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Cui se aplica aceasta lege?  
 

In Monitorul Oficial nr. 812 din 14 octombrie 2016, s-a publicat Legea nr. 170 din 7 octombrie 2016 

privind impozitul specific unor activitati. 

 

Legea stabileste un nou impozit anual, denumit impozitul specific unor activitati, care va fi aplicabil 

incepand cu data de 1 ianuarie 2017. 

 

Contribuabilii afectati de acest impozit 

 

Aceasta lege se va aplica contribuabililor persoane juridice care desfasoara activitati principale si/sau 

secundare in urmatoarele domenii: 

 

 Hoteluri si alte facilitati de cazare similare (CAEN 5510);  

 Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata (CAEN 5520);  

 Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere (CAEN 5530);  

 Alte servicii de cazare (CAEN 5590);  

 Restaurante (CAEN 5610);  

 Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente (CAEN 5621);  

 Alte servicii de alimentatie (CAEN 5629);  

 Baruri si alte activitati de servire a bauturilor (CAEN 5630). 

 

Acest impozit se aplica persoanelor juridice romane care la finalul anului precedent au indeplinit 

cumulativ urmatoarele conditii:  

 

 Aveau inscrisa in actele constitutive ca activitate principala sau secundara una dintre activitatile 

enumerate mai sus;  

 Nu se aflau in lichidare. 

 

Contribuabilii care se infiinteaza in cursul anului si care au inscrisa ca activitate principala sau secundara 

una dintre activitatile enumerate mai sus, platesc impozitul specific incepand cu anul urmator infiintarii. 

 

Modul de calcul al impozitului specific 
 

Pentru calculul impozitului specific unor activitati se va folosi una din urmatoarele formule de calcul. 

 

1. Formula de calcul pentru impozitul pentru activitatea de alimentatie este: 

 

Impozit specific = k*(x+y*q)*z, unde 

 

k = 1400 lei, valoarea impozitului standard  

x = variabila in functie de rangul localitatii  

y = variabila in functie de suprafata utila comerciala  

z = coeficient de sezonalitate  

q = 0,9 coeficient de ajustare pentru spatiul tehnic  
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2. Formula de calcul pentru impozitul pentru activitatea de baruri este: 

 

Impozit specific = k*(x+y*q)*z, unde 

 

k = 900 lei, valoarea impozitului standard  

x = variabila in functie de rangul localitatii  

y = variabila in functie de suprafata utila comerciala  

z = coeficient de sezonalitate  

q = 0,9 coeficient de ajustare pentru spatiul tehnic  

 

3. Formula de calcul pentru impozitul pentru activitatea de cazare este: 

 

Impozit specific = k*numarul de locuri de cazare, unde  

 

k = valoarea impozitului pe fiecare loc de cazare (este precizat intr-un tabel) 

  

Disclaimer 

Acest material informativ este furnizat cu titlu orientativ si nu trebuie considerat un serviciu de consultanta. Desi 

incercam sa furnizam informatii corecte si de actualitate, nu exista nici o garantie ca aceste informatii vor fi corecte la 

data la care sunt primite sau ca vor continua sa ramana corecte in viitor. Este recomandat sa solicitati o analiza a 

cazului dumneavoastra si o opinie personalizata inainte de a intreprinde actiuni bazate pe continutul materialului. 

Pentru o astfel de opinie sau intrebari suplimentare in ceea ce priveste problemele expuse, nu ezitati sa ne 

contactati. 
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Contact  

Mihai Erculescu 

Senior Tax Consultant 

E-Mail: Mihai.Erculescu@accace.com 

Tel: +40 314 050 440 

Despre Accace  

Avand peste 330 de profesionisti in cadrul birourilor deschise in sapte tari din Europa Centrala si de Est, 

Accace reprezinta una dintre companiile de consultanta si externalizare de top din regiune. De-a lungul 

anilor, Accace a dobandit o experienta remarcabila, detinand in prezent un portofoliu de peste 1400 de 

clienti, majoritatea companii internationale.  

In prezent furnizam servicii prin intermediul birourilor noastre din: Cehia, Germania, Polonia, Romania, 

Slovacia, Ucraina si Ungaria. Locatiile din alte tari europene sau locatiile globale sunt acoperite de 

partenerii nostri de incredere.  

Mai multe puteti afla accesand: www.accace.ro 

 

http://accace.ro/?utm_source=Website_Link_Click&utm_medium=PDF&utm_campaign=Romanian_Language_News_Flash
https://www.facebook.com/accace.romania
https://www.linkedin.com/company/accace-romania
https://plus.google.com/+AccaceSRLBucuresti

