
 

 

 

 
            PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

           CAMERA DEPUTAŢILOR 
     

     Comisia pentru politică economică, 
                reformă şi privatizare 
       
       

                      Nr. 4c-1/41                                                                                                                                                                                                                                                                       
                      Nr. PL-x 26/2016 
                                                            

                                                                                                          Bucureşti, 22.06.2016 
 
 

 BIROULUI  PERMANENT  
                                                                     AL 

CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 
 

Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL SUPLIMENTAR asupra proiectului de 
Lege privind impozitul specific unor activităţi, retrimis, în vederea unei noi examinări în 
fond, cu adresa nr. PL-x 26 din 17 mai 2016, înregistrată sub nr. 4c-1/41 din                       
18 mai 2016, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.  

În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare. 
 
 

 
 
 
VICEPREŞEDINTE 

 
               Aurel VAINER
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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
         Comisia pentru politică economică, 
                     reformă şi privatizare 
                           
       

                                                     Nr. 4c-1/41     
                                                     Nr. PL-x 26/2016 
                                                                Bucureşti, 22.06.2016         

 
      RAPORT SUPLIMENTAR  

     asupra  
proiectului de Lege privind impozitul specific unor activităţi 

 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru politică 
economică, reformă şi privatizare a fost sesizată, spre dezbatere în fond, cu proiectul de Lege privind impozitul specific unor 
activităţi, retrimis, în vederea unei noi examinări în fond, cu adresa nr. PL-x 26 din 17 mai 2016, înregistrată sub                 
nr. 4c-1/41 din 18 mai 2016. 

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 alin. (9) pct. 1 din                 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată,  a adoptat iniţiativa legislativă în şedinţa din 15 februarie 2016. 
Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 1223 din 11 noiembrie 2015, a avizat favorabil iniţiativa legislativă, cu 

observaţii şi propuneri. 
Comisia pentru industrii şi servicii a avizat favorabil proiectul de lege, în forma adoptată de Senat, conform 

avizului  nr. 4c-3/51 din 23 februarie 2016. 
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a avizat favorabil iniţiativa legislativă, conform avizului nr. 4c-2/67 din               

1 martie 2016. 



 

 3 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat favorabil proiectul de lege, conform avizului nr. 4c-11/161 din 
1 martie 2016. 

Guvernul, prin Departamentul pentru Relația cu Parlamentul, a transmis Comisiei pentru politică economică, reformă 
şi privatizare punctul de vedere cu adresa nr. 2108 din 7 martie 2016, înregistrată sub nr. 4c-1/66 din 9 martie 2016, prin 
care menţionează că susţine adoptarea proiectului de lege, sub rezerva însuşirii observaţiilor şi propunerilor de la pct. II. 

Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, în adresa nr. 927/CGB din 7 martie 2016, 
transmisă Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare, înregistrată sub nr. 4c-1/59 din 7 martie 2016, a 
menționat că sunt de acord cu punctul de vedere al Ministerului Finanţelor Publice, care susţine proiectul de Lege 
privind impozitul specific unor activităţi, cu luarea în considerare a propunerilor formulate. 

Ţinând cont de punctul de vedere al Guvernului, Autoritatea Naţională pentru Turism, prin adresa nr. 1317 din       
18 aprilie 2016, înregistrată la Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare sub nr. 4c-1/116 din 18 aprilie 2016, 
a transmis Comisiei observaţii şi propuneri de modificare a iniţiativei legislative. 

Iniţiativa legislativă supusă dezbaterii  are ca obiect de reglementare asigurarea cadrului legal privind stabilirea unei 
noi modalități de impozitare aplicată contribuabililor din sectorul turistic, hotelier, restaurante și alimentație publică, î n 
scopul stimulării investițiilor și eliminării concurenței neloiale. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei au 
examinat iniţiativa legislativă menționată mai sus şi au întocmit raportul iniţial nr. PL-x 26/2016 din  19 aprilie 2016, prin 
care au supus plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare,  proiectul de Lege privind impozitul specific unor 
activităţi, cu amendamente admise.  

Potrivit dispoziţiilor art. 70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, plenul Camerei Deputaţilor, în şedinţa 
din 17 mai 2016, a hotărât să retrimită la Comisie iniţiativa legislativă menţionată mai sus, pentru o nouă dezbatere. 

Domnul deputat Mircea-Titus Dobre, în calitate de iniţiator, a depus amendamente la proiectul de lege. De asemenea, 
domnul deputat Fejér László-Ődőn, a depus un amendament la inițiativa legislativă. 

Guvernul, prin Departamentul pentru Relația cu Parlamentul, a transmis Comisiei pentru politică economică, reformă 
şi privatizare prin adresa nr. 5478 din data de 12 mai 2016, înregistrată sub nr. 4c-1/131 din 12 mai 2016, scrisoarea 
Ministerului Finanţelor Publice referitoare la Raportul întocmit de Comisie în data de 19 aprilie 2016.  

Departamentul pentru Relația cu Parlamentul a redirecționat Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare 
adresa Ministerului Finanţelor Publice nr. 690995 din data de 21 aprilie 2016, înregistrată sub  nr. 4c-1/130 din 12 mai 2016, 
către Președintele Camerei Deputaților, referitoare la proiectul de Lege privind impozitul specific unor activităţi. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei au 
reexaminat proiectul de lege în şedinţa din 22 iunie 2016. 



 

 4 

Din totalul de 23 de membri ai Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au fost prezenţi la dezbateri 
22 deputaţi. 

 
În urma reexaminării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei au hotărât,                                              

cu majoritate de voturi (un vot împotrivă), să întocmească prezentul raport suplimentar prin care supun plenului Camerei 
Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare proiectul de Lege privind impozitul specific unor activităţi, cu amendamente admise, 
care sunt redate în Anexa nr. I la prezentul raport. Singurul amendament respins este redat în Anexa nr. II, care face parte 
integrantă din prezentul raport.                                                                                                                                                              

În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din categoria legilor ordinare 
 
 
 
 

                  VICEPREŞEDINTE                                                                                                SECRETAR    
            
                       Aurel VAINER                                                                                                     Cornel ITU 
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ANEXĂ 
 

AMENDAMENTE ADMISE: 
 

Nr. 
crt. 

Text Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
1. LEGE 

privind impozitul specific unor activități 
Nemodificat.  

