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 NOU!!! 

 

     ORGANIZATORII DE NUNŢI ŞI BOTEZURI POT SOLICITA  

APROBAREA UNUI ALT PLAFON DE ÎNCASĂRI 

 

 

Începând cu data de 1 august 2016, organizatorii de nunţi şi botezuri (societăţi 

comerciale, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, 

liber profesionişti, persoane fizice care desfăşoară activităţi în mod independent, 

asocieri şi alte entităţi cu sau fără personalitate juridică), care dispun de săli sau alte 

spaţii, autorizate potrivit legii, în care se pot organiza nunţi şi botezuri, pentru încasările 

zilnice în numerar de la persoane fizice, pentru serviciile legate de aceste evenimente, 

pot solicita, printr-o cerere, organului fiscal aprobarea unui alt plafon zilnic de încasări 

decât cel de 10.000 lei, propunând plafonul de încasări în numerar aferent serviciilor de 

organizare de  nunţi şi botezuri.  

Modelul formularului de cerere pentru aprobarea/reînoirea/modificarea plafonului de 

încasări în numerar şi al celui privind situaţia încasărilor pentru fiecare eveniment pe 

ultimele 12 luni sunt prevăzute în Ordinul ANAF nr. 1265/2016. 

La cererile depuse, organizatorii de astfel de evenimente vor anexa următoarele 
documente: 
   - documentul de proprietate sau folosinţă a spaţiului/ spaţiilor în care se desfăşoară 
evenimentul/evenimentele; 
   - declaraţia pe propria răspundere a deţinătorului spaţiului/spaţiilor/folosit/folosite, cu 
destinaţie de organizare de evenimente, cu privire la suprafaţa şi capacitatea acestuia/ 
acestora (numărul maxim de mese/scaune), însoţită de autorizaţia de funcţionare pentru 
spaţiile respective; 

- situaţia încasărilor pentru fiecare eveniment pe ultimele 12 luni. În cazul 
organizatorilor de evenimente care nu au încasări pentru o perioadă anterioară de 12 
luni, depun situaţia încasărilor pentru perioadele pentru care au avut asemenea 
evenimente, dar nu mai puţin de 2 evenimente şi copiile facturilor emise în baza 
contractelor de furnizare a serviciilor din care rezultă încasările respective; 

   -  orice alte documente relevante în susţinerea cererii. 
 
 
 



 
 
 
 

   Organul fiscal va stabili acest plafon în funcţie de nivelul maxim al încasărilor pe 

care organizatorii de nunţi şi botezuri le-au avut pe perioada anterioară de 12 luni din 

astfel de evenimente şi va emite o decizie de aprobare a plafonului sau de respingere a 

cererii în termen de cel mult 15 zile de la data depunerii cererii.  

Decizia are valabilitate un an de la data comunicării şi poate fi reînnoită sau 

modificată la cererea solicitantului.   

Cu 30 de zile înainte de expirarea perioadei de valabilitate a Deciziei de aprobare a 

plafonului de încasări în numerar, organizatorul de evenimente poate solicita, printr-o 

cerere reînnoirea plafonului de încasări. 

 

 

(Baza legală:  Legea 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de 

încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea OUG 193/2002 privind introducerea 

sistemelor moderne de plată, astfel cum a fost completată de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

32/2016, Ordinul ANAF 1265/2016, publicat în Monitorul Oficial 603/08.08.2016)   

 

 

 

 

   

                 Material elaborat la data de 16.08.2016 

 

 


