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IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂŢI 

 Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi 

 Ordinul comun MT/MFP 264/464/2017 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi 

 

Persoanele care au obligatia să plătească impozitul specific unor activităţi 

 

Persoanele juridice române plătitoare de impozit pe profit care la data de 31 decembrie a 
anului precedent îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: 

 

 Desfăşoară activităţi corespunzătoare codurilor CAEN: 5510 - "Hoteluri şi alte facilităţi 
de cazare similare", 5520 - "Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată", 
5530 - "Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere", 5590 - "Alte servicii de cazare", 5610 - 
"Restaurante", 5621 - "Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente", 5629 - "Alte 
servicii de alimentaţie n.c.a.", 5630 - "Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor" 

 Nu se află în lichidare potrivit legii 

  

Microîntreprinderile care aplică prevederile titlului III din Legea nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare nu aplică impozitul specific unor activităţi. 

[articol 1, articol  3 Legea 170/2016, articol  1 norme metodologice] 

 

Declararea și plata impozitului specific  

 Semestrial, prin declararea impozitului pe formularul 100 şi plata acestuia până la data 
de 25 inclusiv a lunii următoare semestrului (25 iulie, 25 ianuarie),  

 Suma de plată reprezintă o jumătate din impozitul specific anual, stabilit potrivit legii. 

 Excepţie: Contribuabilii care încetează să existe în cursul anului declară şi plătesc 
impozitul specific până la data încheierii perioadei impozabile luând în calcul, dacă este 
cazul, şi impozitul specific declarat şi plătit în semestrele anterioare. 

 Perioada impozabilă - perioada din anul calendaristic pentru care contribuabilul a 
existat. 

[articol  4 alineat (2), articol  8 Legea nr. 170/2016] 

 

Intrarea în sistemul impozitului specific unor activități 

 

Anual, începând cu 1 ianuarie, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 3 din 
lege 

- Depunere declaraţie 010 până la 31 Martie inclusiv a anului pentru care se plăteşte 
impozitul specific 

[ articol 5 alineat (1), articol  11 alineat (1) Legea 170/2016, articol  1 alineat (4) norme metodologice] 



 

 

  

 

Ieşirea din sistemul impozitului specific unor activități 

 

I. Încetarea (voluntară) a activităţii supuse impozitului specific 

 ieşire din acest sistem începând cu 1 ianuarie a anului următor incetării activităţii 

 - Depunere declaraţie 010 până la 31 Martie inclusiv a anului următor 

 

II. Intrarea în lichidare  

 ieşire din acest sistem începând cu 1 ianuarie a anului următor intrării în lichidare  

 - Depunere declaraţie 010 până la 31 Martie inclusiv a anului următor 

[articol  5 alineat (2), articol 8 alineat (4), articol 11 alineat (2) Legea 170/2016] 

 

III. Încetarea existenţei persoanei juridice (radiere)  

 ieşire din acest sistem odată cu încetarea existenţei  

 - Recalculare impozit prin împărţirea impozitului specific la 365 zile şi înmulţirea cu numărul 
de zile aferent perioadei fiscale pentru care contribuabilul a existat (cu eventualele modificari 
din cursul anului) 

- Depunere declaraţie 100 şi efectuare plată până la data încheierii perioadei impozabile 

 

Perioada impozabilă - perioada din anul calendaristic pentru care contribuabilul a existat. 

[articol  7 alineat (1), articol 8 alineat (2) Legea 170/2016] 

 

IV. Retragerea definitivă a autorizaţiei de funcţionare/certificatului de clasificare pentru 
toate activităţile supuse impozitului specific  

 ieşire din sistem începând cu trimestrul următor retragerii autorizaţiei/certificatului, 
dată de la care se aplică impozitul pe profit  

 - Recalcularea impozitului specific aferent trimestrului/trimestrelor din anul calendaristic 
pentru care contribuabilul a desfăşurat activitate corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute 
de lege 

 - Depunere declaraţie 100 şi efectuare plată până în 25 a lunii următoare semestrului în care 
a încetat activitatea 

 - Depunere declaraţiei 010 conform Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală 

[articol 7 alineat (2), articol 11 alineat (3) Legea 170/2016] 

 

Calculul impozitului specific 

 Contribuabilii care desfăşoară mai multe activităţi cu codurile CAEN specifice, cu 
excepţia celor care desfăşoară activităţi prin intermediul unui complex hotelier, determină 
impozitul specific prin însumarea impozitului specific stabilit pentru fiecare activitate 
desfăşurată. 

