoare în acest sens pot completa şi depune în continuare



formularul „CERERE DE SCUTIRE - PERSOANE JURIDICE" (model anexa 5), pe care îl vor depune,

însoţit de documentele justificative (în copie), la S.C. ELECTRICA S.A. Cererile astfel întocmite vor fi

transmise către SRR sau SRTV, după caz.

Societăţile de radiodifuziune şi televiziune urmăresc primirea documentelor justificative, analizează

conţinutul lor şi comunică SC ELECTRICA SA, pe bază de listă, cazurile de neacordare a

scutirii de la plata taxelor.

SC ELECTRICA SA menţine persoana juridică respectivă în baza de date ca scutit de la plata

taxelor pentru serviciile publice de radiodifuziune şi televiziune până la comunicarea din partea

SRR şi/sau SRTV a refuzului acordării scutirii.

8. Pentru uşurarea identificării şi operativitatea operării în bazele de date ale celor trei societăţi, persoanele

juridice vor depune, împreună cu formularul „DECLARAŢIE - PERSOANE JURIDICE", o copie după

factura de energie electrică de la punctul de consum la care se aplică taxele pentru serviciul public de
radiodifuziune şi televiziune.

9. SC ELECTRICA SA operează scutirea sau modificarea încadrării începând cu luna următoare depunerii

cererii. În situaţia în care SRR şi SRTV nu aprobă scutirea sau modificarea încadrării, pentru neîndeplinirea

condiţiilor cerute de lege, solicitantul va fi (re)introdus în evidenţa plătitorilor de taxe sau i se va corecta

valoarea taxei, începând cu luna în care i s-a acordat scutirea sau în care s-a modificat încadrarea, fără

penalităţi.

10. Persoanele juridice beneficiare de scutire de la plata taxelor şi cărora li s-au încasat taxele radio şi/sau TV,

prin factura de energie electrică după intrarea în vigoare a HG 185 şi 186/2003, precum şi cele cărora li s-a

modificat categoria de plătitor, vor primi sumele reţinute nejustificat de la SC ELECTRICA SA, în baza

documentelor ce atestă încadrarea în condiţiile de scutire sau modificarea încadrării. Pentru operativitate,

pentru FDFEE Muntenia Sud restituirile se vor putea efectua şi de la sediile celor două societăţi (SRR şi

SRTV), în funcţie de locul de adresare al solicitantului. SRR şi SRTv vor transmite la SC ELECTRICA SA o

listă cu restituirile operate, pentru evitarea eventualelor restituiri duble. În cazul restituirii unei sume de două ori,
ea va fi cuprinsă pe următoarea factură de energie electrică.

11. Persoanele juridice care nu au contracte de furnizare a energiei electrice încheiate cu societati de furnizare

si distributie a energiei electrice şi sunt consumatori/subconsumatori în baza unor convenţii sau înţelegeri

încheiate cu titularii de contracte de furnizare a energiei electrice sau îşi asigură pe cont propriu energia

electrică vor plăti taxele direct la SRR, în contul RO25RNCB0072020805170001, BCR, Filiala Sector 1,

Bucureşti şi la SRTV în cont RO69RNCB0072000506070001, BCR, Filiala Sector 1, Bucureşti.

12. În cazul în care un abonat casnic are consum mixt (atât consum casnic, cât şi consum de agent economic),

va plăti o taxă pentru serviciile publice pentru contractul de agent economic (ca persoană juridică, conform

categoriei în care se încadrează firma).

13. Persoanele fizice autorizate asimilate persoanelor fizice care îşi desfăşoară activitatea la domiciliu, platesc o

singură taxă radio şi TV, ca persoană fizică.



Dacă persoana fizică autorizată îşi desfăşoară activitatea într-o altă locaţie, diferită de cea de

domiciliu, va plăti la locaţia respectivă o taxă radio şi una TV, la tarif de persoană fizică.

ALTE PRECIZĂRI

1. În cazul întreruperii furnizării energiei electrice pentru perioade mai mari de o lună calendaristică, pentru

restanţe la facturile de energie electrică, nu se vor percepe taxe radio şi TV pentru lunile calendaristice întregi
cuprinse în perioada de întrerupere. Prin „lună calendaristică" se înţelege perioada de la data de 01 până în

ultima zi a aceleiaşi luni.