2. Art.1.- Dispoziții generale 
(1) Prin derogare de la prevederile Titlului II și 

Titlului III din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, 
cu modificările și completările  ulterioare, prezenta lege 
reglementează impozitul specific pentru persoanele 
juridice române care desfă șoară activități 
corespunzătoare codurilor CAEN: 5510-„Hoteluri și alte 
facilități de cazare similare”, 5520-„Facilități de cazare 
pentru vacanțe și  perioade de scurtă durată”,                       
5530-„Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere”,     
5590 -„Alte servicii de cazare”, 5610-„Restaurante”, 
5621-„Activități de alimentație (catering) pentru 
evenimente”, 5629-„Alte servicii de alimentație n.c.a.”, 
5630-„ Baruri și alte activități de servire a  băuturilor”. 
 
 
 
 
 
 

(2) Prevederile prezentei legi nu se aplică în cazul 

Art. 1.  ─ Dispoziții generale 
 Prin derogare de la prevederile Titlului II din 
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificările și completările ulterioare, prezenta 
lege reglementează impozitul specific  pentru 
persoanele juridice române care desfășoar ă 
activități 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”. 
 
              Autor:  dep. Mircea-Titus Dobre 
 

 (2) Se elimină. 

Alin. (2) se elimină.  
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Nr. 
crt. 

Text Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
microîntreprinderilor.  

                  Autor:  dep. Mircea-Titus Dobre  
3. Art.2.- Definiții 

(1) În înțelesul prezentei legi, termenii și expresiile de 
mai jos au următoarele semnificații: 
 
a) impozit  specific anual - impozitul datorat de 
contribuabilii care au înscrisă ca activitate principală sau 
secundară activitatea corespunzătoare codurilor CAEN 
prevăzute la art.1 alin.(1); 
 
 
 
b) impozit specific de 3% - impozitul datorat de 
contribuabili pentru veniturile obținute din alte 
activități decât cele corespunzătoare codurilor 
CAEN prevăzute la art. 1 alin.(1); 
 
c) persoană juridică română - orice persoană juridică 
înființată în conformitate cu legislația României; 
 
 
 
 
d) complex hotelier - structura  de primire turistică 
clasificată, amenajată în clădiri sau în corpuri de 
clădiri, care pune la dispoziția turiștilor spații de 
cazare și servicii suplimentare specifice de tip frizerie 
– coafură, spa, tratamente balneo, curățătorie haine, 
care dispune de hol de primire/recepție, de spații de 
alimentație publică de tip restaurant, bar, club, de 
spații verzi, zone de agrement, terenuri ambientale și  
alte dotări exterioare specifice, toate aceste servicii 

Art. 2. ─ Definiții 
(1) În înțelesul prezentei legi, termenii și 
expresiile de mai jos au următoarele 
seminficații: 
a) impozitul specific anual -  impozitul datorat 
de contribuabilii care au înscrisă ca activitate 
principală sau secundară activitatea 
corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute la 
art. 1; 
 
         Autor: dep. Mircea-Titus Dobre  
 
b) Se elimină. 
 
Autor: dep. Mircea-Titus Dobre  
 
 
b) persoană juridică română - conform                
art. 7 pct. 29 din Legea nr. 227/2015, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
 
   Autor: dep. Mircea-Titus Dobre  
 
c) complex hotelier - un ansamblu de 
structuri de primire turistice cu funcţiuni 
diferite care îndeplinesc cumulativ 
următoarele condiţii: 
i) sunt exploatate de acelaşi operator 
economic; 
ii) activităţile realizate sunt cuprinse într-o 
singură evidenţă contabilă; 
iii) sunt amplasate în perimetrul aceleaşi 

 
 
 
 
Lit. a) se modifică 
deoarece trebuie corelată 
cu art. 1. 
 
 
 
 
 
 
Lit. b) se elimină 
deoarece era corelată cu 
art. 3 alin. (1) lit. c) - 
eliminată din cauza 
discriminarii. 
Litera c) va deveni 
litera b) şi se modifică - 
observaţia Guvernului. 
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Nr. 
crt. 

Text Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
specifice fiind activități ale aceleiași societăți 
comerciale care desfășoară activitatea de cazare, fără 
a face obiectul închirierii sau asocierii către/cu alte 
societăți reglementate de Legea societăților                       
nr. 31/1990, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 
e) cifra de afaceri anuală netă – cifra de afaceri netă, 
definită potrivit reglementărilor contabile privind 
situațiile financiare anuale individuale și situațiile 
financiare anuale consolidate, realizată conform 
datelor din situațiile financiare anuale/din 
raportările contabile anuale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

unităţi de cazare. 
 
        Autor: dep. Mircea-Titus Dobre  
 
 
 
 
e) Se elimină. 
 
   Autor: dep. Mircea-Titus Dobre  
 
 
 
 
d) suprafaţa utilă comercială/de servire  
pentru codurile CAEN 5610 - „Restaurante”  
şi 5630 -„Baruri şi alte activităţi de servire a 
băuturilor” –  suma suprafeţelor saloanelor, 
teraselor şi grădinilor de vară, conform 
certificatului de clasificare/autorizaţie; 
 
             Autor: dep. Mircea-Titus Dobre  
 
e) 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/autorizației.  
 
         Autor: dep. Mircea-Titus Dobre  
 
f) unitate - locaţia unde se desfăşoară 
activitatea economică şi care este înfiinţată, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru corelare cu 
anexele 1 şi 2  cu 
denumirea "suprafaţă de 
servire"   
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Nr. 
crt. 

Text Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
 
 
 
 
 
 

 (2) Termenii/expresiile utilizate în cuprinsul art.6-10 au 
înțelesul prevăzut de legile de organizare și funcționare 
a domeniilor de activitate specifice. 
(3) Clasificarea activităților prevăzute de prezenta lege 
intră în competența autorităților administrației publice 
centrale cu responsabilități în domeniu. 

înregistrată şi funcţionează în conformitate 
cu legislaţia României. 
 
        Autor: dep. Mircea-Titus Dobre 
 
 
(2) Nemodificat. 
 
 
(3) Nemodificat. 
 
