
HG 1502/2007 -Pentru aprobarea normelor metodologice privind cuantumul timbrului 
monumentelor istorice şi modalităţile de percepere, încasare, virare, utilizare şi evidenţiere a 
sumelor rezultate din aplicarea acestuia 
 

Extrase din H.G. 1502/12.12.2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind cuantumul 
timbrului monumentelor istorice şi modalităţile de percepere, încasare, virare, utilizare şi 
evidenţiere a sumelor rezultate din aplicarea acestuia.  

  

 
Hotararea Guvernului nr. 1502/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
cuantumul timbrului monumentelor istorice si modalitatile de percepere, incasare, virare, 
utilizare si evidentiere a sumelor rezultate din aplicarea acestuia, publicata in Monitorul 
Oficial, Partea I nr. 28 din 15.01.2008 abroga Hotararea Guvernului nr. 1.309/2002 pentru 
aprobarea Normelor metodologice privind cuantumul timbrului monumentelor istorice si 
modalitatile de percepere, incasare, virare, utilizare si evidentiere a sumelor rezultate din 
aplicarea acestuia, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 888 din 9 
decembrie 2002 (HG nr. 1502/2007 intra in vigoare la 30 de zile de la publicarea in 
Monitorul Oficial).  
Conform art. 51 alin. (3) din Legea nr. 422/2001, republicata, timbrul monumentelor istorice 
se aplica in mod obligatoriu pentru urmatoarele produse si servicii:  
 
a) cartile postale ilustrate, plicurile, marcile postale, hartile, pliantele, brosurile, revistele, ghidurile 
turistice, cartile, albumele, atlasele, enciclopediile, filmele artistice si documentare, casetele 
video, compact-discurile, diapozitivele, videoclipurile, cardurile bancare si cartelele telefonice 
comercializate in Romania, reprezentand monumente istorice individualizate sau in ansambluri, 
prin imagini fotografice sau reprezentari grafice de interior sau exterior;  
 
b) biletele de intrare, inclusiv taxele de fotografiere sau de filmare, pentru monumentele istorice 
puse la dispozitie publicului, in totalitate ori in parte, aflate in proprietatea sau in folosinta 
persoanelor juridice de drept privat care desfasoara activitati economice;  
 
c) biletele de intrare la manifestarile culturale, sportive sau de agrement, targuri si expozitii 
desfasurate in spatii situate in zona de protectie a acestora sau in zonele construite protejate;  
 
d) activitatile de cazinou, jocuri de noroc si jocuri mecanice.  
 
Se excepteaza de la plata timbrului muzeele care functioneaza in cladiri monumente istorice sau 
in zone de protectie ale acestora. De asemenea, pot fi exceptaţi de la plată şi operatorii 
economici care, prin activităţile pe care le desfăşoară, contribuie în decursul aceluiaşi an fiscal la 
protejarea monumentelor istorice cu o sumă cel puţin egală cu cea pe care o datorează la plata 
taxei, în baza unei solicitări scrise, însoţită de documente justificative corespunzătoare. 
 
Cuantumul timbrului monumentelor istorice reprezinta:  
* 350 lei/masa/luna pentru activitatile de cazinou;  
* 10 lei/luna/aparat pentru activitatile de jocuri de noroc din categoria masinilor electronice si/sau 
mecanice cu castiguri;  
* 500 lei/luna/sala pentru activitatile de jocuri de noroc din categoria Bingo;  
* 30 lei/luna/agentie pentru activitatile de jocuri de noroc din categoria pariuri;  
* 2% din suma achitata de participanti pentru toate jocurile organizate de Compania Nationala 
"Loteria Romana";  
* 2% din valoarea, fara TVA, a celorlalte produse si servicii stipulate la lit. a)-c).  
 
Valoarea timbrului monumentelor istorice se adauga la pretul de vanzare al produselor si 



serviciilor, fiind imprimata distinct pe fiecare produs, dupa caz. Persoanele fizice sau juridice care 
folosesc case de marcat vor mentiona distinct pe bonul fiscal contravaloarea timbrului.  
 
Sumele incasate din aplicarea timbrului monumentelor istorice se calculeaza si se inregistreaza 
lunar in contabilitatea proprie, in conturi distincte si se vireaza lunar, pana la data de 25 a lunii 
urmatoare, in contul deschis pe seama Oficiului National al Monumentelor Istorice la Trezoreria 
Sectorului 4 si care este pus la dispozitia persoanelor interesate, in principal, prin afisare pe 
adresa de internet a institutiei. in cazul nevirarii la termen a sumelor datorate, se aplica dobanzi si 
penalitati de intarziere in cuantum de 0,2% pentru fiecare zi de intarziere.  
 
Declaratia lunara privind obligatia de plata a timbrului monumentelor istorice, intocmita conform 
modelului prevazut in anexa nr. 1 a normelor metodologice, insotita de o copie a ordinului de 
plata se va depune, direct, prin posta sau prin fax, la sediul Oficiului National al Monumentelor 
Istorice, pana la data de 25 a lunii urmatoare pentru luna precedenta.  
 
Evidentierea in contabilitate a sumelor datorate si virate catre Oficiul National al 
Monumentelor Istorice se face astfel:  
 
* operatorii economici si persoanele juridice fara scop patrimonial, care desfasoara activitati de 
natura celor prevazute la lit. a)-c) efectueaza urmatoarele inregistrari contabile:  
5311 (5121, 4111) = 707 (704) cu pretul de vanzare/valoarea serviciilor, mai putin valoarea 
timbrului  
5311 (5121, 4111) = 447 cu valoarea timbrului (analitic distinct)  
447 = 5311 (5121) cu valoarea timbrului virata;  
 
* operatorii economici care desfasoara activitati de natura celor prevazute la lit. d) efectueaza 
urmatoarele inregistrari contabile:  
5311 (512, 411) = 447 cu valoarea timbrului (analitic distinct)  
447 = 5311 (5121) cu valoarea timbrului virata;  
 
* persoanele juridice fara scop patrimonial care, potrivit legii, organizeaza si conduc contabilitatea 
in partida simpla: conform Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii 
in partida simpla de catre persoanele juridice fara scop lucrativ, aprobate prin Ordinul nr. 
1.969/2007;  
 
* asociatiile familiale care exercita acte de comert si celelalte persoane fizice care au calitatea de 
comerciant inregistreaza in Registrul-jurnal de incasari si plati, pe un rand distinct "Sume incasate 
reprezentand timbrul monumentelor istorice", pozitii care se centralizeaza lunar, in vederea 
determinarii sumelor care urmeaza a fi virate Oficiului National al Monumentelor Istorice. 

 