2. La locurile de consum pentru care s-a efectuat deconectarea ca urmare a cererii de sistare temporară a

furnizării energiei electrice (pentru lucru în altă localitate/ţară, excursii, vizite îndelungate în străinătate, executări

de pedepse privative de libertate, internări în spitale sau instituţii de ajutor social, sistarea temporară a activităţii

agentului economic) nu se vor emite facturi pentru taxele radio şi TV, pentru lunile calendaristice intregi
cuprinse în perioada de intrerupere.

3. Lipsa consumului de energie electrică pe o perioadă de timp în care abonatul este racordat la reţeaua

electrică (consum „zero") nu constituie motiv de scutire de la plata taxelor radio şi/sau TV.

4. În cazul în care se solicită încheierea unui contract de furnizare de energie electrică sau se solicită rezilierea

unui astfel de contract, efectele privind încasarea sau sistarea încasării taxelor radio şi/sau TV se produc

începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care s-a formulat cererea (de încheiere, respectiv de
reziliere a contractului).

5. Facturarea taxelor pentru serviciile publice radio şi TV se va face pe facturi separate de factura de energie

electrică.

6. Pe facturile emise se va (vor) specifica luna (lunile) pentru care se percep taxele de radio şi/sau televiziune,

care vor fi evidenţiate ca articole separate.

7. Persoanele fizice sau juridice beneficiare de scutire de la plata taxelor sau de încadrare într-o anumită

categorie de plată, potrivit legilor şi altor prevederi menţionate în precizările de faţă, au obligaţia de a comunica

la SC ELECTRICA SA modificarea condiţiilor în baza cărora li s-a acordat scutirea sau au fost încadrate într-

o anumită categorie de plată, în situaţia în care potrivit noilor condiţii nu mai beneficiază de scutire sau de

respectiva încadrare; în caz contrar, la constatarea sustragerii de la plata taxelor vor suporta consecinţele

prevăzute de H.G 977 si 978/2003.

ANEXE:

Anexa 1 Declaratie pe propria raspundere-persoane fizice

Anexa 2 Cerere de scutire-persoane fizice

Anexa 3 Declaratie pe propria raspundere-locuinte



Anexa 4 Declaratie-persoane juridice

Anexa 5 Cerere de scutire-persoane juridice



 
Anexa 1 

DECLARAŢIE PE PROPRIE RǍSPUNDERE 

-PERSOANE FIZICE- 

privind taxa pentru serviciul public de televiziune 

 

Subsemnatul(a) …………………………………………………………………................... cu                    

domiciliul în localitatea……………..………………….………str……………………………..   

……………………………………………..nr………………bl…….……sc..….….ap…….…. 

Sector…… Judeţ ……….….………………posesor al BI/CI Seria………Nr.………………… 

  eliberat de …………………………….la data de ………………, CNP………………………... 

  Cod client………...…………...prin prezenta,  

DECLAR PE PROPRIA RǍSPUNDERE: 

- NU deţin receptor  receptor TV  la adresa de domiciliu  
- am luat cunoştinţă de prevederile H.G. 978/2003 privind taxa pentru serviciul public de 

televiziune, care stabileşte că declararea în mod eronat a nedeţinerii receptoarelor de televiziune 

constituie contravenţie, precum şi de nivelul sancţiunilor în cazul sustragerii de la plata taxei 

TV (amendă de la 50 la 100 lei plus despăgubiri civile la nivelul dublului taxei pe o perioadă de 

un an). 

- mă oblig să permit accesul în domiciliul meu al persoanelor abilitate de SRTv exclusiv 

pentru a verifica veridicitatea celor declarate prin prezenta. Accesul va fi posibil numai între 

orele 8-22. 

     În cazul în care apar modificări în cele declarate, prin prezenta mă oblig să le comunic în scris 

în termen de 15 zile de la apariţia acestora la centrul de relaţii cu clienţii al furnizorului de energie 

electrică, sau la sediul S.R.Tv. 