            

4. Art.3.-Contribuabili 
(1) Sunt obligate la plata impozitului specific unor 

activități, denumit în continuare impozit specific, în 
conformitate cu prevederile prezentei legi, persoanele 
juridice române care la data de 31 decembrie a anului 
precedent îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții: 
 

a) au înscrisă în actele constitutive, potrivit legii, 
ca activitate principală sau secundară, una dintre 
activitățile corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute 
la art. 1 alin.(1); 
 
 
 

b) au realizat, conform datelor din situațiile 
financiare anuale/din raportările contabile anuale, o 
cifră de afaceri anuală netă, în echivalent lei, de până 
la  5 milioane euro; 
 

c) au o pondere, în total venituri, de peste 70%, 
a veniturilor obținute din desfășurarea activităților 

Art. 3. ─ Contribuabili 
Sunt obligate la plata impozitului specific unor 
activități, denumit în continuare ”impozit 
specific”, în conformitate cu prevederile 
prezentei legi, persoanele juridice române care 
la data de 31 decembrie a anului precedent au 
îndeplinit, cumulativ, următoarele condiţii:       
a) aveau înscrisă în actele constitutive, potrivit 
legii, ca activitate principală sau secundară, 
una dintre activităţile corespunzătoare 
codurilor CAEN prevăzute la art. 1; 
 
         Autor: dep. Mircea-Titus Dobre  
 
 
b) Se elimină. 
 
           Autor: dep. Horia Grama  
 
 
c) Se elimină. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Lit. a) se corelează cu              
art. 1. 
 
 
 
 
 
Lit. b), c) şi d) se 
elimină deoarece se 
creează condiţii 
discriminatorii între 
contribuabili. 
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Nr. 
crt. 

Text Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute la                       
art. 1 alin.(1), precum și din desfășurarea 
activităților prevăzute la  art. 6 alin. (6) și (7); 
 

d) au un număr mediu anual de salariați mai 
mic sau egal cu 250; 
 
 
 
     e) nu se află în lichidare. 
 
 
 
 

(2) La stabilirea veniturilor prevăzute la alin. (1) 
lit. c), în funcție de care se determină ponderea de 
70%, nu se iau în calcul: 

a) veniturile aferente costurilor stocurilor de 
produse; 

b) veniturile aferente costurilor serviciilor în 
curs de execuție; 

c) veniturile din producția de imobilizări 
corporale și necorporale; 

d) veniturile din subvenții; 
e) veniturile din provizioane și ajustări pentru 

deprecierea sau pierderea de valoare; 
f) veniturile rezultate din restituirea sau 

anularea unor dobânzi și/sau penalități de întârziere; 
g) veniturile realizate din despăgubiri, de la 

societățile de asigurare/reasigurare, pentru pagubele 
produse bunurilor de natura stocurilor sau a 
activelor corporale proprii; 

h) veniturile aferente reducerilor comerciale 

           Autor: dep. Mircea-Titus Dobre  
 
 
 
d) Se elimină. 
 
         Autor: dep. Mircea-Titus Dobre  
  
 
b) nu se află în lichidare, potrivit legii. 
 
   Autor: dep. Mircea-Titus Dobre  
 
 
 
 (2) Se elimină.      
  
                 Autor: dep. Mircea-Titus Dobre  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lit. e) va deveni lit. b). 
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Nr. 
crt. 

Text Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
acordate. 
 

5. Art.4.- Anual fiscal/perioada impozabilă 
(1) Anual fiscal este anul calendaristic. 
(2) Când un contribuabil se înființează sau încetează 

să mai existe în cursul unui an fiscal, perioada 
impozabilă este perioada din anul calendaristic pentru 
care contribuabilul a existat. 

Art. 4. ─ Nemodificat  

6. Art.5.- Reguli generale de aplicare a impozitului 
specific unor activități 

(1) Contribuabilii care se înființează în cursul 
anului, inclusiv contribuabilii nou-înființați ca efect al 
unor operațiuni de reorganizare ef ectuate potrivit legii, 
și care au înscrisă în actele constitutive, ca activitate 
principală sau secundară, una dintre activitățile 
corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute la art.1 
alin.(1) plătesc impozitul specific, începând cu anul 
următor înființării,  dacă sunt îndeplinite condițiile 
prevăzute la art.3 alin.(1). 
 
 
 
 
 

(2) Persoanele juridice române nu mai aplică acest 
sitem de impunere începând cu anul următor anului în 
care nu mai îndeplinesc una dintre condițiile prevăzute 
la art.3 alin.(1), cu excepțiile prevăzute de prezenta lege. 
 
 
 

(3) Contribuabilii care au mai multe unități 
determină impozitul specific anual prin însumarea 

Art. 5.  ─ Reguli generale de aplicare a 
impozitului specific unor activități 
(1) Contribuabilii care se înfiinţează în cursul 
anului, inclusiv contribuabilii nou-înfiinţaţi ca 
efect al unor operaţiuni de reorganizare 
efectuate potrivit legii, şi care au înscrisă în 
actele constitutive, ca activitate principală sau 
secundară, una dintre activităţile 
corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute la 
art. 1 plătesc impozitul specific, începând cu 
anul următor înfiinţării, dacă sunt îndeplinite 
condiţiile prevăzute la art. 3. 
 
                    Autor: dep. Mircea-Titus Dobre  
 
 
 (2) Persoanele juridice române nu mai aplică 
acest sistem de impunere începând cu anul 
următor anului în care nu mai îndeplinesc una 
dintre condiţiile prevăzute la art. 3, cu 
excepţiile prevăzute de prezenta lege. 
 
          Autor: dep. Mircea-Titus Dobre  
 
(3) Nemodificat. 
 

Corelare cu art. 1 si 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Corelare cu art. 3. 
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Nr. 
crt. 

Text Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
impozitului specific aferent fiecărei unități, calculat 
conform formulei stabilite în anexa corespunzătoare 
codului CAEN. 
 

(4) Contribuabilii care desfășoară mai multe 
activități cu codurile CAEN prevăzute la art.1 alin.(1), 
cu excepția celor care desfășoară activități prin 
intermediul unui complex hotelier, determină impozitul 
specific prin însumarea impozitului stabilit potrivit art.6, 
pentru fiecare activitate desfășurată. 
 
 
 

(5) În situația în care, în cursul unui an, intervin 
modificări datorate începerii/încetării unei activități 
corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute la                     
art.1 alin.(1) sau intervine modificarea suprafețelor 
aferente desfășurării fiecărei activități, începând cu 
trimestrul următor acestor modificări, contribuabilii 
recalculează, în mod corespunzător, impozitul specific 
aferent perioadei rămase din an/perioadei din anul 
calendaristic pentru care contribuabilul a existat, prin 
împărțirea impozitului specific anual la 365 zile 
calendaristice și înmulțirea cu numărul de zile aferent 
perioadei rămase din an/perioadei din anul caledaristic 
pentru care contribuabilul a existat. 
 
 
 
 
 

(6) În situația în care, în cursul unui an, se 
înființează o nouă unitate, începând cu trimestrul 

 
 
 
(4) Contribuabilii care desfășoară mai multe 
activități cu codurile CAEN prevăzute la art.1 , 
cu excepția celor care desfășoară activități prin 
intermediul unui complex hotelier, determină 
impozitul specific prin însumarea impozitului 
stabilit potrivit art.6, pentru fiecare activitate 
desfășurată. 
 