 Contribuabilii care au mai multe unităţi determină impozitul specific anual prin 
însumarea impozitului specific aferent fiecărei unităţi, calculat conform formulei stabilite 
în anexa corespunzătoare codului CAEN. 

 unitate - locaţia unde se desfăşoară activitatea economică şi care este înfiinţată, 
înregistrată şi funcţionează în conformitate cu legislaţia României. 

[articol  2 alineat (1) litera f), articol 5 alineat (3), (4) Legea 170/2016] 
 

 

 



 

 

  

 

Anexa nr. 1  

Impozitul specific anual corespunzător codurilor CAEN  

5610 "Restaurante", 

5621 "Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente", 

5629 "Alte servicii de alimentaţie n.c.a."  

se calculează, pe fiecare unitate, conform anexei 1 

impozit specific anual/unitate = k * (x + y * q) * z, unde: 

 k - 1400, valoarea impozitului standard (lei); 

 x - variabilă în funcţie de rangul localităţii; 

 y - variabilă în funcţie de suprafaţa utilă comercială/de servire/de desfăşurare a activităţii; 

 z - coeficient de sezonalitate; 

 q = 0,9 şi reprezintă coeficient de ajustare pentru spaţiu tehnic unitate-locaţie de 
desfăşurare a activităţilor  

Suprafaţa utilă comercială/de servire pentru codurile CAEN 5610 “Restaurante” – suma 
suprafeţelor saloanelor/teraselor şi grădinilor de vară, conform certificatului de 
clasificare/autorizaţiei 

Suprafaţa utilă de desfăşurare a activităţii specifice codurilor CAEN 5621 - "Activităţi de 
alimentaţie (catering) pentru evenimente", 5629 - "Alte servicii de alimentaţie n.c.a." - 
suprafaţa totală construită, conform certificatului de clasificare/autorizaţiei; 

[articol  2 alineat (1) litera d), e) , anexa 1 Legea 170/2016, articol  1 norme metodologice] 

  

Pentru următoarele categorii de activităţi, aferente codului CAEN 5610 “Restaurante”: 

 vânzători ambulanţi la tonete de îngheţată; 

 cărucioare mobile care vând mâncare; 

 prepararea hranei la standuri din pieţe, 

    impozitul specific anual/unitate este în sumă de 1.500 lei. 

[anexa 1 Legea 170/2016] 

 

Anexa nr. 2  

Impozitul specific anual corespunzător codului CAEN 5630 "Baruri şi alte activităţi de servire 
a băuturilor" se calculează, pe fiecare unitate, conform formulei stabilite în anexa nr. 2 

Impozit specific anual/unitate = k * (x + y * q) * z,  unde: 

k - 900, valoarea impozitului standard; 

x - variabilă în funcţie de rangul localităţii; 

y - variabilă în funcţie de suprafaţa utilă comercială/de servire/de desfăşurare a activităţii; 

z - coeficient de sezonalitate; 

q - 0,9 şi reprezintă coeficient de ajustare pentru spaţiu tehnic unitate = locaţie de 
desfăşurare a activităţilor. 

Suprafaţa utilă comercială/de servire - suma suprafeţelor saloanelor, teraselor şi grădinilor de 
vară, conform certificatului de clasificare/autorizaţie 

[articol  2 alineat (1) litera d), anexa 2 Legea 170/2016, articol 1 norme metodologice] 
 

Anexa nr. 3 

Impozitul specific anual corespunzător codurilor CAEN: 

5510 "Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare", 

5520 "Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată",  



 

 

  

5530 "Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere", 

5590 "Alte servicii de cazare"  

se calculează, pe fiecare unitate, conform formulei stabilite în anexa nr. 3 

Impozit specific anual/unitate = k * nr. locuri de cazare, unde: 

    Impozit specific standard - k - LEI/loc cazare/an 

Valoarea impozitului standard – "k" este cea corespunzătoare categoriei şi/sau tipului de 
structură de primire turistică menţionate în certificatul de clasificare. 

