1. Nerespectarea prevederilor prezentului titlu atrage răspunderea disciplinară,
contravențională sau penală, potrivit dispozițiilor legale în vigoare.
2. Constituie contravenții următoarele fapte, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții
încât să fie considerate, potrivit legii, infracțiuni:
a) depunerea peste termen a declarațiilor de impunere prevăzute la art. 461 alin. (2), (6), (7),
alin.(10) lit. c), alin. (12) și (13), art.466 alin. (2), (5), alin.(7) lit. c), alin. (9) și (10), art.471
alin. (2), (4), (5) și alin. (6) lit. b) și c), art. 474 alin.(7) lit. c), alin. (11), art. 478 alin. (5) și
art. 483 alin. (2);
b) nedepunerea declarațiilor de impunere prevăzute la art. 461 alin (2), (6), (7), alin.10 lit. c),
alin. (12) și (13), art.466 alin. (2), (5) și alin. (7) lit. c), alin.(9) și (10), art. 471, alin. (2),
(4), (5) și alin. (6) lit. b) și c), art. 474 alin (7) lit. c), alin. (11), art. 478 alin. (5) și art.483
alin. (2).
(3) Contravenția prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancționează cu amendă de la 70 lei la 279
lei iar cele de la alin. (2) lit. b) cu amendă de la 279 lei la 696 lei.
(4) Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidența și
gestionarea, după caz, a abonamentelor și a biletelor de intrare la spectacole constituie
contravenție și se sancționează cu amendă de la 325 lei la 1.578 lei.
(5) În cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime ale amenzilor prevăzute la alin.
(3) și (4) se majorează cu 300%.
(6) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către primari și persoane
împuternicite din cadrul autorității administrației publice locale.
(7) Limitele amenzilor prevăzute la alin. (3) și (4) se actualizează prin hotărâre a consiliilor
locale conform procedurii stabilite la art.491.
(8) Contravențiilor prevăzute în prezentul capitol li se aplică dispozițiile Ordonanței
Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări
prin Legea nr.180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