          Autor: dep. Mircea-Titus Dobre  
 
(5) În situaţia în care, intervin modificări 
datorate începerii/încetării unei activităţi 
corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute la 
art. 1 sau intervine modificarea suprafeţelor 
aferente desfăşurării fiecărei activităţi, 
începând cu semestrul următor acestor 
modificări, contribuabilii recalculează, în mod 
corespunzător, impozitul specific aferent 
perioadei rămase din an/perioadei din anul 
calendaristic pentru care contribuabilul a 
existat, prin împărțirea impozitului specific 
anual la 365 zile calendaristice și înmulțirea cu 
numărul de zile aferent perioadei rămase din 
an/perioadei din anul calendaristic pentru care 
contribuabilul a existat. 
 
               Autor: dep. Mircea-Titus Dobre  
 
(6) În situaţia în care se înfiinţează o nouă 
unitate cu activităţi corespunzătoare 
codurilor CAEN prevăzute la art. 1, 

 
 
 
 
Corelare cu art. 1. 
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Nr. 
crt. 

Text Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
următor, contribuabilii recalculează, în mod 
corespunzător, impozitul specific aferent perioadei 
rămase din an potrivit prevederilor alin.(5). 

începând cu semestrul următor, contribuabilii 
recalculează, în mod corespunzător, impozitul 
specific aferent perioadei rămase din an 
potrivit prevederilor  alin. (5). 
 
           Autor: dep. Mircea-Titus Dobre  
 
(7) În situația în care un sat, o comună sau o 
stațiune turistică de interes local dobândește 
statutul de stațiune tu ristică de interes 
național, contribuabilii stabiliți în aria de 
administrare a acesteia vor plăti impozitul 
specific la nivelul stabilit pentru 
sate/comune/stațiuni de interes local pentru 
încă trei ani de la dobândirea statutului de 
stațiune turistică de interes național. 
 
     Autor: dep. Mircea-Titus Dobre  
 
 

7. Art.6.- Reguli pentru calculul impozitului specific 
anual 

 
(1) Impozitul specific anual corespunzător codurilor 

CAEN 5610 „Restaurante”, 5621 „Activități de 
alimentație (catering) pentru evenimente”, 5629 „Alte 
servicii de alimentație n.c.a.” se calculează, pe fiecare 
unitate, conform formulei stabilite în anexa nr.1. 

(2) Impozitul specific anual corespunzător codului 
CAEN 5630 „Baruri și alte activități de servire a 
băuturilor” se calculează, pe fiecare unitate, conform 
formulei stabilite în anexa nr.2. 
 

(3) Impozitul specific anual corespunzător codurilor 

Art. 6. ─ Reguli pentru calculul impozitului 
specific anual 
 
(1) Nemodificat. 
 
 
 
 
(2) Nemodificat. 
 
 
 
 
(3) Nemodificat. 
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Nr. 
crt. 

Text Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
CAEN 5510 „Hoteluri și alte facilități de cazare 
similare”, 5520 „Facilități de cazare pentru vacanțe și 
perioade de scurtă durată”, 5530 „Parcuri pentru rulote, 
campinguri și tabere”, 5590 „Alte servicii de cazare” se 
calculează, pe fiecare unitate, conform formulei stabilite 
în anexa nr.3. 

(4) Valoarea impozitului standard - „k”, prevăzut în 
anexa nr.3, este cea corespunzătoare categoriei și/sau 
tipului de structură de primire turistică menționate în 
certificatul de clasificare. 

(5) În situația în care, în cursul unui an, au apărut 
modificări cu privire la îndeplinirea condițiilor care au 
stat la baza eliberării certificatului de clasificare, 
prevăzut la alin.(4), sau la numărul locurilor de cazare, 
contribuabilii calculează impozitul specific, în mod 
corespunzător, începând cu trimestrul următor acestor 
modificări potrivit prevederilor art.5 alin.(5). 
 
 
 
 

(6) Contribuabilii care desfășoară activități prin 
intermediul unui complex hotelier, astfel cum este 
definit la art.2 alin.(1) lit.d), determină impozitul 
specific potrivit formulei stabilite în anexa nr.3. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
(4) Nemodificat. 
 
 
 
(5) În situația în care, în cursul unui an, au 
apărut modificări cu privire la îndeplinirea 
condițiilor care au stat la baza eliberării 
certificatului de clasificare, prevăzut la alin.(4), 
sau la numărul locurilor de cazare, 
contribuabilii calculează impozitul specific, în 
mod corespunzător, începând cu semestrul 
următor acestor modificări potrivit prevederilor 
art.5 alin.(5). 
 
           Autor: dep. Mircea-Titus Dobre  
(6) Contribuabilii care desfăşoară activităţi prin 
intermediul unui complex hotelier, astfel cum 
este definit la art. 2 alin. (1) lit. c), determină 
impozitul specific potrivit formulei stabilite la 
anexa nr. 3. Veniturile obtinute din 
activitatea unui complex hotelier din 
contracte de închiriere sau asociere catre/cu 
alte societăţi reglementate de                        
Legea societăţilor nr. 31/1990 republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, 
vor fi supuse impozitării conform                      
art.10 alin. (2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Corelare cu art. 2 lit. c). 
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Nr. 
crt. 

Text Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
 
 
(7) Contribuabilii care desfășoară activități prin 
intermediul unui hotel, hotel apartament, motel, pensiuni 
turistice, pensiuni turistice rurale, pensiuni turistice 
urbane, pensiuni agroturistice, apartamente de închiriat, 
hotel tineret, bungalow-uri, vile, reprezentând structuri 
de primire turistică amenajate în clădiri sau în corpuri de 
clădiri, care pun la dispoziția turiștilor spații de cazare și 
spații de alimentație publică de tip restaurant, bar, toate 
aceste servicii specifice fiind activități ale aceleiași 
societăți comerciale care desfășoară activitatea de 
cazare, nefăcând obiectul închirierii sau asocierii 
către/cu alte societăți comerciale, determină impozitul 
specific potrivit formulei stabilite în anexa nr.3. 

 
       Autor: dep. Mircea-Titus Dobre  
 
(7) Nemodificat. 
 

