
 

                                                                            DECLARAŢIE                                                              Anexa 4 

PERSOANE JURIDICE 

Taxa pentru serviciul public  de radiodifuziune  

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/NLC……….…………...……………. 
 

În vederea stabilirii nivelului taxei pentru serviciul public de radiodifuziune declar că mă încadrez în 

categoria:  

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

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

*persoană juridică fără salariaţi-conform ultimului bilanţ contabil depus sub nr………..…….din 

data…………………… la Administraţia financiară locală; 

*persoană juridică fără activitate-conform ultimului bilanţ contabil depus sub nr…..………….din 

data…………………… la Administraţia financiară locală; 

*persoană juridică - microîntreprindere - conform Declaraţiei privind obligaţiile de plată la bugetul de stat 

“100” cod 14130101 corespunzătoare ultimului trimestru încheiat, depusă sub nr…………………din 

data…………………… la  Administraţia financiară locală ; 

*persoană juridică având sediul social în România precum şi următoarele sedii secundare: 

 **sucursală    nr………         

 **agenţie                 nr………. 

**reprezentanţă        nr………….. 

 */**sucursala/reprezentanţa a unei persoane juridice străine. 

 

Dau prezenta declaraţie cunoscând prevederile  art.8 (1) din H.G. 977 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 serviciile 

publice de radiodifuziune constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100 RON la 500 

RON 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 furnizorul de energie electrică la care sunt arondat, în termen de 15 zile de la apariţia acestora. 

 Anexez documentele doveditoare……………………………………………………… 

Prezenta declaraţie a fost dată pe propria răspundere a reprezentantului persoanei juridice cunoscând 

prevederile şi sancţiunile legii penale, respectiv art. 326 Cod Penal privind falsul în declaraţii. 

 

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

 

 

 

 

Notă: Formular întocmit de S.R.R. 

*  Se bifează ce corespunde 

**Pe verso sau în anexă se trec datele de identificare ale sediilor secundare (denumire societate, adresă, 

cod client)  
 


