NOTIFICARE PRIVIND OBLIGATIA DE PLATA A TAXEI RADIO - TV

Stimate partener,
Prin prezenta adresa va aducem la cunostinta obligativitatea de plata a taxei RADIO – TV a
persoanelor juridice din Romania. Dorim sa mentionam ca aceste taxe trebuie platite direct
catre societatile prestatoare a serviciilor publice de radiodifuziune si de televiziune intrucat
THREE WINGS (NextEnergy Furnizare) nu este societate mandatata pentru facturarea si
incasarea taxelor Radio si TV.
Obligativitatea platii taxei radio-tv este prevazuta in urmatoarele acte normative:
I) Legea Legea 41/1994 privind functionarea SRTV, republicată cu completările şi
modificările ulterioare, art. 40 (2) si (3),
II) HG 977/2003 (art. 1 si 3) privind taxa pentru serviciul public de radiodifuziune,
Obligaţia de plată a taxei radio pentru toate persoanele juridice nu este condiţionată de
deţinerea receptoarelor radio.
III) HG 978/2003 (art. 1 si 3) privind taxa pentru serviciul public de televiziune
Potrivit precizărilor privind modul de aplicare a H.G 978/2003 persoanele fizice si juridice
care nu au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice cu societăţile mandatate de
SRTv şi sunt consumatori/subconsumatori în baza unor convenţii sau înţelegeri încheiate cu
titularii de contracte de furnizare a energieie electice sau îşi asigură pe cont propriu energia
electrică, plătesc taxa TV direct Societaţii Române de Televiziune
Contul în care pot plăti taxa TV persoanele fizice şi juridice:
RO69RNCB0072000506070001 deschis la BCR Filiala sectorului 1, Bucureşti.
Acesta este codul IBAN pentru contul în care pot plăti taxa TV persoanele fizice şi
juridice care nu au contracte încheiate cu societăţile de furnizare a energiei electrice şi care,
potrivit legii, sunt obligate la plata acestei taxe.
Taxa TV se achită lunar, conform categoriei de plătitor, iar pe ordinul de plată trebuie
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menţionate toate datele de identificare - nume şi prenume / denumire firmă, CNP sau cod
fiscal, judeţ, localitate, adresa - şi luna pentru care se face plata.

Codurile IBAN pentru conturile in care se plateste taxa radio - persoane fizice si juridice:
RO12RNCB0072020805170138, BCR Sector 1, Bucuresti
Nivelul lunar al taxei TV pe categorii de plătitori:
pentru persoanele fizice

4 lei/familie

pentru persoanele juridice care nu au salariaţi
pentru persoane juridice ce intră sub incidenţa dispoziţiilor OG 24/2001
privind impunerea microîntreprinderilor , aprobată cu modificări prin Legea
111/2003

4 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

15 lei

50 lei

Nivelul lunar al taxei RADIO pe categorii de platitori:
pentru persoanele fizice
pentru persoanele juridice care nu au salariaţi

2,5 lei/familie
2.5 lei

pentru persoane juridice: microîntreprinderi (pentru sediulsocial, indiferent
câte subunităţi au)
pentru persoanele juridice cu sediul în România, altele decât cele prevăzute
maisus, inclusiv filialele acestora, precum şisucursalele, agentiile si
reprezentantele lor, sucursalele şireprezentanţele din România ale
persoanelor juridice străine

10 lei

30 lei

Mai multe detalii despre aceste taxe gasiti la urmatoarele adrese de internet:
http://www.tvr.ro/taxa-tv.html#view
http://www.srr.ro/taxa_radio-11836
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