8. Art.7.- Reguli pentru perioada de inactivitate, 
încetarea activității și alte situații 
 

(1) Pentru contribuabilii care încetează să existe în 
cursul anului, impozitul specific se recalculează în mod 
corespunzător, prin împărțirea impozitului specific anual 
la 365 zile calendaristice și înmulțirea cu numărul de 
zile aferent perioadei fiscale corespunzătoare fiecărui 
contribuabil, luând în considerare, dacă este cazul, și 
modificarea impozitului specific în cursul anului. 

(2) În cazul retragerii definitive de către autoritățile 
competente a autorizației de funcționare/certificatului de 
clasificare pentru toate activitățile prevăzute în anexele 
corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute la art.1 
alin.(1), aceștia sunt obligați la plata impozitului pe 
profit începând cu trimestrul următor retragerii 
autorizației tehnice/autorizației de funcționare. 
 

Art. 7. ─ Reguli pentru perioada de 
inactivitate, încetarea activității și alte 
situații 
 (1) Nemodificat. 
 
 
 
 
 
 
(2) În cazul retragerii definitive de către 
autorităţile competente a autorizaţiei de 
funcţionare/certificatului de clasificare pentru 
toate activităţile prevăzute în anexele 
corespunzătoare codurilor CAEN,  persoanele 
juridice române prevăzute la art. 1 sunt 
obligate la plata impozitului pe profit începând 
cu trimestrul următor retragerii autorizaţiei de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Corelare cu art. 1.  
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Nr. 
crt. 

Text Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
 
 
 
 
 
    (3) În cazul radierii de către autoritățile 
administrației publice centrale responsabile în 
domeniul turismului a certificatului de clasificare, 
precum și în situația  în care contribuabilii nu 
desfășoară alte activități corespunzătoare codurilor 
CAEN prevăzute la art.1 alin.(1), aceștia sunt 
obligați la plata impozitului pe profit începând cu 
trimestrul următor radierii certificatului de 
clasificare. 
 
      (4) În cazul în care, în cursul unui an, un 
contribuabil intră în inactivitate temporară înscrisă în 
Registrul Comerțului sau în registrul ținut de instațele 
judecătorești competente, după caz, acesta rămâne în 
sistemul de impunere reglementat de prezenta lege și nu 
mai datorează impozitul specific începând cu trimestrul 
următor. În cazul în care perioada de inactivitate 
încetează în cursul anului, contribuabilul datorează 
impozitul specific începând cu trimestrul următor celui 
în care încetează perioada de inactivitate. 

 

funcţionare/certificatului de clasificare.   
 
        Autor: dep. Mircea-Titus Dobre  
 
 
(3) Se elimină. 
 
Autor: dep. Mircea-Titus Dobre  
 
 
 
 
 
 
 
(3) În cazul în care, în cursul unui an, un 
contribuabil intră în inactivitate temporară 
înscrisă în Registrul Comerțului sau în registrul 
ținut de instațele judecătorești competente, 
după caz, acesta rămâne în sistemul de 
impunere reglementat de prezenta lege și 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. 
 
        Autor: dep. Mircea-Titus Dobre  
 

 
 
 
 
 
Corelare cu art. 1.  
 
 

9. Art.8.- Reguli privind declararea și plata impozitului 
specific unor activități 

(1) Declararea și plata impozitului specific se 
efectuează trimestrial, până la data de 25 inclusiv a 

Art. 8. ─ Reguli privind declararea și plata 
impozitului specific unor activități 
(1) Declararea și plata impozitului specific se 
efectuează semestrial, până la data de                       
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Nr. 
crt. 

Text Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
lunii următoare trimestrului pentru care datorează 
impozitul. Suma de plată reprezintă o pătrime din 
impozitul specific anual, stabilit potrivit prezentei legi. 
 
 
 

(2) Prin excepție de la prevederile alin.(1), 
contribuabilii care încetează să existe în cursul anului 
declară și plătesc impozitul specific determinat potrivit 
art.7 alin.(1), până la data încheierii perioadei 
impozabile, potrivit legii, luând în calcul, dacă este 
cazul, și impozitul specific declarat și plătit în 
trimestrele anterioare. 
 
 
 
 

(3) Impozitul specific reglementat de prezenta lege 
este venit al bugetului de stat. 
 
 
 

(4) Contribuabilii care au fost plătitori de impozit 
specific în anul precedent și nu mai îndeplinesc 
condițiile prevăzute la art.3, în anul următor aplică 
sistemul de declarare și plată a impozitului pe 
profit/veniturile microîntreprinderilor prevăzut de 
Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările 
și completările ulterioare. 

25 inclusiv a lunii următoare. Suma de plată 
reprezintă o jumătate din impozitul specific 
anual, stabilit potrivit prezentei legi. 
 
     Autor: dep. Mircea-Titus Dobre 
 
(2) Prin excepție de la prevederile alin.(1), 
contribuabilii care încetează să existe  în cursul 
anului declară și plătesc impozitul specific 
determinat potrivit art.7 alin.(1), până la data 
încheierii perioadei impozabile, potrivit legii, 
luând în calcul, dacă este cazul, și impozitul 
specific declarat și plătit în semestrele 
anterioare. 
 
          Autor: dep. Mircea-Titus Dobre  
 
(3) Impozitul specific reglementat de prezenta 
lege se face venit la bugetul de stat. 
 
   Autor: dep. Mircea-Titus Dobre 
 
(4) Contribuabilii care au fost plătitori de 
impozit specific în anul precedent și nu mai 
îndeplinesc condițiile prevăzute la art.3, în anul 
următor aplică sistemul de declarare și plată a 
impozitului pe profit prevăzut de                       
Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificările și completările ulterioare. 
 
          Autor: dep. Mircea-Titus Dobre 
 

10. Art.9.- Pierderi fiscale 
Contribuabilii care au fost plătitori de impozit 

Art. 9.  ─ Nemodificat. 
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Nr. 
crt. 

Text Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
specific unor activități și care anterior au realizat 
pierdere fiscală recuperează pierderea din profiturile 
impozabile obținute în următorii 7 ani consecutivi, de la 
data la care au revenit la sistemul de impozitare 
reglementat de Titlul II din Legea nr.227/2015, cu 
modificările și completările ulterioare. Pierderea fiscală 
se recuperează în perioada cuprinsă între data 
înregistrării pierderii fiscale și limita celor 7 ani. 

 

   

11. Art.10.- Reguli privind calculul, declararea și plata 
impozitului specific datorat pentru alte activități 
 

(1) Contribuabilii care, în cursul anului, realizează 
venituri și din alte activități în afara celor 
corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute la                     
art.1 alin.(1), datorează un impozit specific de 3%, 
aplicat asupra diferenței dintre totalul veniturilor 
realizate din aceste activități și venituri le prevăzute 
la  art.3 alin.(2). 
 