 

Prevederi comune calculelor prevăzute de cele trei anexe: 

 La stabilirea coeficienţilor şi variabilelor anexelor 1-3, necesare calculului impozitului 
specific, se va lua în considerare, cu prioritate, statutul specific acordat localităţii în care se 
desfăşoară activitatea (de ex. pentru Râşnov, staţiune turistică de interes naţional nu oraş) 

 Variabila în funcţie de suprafaţa utila a locaţiei „y” din anexele 1 şi 2 se stabileşte prin 
rotunjirea suprafeţei utile comerciale/de servire/de desfăşurare a activităţii la 1 mp pentru 
fracţiunile de peste 0,50 mp inclusiv sau prin neglijarea fracţiunilor de până la 0,50 mp. 

[articol 3 Legea 170/2016, articol  2 norme metodologice] 

 

Complexul hotelier  

 determină impozitul specific potrivit anexei 3 

Complex hotelier - structură de primire turistică cu funcţiuni de cazare care pentru obţinerea 
certificatului de clasificare include în perimetrul ei alte activităţi, dar cel puţin una clasificată 
ca impusă aferentă codurilor CAEN 5610 şi/sau 5630, şi îndeplineşte cumulativ următoarele 
condiţii: 

 sunt exploatate de aceeaşi persoană juridică română; 

 înregistrează distinct în evidenţa contabilă operaţiunile efectuate; 

 nu include activităţile aferente codurilor CAEN 5621 şi 5629; 

[articol  2 alineat (1) lit. c) Legea 170/2016, articol 2 norme metodologice] 

 

 În cazul în care, în cadrul complexului hotelier, suma locurilor unităţilor de alimentaţie 
publică depăşeşte numărul locurilor de cazare, pentru locurile ce depăşesc numărul locurilor 
de cazare se plăteşte impozitul specific conform anexei nr. 1 sau 2 din lege, după caz. 
(pentru locurile de alimentaţie publică impusă, impozitul se stabileşte conform anexei 3, 
pentru locurile de alimentaţie publică independentă, anexa 1 sau 2, după caz). 

[articol  6 alineat (7) norme metodologice] 

 Conform art. 23 alin. (2) din OG nr. 65/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice 
privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcţiuni de 
cazare şi alimentaţie publică, a licenţelor şi brevetelor de turism, numărul de locuri, pe fiecare 
tip de structură de primire turistică cu funcţiuni de alimentaţie publică impusă nu poate depăşi 
capacitatea structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare pe care le deserveşte 

 

Desfăşurarea altor activităţi 

 Contribuabilii care realizează venituri şi din alte activităţi în afara celor corespunzătoare 
codurilor CAEN specifice sunt obligaţi să determine şi să plătească concomitent: 

- impozitul specific pentru veniturile din activităţile corespunzătoare codurilor CAEN specifice; 

- impozitul pe profit, conform titlului II din  Codul fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare, pentru veniturile din alte activităţi în afara celor corespunzătoare codurilor CAEN 
specifice, cu toate obligaţiile ce decurg din acest titlu şi a normelor metodologice de aplicare 
a acestui titlu. 



 

 

  

 Contribuabilii trebuie să organizeze şi să conducă evidenţa contabilă potrivit 
reglementărilor contabile date în baza Legii contabilităţii nr. 82/1991 pentru stabilirea 
veniturilor şi cheltuielilor corespunzătoare activităţilor vizate. 

 Exemple de alte activităţi – venituri din dobânzi şi diferenţe de curs (altele decât cele 
aferente funcţiei de cazare-alimentaţie publică), refacturări de produse alimentare, închirieri 
spaţii, activităţi de subfrancizare, etc 

[articol  10 alin. (1) Legea 170/2016, articol  9 norme metodologice] 

 