     În baza prezentei declaraţii şi sub asumarea răspunderii legale solicit scutirea de la plata 

taxei pentru serviciul public de televiziune   

    Prezenta declaraţie a fost dată pe proprie răspundere cunoscând prevederile şi sancţiunile legii 

penale, privind falsul în declaraţii. 

     Anexez prezentei declaraţii : 

-  copie xerox  după  actul  de identitate, 

-  factura de energie electrică, sau dovada calităţii de proprietar (moştenitor) al imobilului în 

cazul în care nu sunt titular de contract de furnizare a energiei electrice. 
 

       Notă: Prin receptor tv. se inţelege orice aparat care poate recepţiona programele de 

televiziune (televizor, telefon mobil, calculator cu tv tuner etc.). 

        

  

        Data…………..                        Nume şi Prenume în clar ………………………………… 

 

                                                     Semnatura …………………………………      
 

 

           Formular întocmit de Societatea Română de Televiziune. 

 



 

Anexa 2 

CERERE DE SCUTIRE 

<PERSOANE FIZICE> 
privind taxa pentru serviciul public de televiziune   

 

 

 

 Subsemnatul(a) ………………………………………cu domiciliul în localitatea……………..………… 

Str……………..……………………………..nr.…….….bl…….……sc..….….ap…….…sect./jud…….……..

posesor al BI/CI Seria……… Nr.………… CNP…………………………….. Cod client………...………….. 

  

         Solicit scutirea de la plata taxei pentru serviciul public de televiziune în baza art. 7 din H.G. 978/2003 

şi a altor legi speciale deoarece mă încadrez în următoarea categorie conform actelor doveditoare anexate în 

copii:  

 Legea 341/2004, cu completatările şi modificările ulterioare, a recunoştinţei faţă de eroii – martiri 

şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de 

persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la 

Braşov din noiembrie 1987 dacă au venituri lunare mai mici decât salariul mediu brut pe economie 

(urmaşul eroului martir, luptătorul rănit, luptătorul reţinut, luptătorul remarcat prin fapte deosebite, precum 

şi persoanele care au avut de suferit în urma revoltei, soţul persoanei care a avut de suferit de pe urma 

revoltei, urmaşii persoanelor care au decedat în urma revoltei);  

 Legea 44/1994, cu modificările şi completările ulterioare privind veteranii de război, precum şi unele 

drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război (veteranii, invalizii şi văduvele de război –   scutiţi 100%);  

       Legea 167/2002 privind văduvele de veterani de război – (scutite 50%); 

 D.L. 118/1990 republicat, Legea 55/1998, O.G. 105/1999, Legea 189/2000, O.U.G. 214/1999 cu 

modificările şi completările ulterioare privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către 

regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940;  

       Legea 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul  

    militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961; 

 Legea 416/2001 privind  familiile şi persoanele singure, cetăţeni români, care au dreptul la un venit 

minim garantat ca formă de asistenţă socială; 

 Legea nr. 533/2003 privind pensionarii  proveniţi din sistemul pensiilor pentru agricultori ale căror 

drepturi au fost stabilite în baza legislaţiei anterioare Legii 19/2000;  

       Legea nr. 533/2003 privind pensionarii  S.R.R. şi S.R.Tv; 

       O.U.G. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi 

acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

           În caz că apar modificări în cele declarate mai sus mă oblig să le comunic în scris în termen de 15 zile de 

la apariţia acestora la centrul de relaţii cu clienţii al furnizorului de energie electrică, sau la sediul S.R.Tv. 

 

Anexe: copie acte doveditoare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

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

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

Notă: Se bifează situaţia care corespunde 

 

 

                                                                                 Nume şi prenume în clar …………………………….. 

 

        Data . . . . . . . . . . . . . . . .                                          Semnătura  ………………………… 

      

 

       Formular întocmit de Societatea Română de Televiziune                                                   

 



 
Anexa 3 

DECLARAŢIE PE PROPRIE RǍSPUNDERE 

PENTRU DOUĂ SAU MAI MULTE LOCUINŢE 
privind taxa pentru serviciul public de televiziune 

 

Subsemnatul(a) ……………………………cu domiciliul în localitatea……………..………… 

str……………..……………………………..nr.…….….bl…….……sc..….….ap…….…sect./

jud…….……. . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . posesor al BI/CI Seria……… Nr.………… . . . . . . . . 