 
 
 

(2) Contribuabilii care desfășoară activități prin 
intermediul unui complex hotelier și care realizează 
venituri și din alte activități în afara celor 
corespunzătoare complexului hotelier, astfel cum 
acesta este definit la art.2 alin.(1) lit.d), datorează 
impozitul specific de 3% asupra difereței dintre 
totalul veniturilor realizate din aceste activități și 
veniturile prevăzute la art.3 alin.(2). 
 
 

Art. 10. ─ Reguli privind calculul, 
declararea și plata impozitului specific 
datorat pentru alte activități 
 (1) Contribuabilii care, în cursul anului, 
realizează venituri şi din alte activităţi în afara 
celor corespunzătoare codurilor CAEN 
prevăzute la art. 1, aplică sistemul de 
declarare şi plată a impozitului pe profit 
prevăzut de Legea nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal, cu modificările și completările 
ulterioare. 
 
     Autor: Mircea-Titus Dobre  
 
(2) Contribuabilii care desfăşoară activităţi prin 
intermediul unui complex hotelier şi realizează 
venituri din desfăşurarea altor activităţi, 
aplică sistemul de declarare şi plată a 
impozitului pe profit prevăzut de                      
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificările și completările ulterioare. 
 
     Autor: Mircea-Titus Dobre  
 

Corelare cu art. 1 şi 3.  
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Nr. 
crt. 

Text Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
(3) Veniturile din alte activități luate în calcul sunt 

cele înregistrate până la 31 decembrie a anului respectiv, 
inclusiv. 
 

(4) Declararea și plata impozitului specific de 3% 
în cazul contribuabililor prevăzuți la alin.(1) și (2) se 
efectuează anual, până la data de 25 ianuarie inclusiv 
a anului următor celui pentru care se datorează 
impozitul. 
 
 

(5) Prin excepție de la prevederile alin .(4), 
declararea și plata impozitului specific de 3% în 
cazul contribuabililor prevăzuți la alin.(1) și (2), se 
efectuează după cum urmează: 

a) potrivit art.8 alin.(2), în cazul celor care 
încetează să existe în cursul anului; 

b) până la data de 25 a lunii următoare 
trimestrului pentru care se datorează impozitul 
specific în cazul celor care, în cursul unui an, intră în 
inactivitate temporară, înscrisă în Registrul 
Comerțului sau în registrul ținut de instanțele 
judecătorești competente și care declară și plătesc 
impozitul specific corespunzător veniturilor din alte 
activități înregistrate în perioada din an în care și-au 
desfășurat activitatea. 
 
 
 
 

 
(3) Nemodificat. 
 
 
 
(4) Se elimină. 
 
   Autor: Mircea-Titus Dobre  
 
 
 
 
(5) Se elimină. 
 
   Autor: Mircea-Titus Dobre  

12. Art.11.- Termenele de declarare a mențiunilor 
(1) Persoanele juridice române plătitoare de impozit 

pe profit/impozit pe veniturile microîntreprinderilor 

Art. 11.  ─ Termenele de declarare a 
mențiunilor 
(1) Persoanele juridice române plătitoare de 
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Nr. 
crt. 

Text Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
comunică organele fiscale teritoriale aplicarea 
impozitului specific anual, până la data de 31 martie 
inclusiv a anului pentru care se plătește impozitul 
specific. 
 
 
 

(2) În cazul în care, la data de 31 septembrie 
inclusiv, condițiile prevăzute la art.3 nu mai sunt 
îndeplinite, contribuabilii comunică organelor fiscale 
teritoriale ieșirea din acest sistem de impunere, până la 
data de 31 martie inclusiv a anului următor. 
 

(3) În cazurile prevăzute la art.7 alin.(2) și (3), 
contribuabilii comunică organelor fiscale teritoriale 
ieșirea din sistemul de impunere specific, potrivit                
Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, 
cu modificările și completările ulterioare. 

impozit pe profit comunică organele fiscale 
teritoriale aplicarea impozitului specific anual, 
până la data de 31 martie inclusiv a anului 
pentru care se plătește impozitul specific. 
 
           Autor: Mircea-Titus Dobre 
 
(2) Nemodificat. 
 
 
 
 
 
(3) În cazurile prevăzute la art.7 alin.(2), 
contribuabilii comunică organelor fiscale 
teritoriale ieșirea din sistemul de impunere 
specific, potrivit Legii nr. 207/2015 privind 
Codul de procedură fiscală, cu modificările și 
completările ulterioare. 
 
   Autor: Mircea-Titus Dobre 
 

13. Art.12.- Prevederile fiscale referitoare la amortizare, 
impozitul pe dividente și registrul de evidență fiscală 

(1) Persoanele juridice plătitoare de impozit specific 
țin evidența amortizării fiscale, potrivit prevederilor 
art.28 din Legea nr.227/2015, cu modificările și 
completările ulterioare, aplicabil plătitorilor de impozit 
pe profit. 

(2) Declararea, reținerea și plata impozitului pe 
dividentele de către persoanele juridice plătitoare de 
impozit specific se fac potrivit prevederilor art.43 din 
Legea nr.227/2015, cu modificările și completările 

Art. 12. ─ Nemodificat.  
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Nr. 
crt. 

Text Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
ulterioare. 

(3) Persoanele juridice plătitoare de impozit specific 
au obligația să întocmească registrul de evidență fiscală, 
prevăzut la art.19 din Legea nr.227/2015, cu 
modificările și completările ulterioare, în care înscriu 
elementele care sunt luate în calcul la stabilirea 
impozitului, cum ar fi: tipurile de activități desfășurate, 
coeficienții și variabilele utilizate pentru fiecare 
activitate care intră sub incidența impozitului specific, 
numărul de unități, supraf ețele de desfășurare a 
activităților, precum și amortizarea fiscală. 

14 Art.13.- Dispoziții finale 
(1) Prezenta lege intră în vigoare la 31 martie 2016. 

 
 
 
 

(2) În termen de 90 de zile de la data intrării în 
vigoare a prezentei legi, se elaborează normele 
metodologice de aplicare, care se aprobă prin ordin 
comun al ministrului finanțelor publice și al ministerului 
economiei, comerțului și relațiilor cu mediul de afaceri. 
 
 
 
 
 

(3) Nivelul impozitului specific anual prevăzut în 
anexele 1-3 la prezenta lege poate fi actualizat de către 
Ministerul Economiei, Comerțului și Relației cu Mediul 
de Afaceri. 
 