 Contribuabilii care desfăşoară activităţi prin intermediul unui complex hotelier aplică 
sistemul de declarare şi plată a impozitului pe profit conform titlului II din Codul fiscal pentru: 

 veniturile din contracte de închiriere sau asociere către/cu alte societăţi reglementate 
de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicata 

 veniturile din servicii oferite de complexul hotelier care nu au fost incluse în pachetul 
prestabilit de servicii, servicii corespunzătoare unor activităţi în afara codurilor CAEN 
specifice prevăzute la art. 1 din lege (servicii de frizerie, coafura, manichiură, 
pedichiură, parcare, etc.) 

 veniturile din desfăşurarea altor activităţi, în afara celor derulate de complexul hotelier 

[articol  6 alineat (6), articol 10 alineat (2) Legea 170/2016, articol 9 norme metodologice] 
 

Recalcularea impozitului specific în cazul unor modificări 

În cazul începerii/încetării unei activităţi corespunzătoare codurilor CAEN specifice sau 
modificării suprafeţelor aferente desfăşurării unei activităţi, 

incepând cu semestrul următor acestor modificări, 

impozitul specific se recalculează pentru perioada rămasă din an/perioadei din anul 
calendaristic pentru care contribuabilul a existat, prin împărţirea impozitului specific anual la 
365 de zile calendaristice şi înmulţirea cu numărul de zile aferent perioadei rămase din 
an/perioadei din anul calendaristic pentru care contribuabilul a existat. 

„Perioada pentru care contribuabilul a existat” înseamnă perioada în care a fost supusă 
exploatării economice structura de primirea turistică/unitatea de alimentaţie publică/o parte 
sau suprafaţă a acestora 

[ articol 5 alineat (4)-(6) Legea 170/2016, articol 5 alineat (4) norme metodologice] 

 

 Modificări datorate începerii/încetării unei activităţi corespunzătoare codurilor CAEN, 
înseamnă începerea/încetarea exploatării economice a unei structuri de primire turistice sau 
unităţi de alimentaţie publică de tip restaurant, bar sau a unei părţi a acesteia, precum: 

 - închiderea structurii/unităţii şi predarea certificatului de clasificare în vederea radierii,  

 - încetarea voluntară temporară a exploatării structurii de primire turistice sau a unităţii 
de alimentaţie publică, şi solicitarea suspendării certificatului de clasificare/autorizaţiei de 
funcţionare pentru o perioadă determinată. 

 Modificarea suprafeţei/numărului locurilor de cazare se realizează în situaţii precum: 
închiderea activităţii unei terase pe timpul iernii, închiderea activităţii unui bar în extrasezon, 
scoaterea din circuitul turistic a unui număr de camere, introducerea de camere în circuitul 
turistic prin modificarea anexei la certificatul de clasificare sau a autorizaţiei de funcţionare. 

 Modificări ale categoriei de clasificare, respectiv creşterea sau scăderea numărului de 
stele/margarete       

[articol  6 alineat (5) Legea 170/2016, articol  5, articol 6 alineat (5) norme metodologice) 

 

 

 

 



 

 

  

 

Alte modificări 

I. În cazul în care un sat, o comună sau o staţiune turistică de interes local dobândeşte 
statutul de staţiune turistică de interes naţional, contribuabilii stabiliţi în aria de 
administrare a acesteia vor plăti impozitul specific la nivelul stabilit pentru 
sate/comune/staţiuni de interes local pentru încă 3 ani de la dobândirea statutului de staţiune 
turistică de interes naţional. 

 Perioada de 3 ani se calculează începând cu anul în care s-a dobândit statutul de 
staţiune turistică de interes naţional. 

[articol 5 alineat (7) Legea 170/2016, articol  5 alineat (5) norme metodologice] 

 

II. Intrarea societăţii în inactivitate  

 În cazul în care, în cursul unui an, un contribuabil intră în inactivitate temporară înscrisă 
în registrul comerţului sau în registrul ţinut de instanţele judecătoreşti competente, după caz, 
acesta rămâne în sistemul de impunere reglementat de Legea nr.170/2016 şi nu mai 
datorează impozitul specific începând cu semestrul următor. În cazul în care perioada de 
inactivitate încetează în cursul anului, contribuabilul datorează impozitul specific începând cu 
semestrul următor celui în care încetează perioada de inactivitate.    

[articol 7 alineat (3) Legea 170/2016] 

 
 

 
     

        Material informativ elaborat la data de 15.07.2017 
 
 

 
 

 