CNP……………………………….. cod client………...…………... 

DECLAR PE PROPRIA RǍSPUNDERE: 

-    la bunurile imobile cu destinaţia de locuit (apartament, casă, vilă, casă de vacanţă) pe care le 

deţin în proprietate, ALTELE DECAT CEL UNDE ESTE DECLARAT DOMICILIUL, nu 

locuiesc alte familii sau persoane singure, în înţelesul dat la art.2 din H.G. 978/2003. 

- am luat cunoştinţă de prevederile H.G. 978/2003 privind taxa pentru serviciul public de 

televiziune. 

- în cazul în care apar modificări în cele declarate, prin prezenta mă oblig să le comunic în 

scris în termen de 15 zile de la apariţia acestora la centrul de relaţii cu clienţii al furnizorului 

de energie electrică, sau la sediul S.R.Tv. 

În baza prezentei declaraţii şi sub asumarea răspunderii legale solicit scutirea de la plata 

taxei pentru serviciul public de televiziune pentru următoarele reşedinţe: 

1.Localitatea_____________________ str.________________________nr.____bl.____sc.____ 

ap._____, judeţ/sector _____________, cod client __________________ 

 

2.Localitatea_____________________ str.________________________nr.____bl.____sc.____ 

ap._____, judeţ/sector _____________, cod client __________________ 

 

3.Localitatea_____________________ str.________________________nr.____bl.____sc.____ 

ap._____, judeţ/sector _____________, cod client __________________ 

 

4.Localitatea_____________________ str.________________________nr.____bl.____sc.____ 

ap._____, judeţ/sector _____________, cod client __________________ 

Prezenta declaraţie a fost dată pe proprie răspundere cunoscând prevederile şi sancţiunile 

legii penale, privind falsul în declaraţii. 

Anexez copii după:  

- act de identitate, 

- factura de energie electrică de la domiciliu, 

- factura de energie electrică de la locuinţa pentru care solicit scutire sau dovada calităţii de 

proprietar (moştenitor), în cazul în care nu sunt titularul contractului de furnizare a energiei 

electrice.  

                                                          Nume şi Prenume în clar ………………………………….. 

 

   Data …………………….      Semnătura ………………………………… 

 
Notă: Formular întocmit de Societatea Română de Televiziune 

 



                                                           DECLARATIE                                                           Anexa 4 

            PERSOANE  JURIDICE     
Taxa pentru serviciul public  de televiziune  

  Persoana juridică………………...………...……….………………………………..……………. cu sediul 
în…………….…….….str……..…….……………..…....…………….nr…….,bl…..…..,sc…...,ap…..…. 
sect……,jud………………..…………….înregistrată la Registrul Comerţului sub nr.…………….…… 
CF/CUI/CNP…………..……………………... reprezentată prin ……………………………………. în calitate 
de   ………………………….. cod client (carnet/folio)…………...……………. 

 
1. În vederea stabilirii nivelului taxei pentru serviciul public de televiziune, pentru locul de consum de la 
adresa ............................................................................................................................................................, 
cod client ........................................... declar că mă încadrez în categoria:  

 *persoană fizică autorizată; asociaţie familială; persoană fizică independentă; întreprindere individuală 
conform……… ……….………………………………………………………………………………… 

 (se va indica nr. şi organul emitent al documentului în baza căruia deţine această calitate); 

 *persoană juridică fără salariaţi; 

 *persoană juridică care intră sub incidenţa dispoziţiilor O.G. nr. 24/2001 privind impunerea   

microîntreprinderilor (plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, conform Codului Fiscal); 

 *societate turistică având un nr. de …… camere, conform Fişei privind încadrarea nominală a spaţiilor 

de cazare avizată la Direcţia Generală Control şi Autorizare pentru Turism sub nr. …….………….din 

data………………………(pentru activitate sezonieră ……………luni pe an). 