 

Art. 13. ─ Dispoziții finale 
(1) Prezenta lege intră în vigoare la                   
1 ianuarie 2017. 
 
     Autor: Mircea-Titus Dobre  
 
 
(2) În termen de 90 de zile de la data 
publicării  prezentei legi în Monitorul 
Oficial, Partea I, se elaborează normele 
metodologice de aplicare, care se aprobă prin 
ordin comun al  ministrului finanţelor publice 
și  al ministrului economiei, comerţului şi 
relaţiilor cu mediul de afaceri. 
 
     Autor: Mircea-Titus Dobre  
 
(3) Nemodificat. 
 

 
Observaţia Guvernului. 
 
 
 
 
 
Pentru o mai bună 
punere în practică a 
legii. 
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Nr. 
crt. 

Text Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
 

15 Art.14.- Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din 
prezenta lege. 

 

Art. 14. ─  Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă 
din prezenta lege. 
 
     Autor: Mircea-Titus Dobre  
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„Formula de calcul al impozitului specific anual pentru contribuabilii care au înscrisă ca activitate principală sau secundară activitatea cu codul CAEN:  
Anexa nr.1  

5610 - „Restaurante”, 5621 - „Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente”, 5629 - „Alte servicii de alimentaţie” 

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 imitate - locaţie de desfăşurare a 

activităţilor 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Pentru următoarele categorii de activităţi, aferente codului CAEN 5610: 
a) vânzători ambulanţi la tonete de îngheţată 

Suprafaţa cuprinsă între Variabilă în funcţie de suprafaţa utilă a 
locaţiei 

(variabila „y”) 

0 mp - 30 mp 2,0 
31 mp – 50 mp 4,0 
51 mp – 70 mp 6,0 
71 mp - 90 mp 8,0 

91 mp – 120 mp 10,0 
121 mp - 160 mp  

 
14,0 

161 mp – 200 mp 16,0 
201 mp - 240 mp 

 
18,0 

241 mp – 300 mp 20,0 
301 mp – 400 mp 25,0 
401 mp – 500 mp 30,0 
501 mp – 600 mp 35,0 
601 mp – 700 mp 40,0 
701 mp – 800 mp 45,0 

peste 801 mp 50,0 

Coeficient de sezonalitate 
(variabila „z”) 

Bucureşti, Cei 8 Poli 0,45 

Municipii, oraşe 0,40 

Staţiuni turistice de interes național  0,35 

Sate, Comune si stațiuni turistice de 
interes local 

0,15 

Variabila în funcţie de rangul localităţii  
(variabila „x”) 

Bucureşti Zona A 16,0 
Zona B 15,0 
Zona C 14,0 
Zona D 12,5 

8 Poli (Braşov, Cluj Napoca, 
Constanţa, Craiova, Iaşi, 
Ploieşti, Sibiu, Timişoara) 

Zona A 14,0 
Zona B 13,0 
Zona C 12,0 
Zona D 11,0 

Municipiu Zona A 12,5 
  Zona B 10,0 
Zona C 8,0 
Zona D 4,0 

Oraş 2,0 
Staţiuni 2,0 
Comună 0,4 
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b) cărucioare mobile care vând mâncare 
c) prepararea hranei la standuri din pieţe 
 impozitul specific anual/unitate este în sumă de 1500 lei. 

 
 
 
 
 
 
 

 „Formula de calcul al impozitului specific anual pentru contribuabilii care au înscrisa ca activitate principală sau secundară 
activitatea cu codul CAEN  

Anexa nr.2 

5630 - „Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor” 
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 cuprinsă 
intre: 

Variabila în funcţie de 
suprafaţa utilă a locaţiei 

(Variabila „y”) 
0 mp – 30 mp 2,0 

31 mp – 50 mp 4,0 
51 mp – 70 mp 6,0 
71 mp – 90 mp 8,0 
91 mp - 120 mp 10,0 

121 mp - 160 mp 14,0 
      161 mp – 200 mp 16,0 

201 mp - 240 mp 18,0 
 241 mp – 300 mp 20,0 
 301 mp – 400 mp 25,0 
 401 mp – 500 mp 30,0 
 501 mp – 600 mp 40,0 
 601 mp – 700 mp 50,0 
 701 mp – 800 mp 60,0 
 801 mp – 900 mp 70,0 
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Variabila în funcţie de rangul localităţii  

(Variabila „x”) 
Bucureşti Zona A   16.0 

Zona B 15.0 
Zona C 14.0 
Zona D   12.5 

8 Poli (Braşov, Cluj Napoca, 
Constanţa, Craiova, Iaşi, Ploieşti, 

Sibiu, Timişoara) 

Zona A 14.0 
Zona B 13,0 
Zona C 12,0 

 Zona D    11,0 
Municipiu  Zona A 12,5 

Zona B 10,0 
Zona C   8,0 
Zona D   4,0 

Oraş   2,0 
Statiuni   2,0 
Comuna   0,4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

„Formula de calcul al impozitului specific anual pentru contribuabilii care au înscrisă ca activitate principală sau secundară activitatea cu 
codul CAEN : 5510 - „Hoteluri şi alte facilităţi de cazare”, 5520 - „Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată”, 5530 
Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere”, 5590 - „Alte servicii de cazare” 

Anexa 3 

 
Impozit specific anual/unitate = k* nr. locuri de cazare, unde: 
Impozit specific standard - k - LEI / loc cazare / an 

TABEL 1 

   901 mp – 1000 mp     80,0 
peste 1001 mp  90,0 

Coeficient de sezonalitate  
(variabila „z”) 

Bucureşti, Cei 8 Poli 0,45 
Municipii, oraşe 0,40 

Staţiuni turistice de interes național  0,35 

Sate, Comune si stațiuni turistice de interes local 0,15 
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LEI / loc 

cazare/ an 
 

Hotel  
1, 2 
stele 

 
Hotel 
3 stele 

 
Hotel 
4 stele 

 
Hotel 
5 stele 

 
Pensiune 

1, 2  

stele/margarete 

 
Pensiune 

3 stele/margarete 

 

Pensiune 
4 

stele/margarete 

 
Pensiune                    

5 stele/margarete 

 
Bucureşti 

 
+ 

8 poli  

 
 

205 
 
 

308 
 
 

513 
 
 

820 
 
 

164 
 
 

246 
 
 

410 
 
 

656  
 
 

Municipii  
 
 

150 
  

 
 

224 
 
 

374 
 
 

598 
  
 

120 
 
 

180 
 
 

299 
 
 

481 
 
 

Oraşe  
 
 

142 
 
 

215 
 
 

358 
 
 

573 
 
 

113 
 
 

170 
 
 

287 
 
 

458 

 
TABEL 2  

 
LEI / loc cazare/ an 

 
Hotel  
1*, 2* 

 
Hotel  

3* 
 

Hotel  
4* 

 
Hotel  

5* 
 

Pensiune 
1, 2  

stele/margarete 

 
Pensiune 

3 stele/margarete 

 

Pensiune 
4 stele/margarete 

 
Pensiune                    

5 stele/margarete 

 
Delta Dunării 

 
43 

 
64 

 
107 

 
171 

 
34 

 
51 

 
86 

 
137 

Sate, comune, staţiuni de interes local  
45 

 
67 

 
111 

 
178 

 
36 

 
53 

 
89 

 
143 

 
TABEL 3  

LEI / loc cazare/ an Hotel 
 1*, 2* 

Hotel  
3* 

Hotel  
4* 

Hotel  
5* 

Pensiune 
1*, 2* 

Pensiune 
3* 

Pensiune 
4* 

Pensiune 
5* 

Staţiuni turistice de interes naţional  
 

 
113 

 
171 

 
271 

 
448 

 
91 

 
132 

 
225 

 
358 
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Anexa II 
 
 

AMENDAMENT RESPINS: 

         

  TABEL 4 
 
 
 
 
 

 

LEI / loc cazare/ an Structura  
1*, 2* ,3* 

Structura 
4* 

cod CAEN 5530 - Parcuri pentru rulote, spatii de campare, campinguri, tabere, popasuri 
turistice si sate de vacanta 
(Campinguri, bungalowuri, sate de vacanta) 
 
 
 

 
 

22 
 
 

31 

 
TABEL 5 

LEI / loc cazare/ an Structura 
1* 

Structura 
2* 

Structura 
3* 

Structura 
4* 

Structura 
5* 

cod CAEN 5590 - nava maritima/fluviala, ponton plutitor  
36 

 
53 

 
89 

 
111 

 
143 

TABEL 6  

LEI / loc cazare/ an Structura 
1*, 2*, 3* 

Structura 
4* 

cod CAEN 5520 – Hosteluri 
(Hosteluri si Moteluri) 

 
22 

 
31 
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Nr. 
crt. 

Text Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
1. Argumente pentru  susţinere 
2. Argumente pentru respingere 

Cameră decizională 

1. Art.1.- Dispoziții generale 
(1) Prin derogare de la prevederile 
Titlului II și Titlului III din Legea 
nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificările și completările 
ulterioare, prezenta lege 
reglementează impozitul specific 
pentru persoanele juridice române 
care desfășoară activități 
corespunzătoare codurilor CAEN: 
5510-„Hoteluri și alte facilități de 
cazare similare”, 5520-„Facilități de 
cazare pentru vacanțe și perioade de 
scurtă durată”, 5530-„Parcuri pentru 
rulote, campinguri și tabere”,               
5590 -„Alte servicii de cazare”, 
5610-„Restaurante”, 5621-„Activități 
de alimentație (catering) pentr u 
evenimente”, 5629-„Alte servicii de 
alimentație n.c.a.”, 5630-„ Baruri și 
alte activități de servire a  
băuturilor”. 
 
 
(2) Prevederile prezentei legi nu se 
aplică în cazul 
microîntreprinderilor. 

Art.1.- Dispoziții generale 
 (1) Prin derogare de la prevederile 
Titlului II și Titlului III  din                     
Legea nr.227/2015 privind Codul 
fiscal, cu modificările și completările 
ulterioare, prezenta lege reglementează 
modul de declarare, de calcul și de 
plată a impozitului specific pentru 
persoanele juridice române care 
desfășoară activități corespunzătoare 
codurilor CAEN: 5510-„Hoteluri și alte 
facilități de cazare similare”,                
5520-„Facilități de cazare pentru 
vacanțe și perioade de scurtă durată”, 
5530-„Parcuri pentru rulote, 
campinguri ș i tabere”, 5590 -„Alte 
servicii de cazare”,                                
5610-„Restaurante”, 5621-„Activități 
de alimentație (catering) pentru 
evenimente”, 5629-„Alte servicii de 
alimentație n.c.a.”, 5630-„ Baruri și alte 
activități de servire a  băuturilor” și 
care optează pentru plata acestui 
impozit. 
(2) Opțiunea pentru plata 
impozitului specific se efectuează 
până la 31 ianuarie, inclusiv, sau în 
termen de 45 de zile de înființare, 
după caz, și este valabilă pentru 
întregul an fiscal respectiv. 
Nedeclararea opțiunii echivalează cu 

1. Eliminarea pragului cifrei de 
afaceri impune reintroducerea 
derogării de la aplicarea prevederilor 
Titlului III din Codul fiscal 
(Impozitul pe veniturile 
microîntreprinderilor) pentru 
persoanele juridice care desfășoară 
activitățile supuse impozitului 
specific și care înregistrează cu 
venituri anuale sub 100.000 de euro. 
Impozitul, fiind derogatoriu de la 
Codul fiscal, ar trebui să fie 
opțional, iar pentru persoanele 
juridice nou-înființate care nu își 
exprimă opțiunea, se apl ică 
prevederile Codului fiscal. 
2. Prin vot, membrii Comisiei au 
hotărât respingerea amendamentului, 
considerând oportună menţinerea 
amendamentului formulat în cadrul 
Comisiei. 
 

Camera Deputaţilor 
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Nr. 
crt. 

Text Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
1. Argumente pentru  susţinere 
2. Argumente pentru respingere 

Cameră decizională 

aplicarea în continuarea a ultimei 
opțiuni înregistrate; pentru 
persoanele juridice nou-înființate 
care nu își exprimă opțiunea în 
termenul prevăzut, se aplică 
prevederile Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal. 
 
        Autor: dep. Fejér László-Ődőn
 

 
 

 


	     Comisia pentru politică economică,
	CAMEREI  DEPUTAŢILOR
	Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL SUPLIMENTAR asupra proiectului de Lege privind impozitul specific unor activităţi, retrimis, în vederea unei noi examinări în fond, cu adresa nr. PL-x 26 din 17 mai 2016, înregistrată sub nr. 4c-1/41 din                ...
	proiectului de Lege privind impozitul specific unor activităţi
	În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare a fost sesizată, spre dezbatere în fond, cu proiectul de Lege privind impozitul specific unor activităţi...

	         Comisia pentru politică economică,
	        Autor: dep. Fejér László-Ődőn

		2016-06-23T14:46:46+0300
	Constantinescu Anda Elena