 

2. În vederea exceptării de la plata taxei tv. declar că mă încadrez în categoria: 

 *persoană juridică cu activitatea suspendată de la ………………… până la ………………… conform 
documentelor emise de Registrul Comerţului; 

 *persoană juridică cu punct/puncte de lucru - pe verso se trec datele de identificare ale 
punctului/punctelor de lucru pentru care se solicită scutirea, conform extrasului de la Registrul Comerţului 
(denumire societate, adresă, cod client).   

    În situaţia în care la sediul social contractul de furnizare nu este încheiat cu persoana juridică, taxa tv. se 
va factura la locul de consum (punctul de lucru) la care societatea are contract. 
 
          Dau prezenta declaraţie cunoscând prevederile  art.8 (2) din H.G. 978 din 2003 în conformitate cu 
care “fapta persoanei juridice prevăzute la art.3 (1) sau fapta persoanei juridice prevăzute la 
art.3(2), inclusiv a filialelor, a sucursalelor sau a altor subunităţi ale acesteia  de a nu plăti taxa 
lunară pentru serviciul public de televiziune constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă 
de la 100 lei la 500 lei plus plata unor despăgubiri civile la nivelul dublului taxei prevăzute la pct. 2, 
3 sau 4 din anexă, pe o perioadă de 1 an.” 

          În cazul în care intervin modificări în legătură cu cele declarate mai sus, mă oblig să le comunic în 
scris la centrul de relaţii cu clienţii al furnizorului de energie electrică în termen de 15 zile de la apariţia 
acestora, sau sediul S.R.Tv. 

           Anexez documentele doveditoare ......................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
           Prezenta declaraţie a fost dată pe propria răspundere a reprezentantului persoanei juridice 
cunoscând prevederile şi sancţiunile legii penale, privind falsul în declaraţii. 

 
    Notă: 
*  Se bifează situaţia care corespunde 
    
 
 
        Data ……………………               Semnătura şi ştampila ................................................... 
 

 

 

     Formular întocmit de Societatea Română de Televiziune 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 5  

 

CERERE DE SCUTIRE 

< PERSOANE JURIDICE > 

privind taxa pentru serviciul public de televiziune 
 

Persoana juridică………….……….………………………….cu sediul în………………….………….…… 

str….…….……………..…..…………….nr…….,bl……..,sc…...,ap…….,sect……,jud…………………...   

înregistrată la Registrul Comerţului sub nr.…………………..…….CF/CUI…………..……………………. 

reprezentată prin ………………………………………………în calitate de ……………..……………….. 

cod client (carnet/folio)……………………..…….. 

Solicit scutirea de la plata taxei pentru serviciul public de televiziune în conformitate cu dispoziţiile art. 7 din 

H.G. 978/2003, deoarece mă încadrez în  următoarea categorie conform actelor doveditoare anexate în copie:  

 

   Unităţi sanitare de stat din subordinea Ministerului Sănătăţii;  

 

  Unităţi de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute în România; 

 

 Unităţi de învăţămînt de stat (preşcolar, şcolar, gimnazial, liceal, superior); 

 

  Cămine de copii, creşe (de stat); 

 

  Aziluri de bătrâni (de stat); 

 

 Unităţile din cadrul instituţiilor care au competenţe în domeniul apărării, ordinii publice şi 

siguranţei naţionale; 

 

  Asociaţii şi fundaţii nonprofit, asociaţii de locatari, asociaţii de proprietari; 

 

  Misiunile diplomatice şi membrii acestora.  

  

 

        Nedeţinerea de receptoare TV nu constituie, conf. H.G. 978/2003, motiv de scutire 

  

         În caz că apar modificări faţă de cele declarate mai sus mă oblig să le comunic în scris în termen de 

         15 zile de la apariţia acestora la centrul de relaţii cu clienţii al furnizorului de energie electrică, sau la 

sediul S.R.Tv. 
 

   Anexe: copie acte doveditoare …………………………………………………………………………….. 

   ……………………………………………………………………………………………………………… 

   …………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

         Data……………………                       Semnătura şi ştampila ………………………………….. 

 

   

    

   Notă: Formular întocmit de Societatea Română de Televiziune 


