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Intrată în vigoare în 2017, Legea
170/2016 privind impozitul specific
unor activități (Legea HoReCa) a
adus schimbări majore în domeniul
impozitării activităților hoteliere de
restaurant, bar & cafenele sau catering.

Cine datorează?
Cum se calculează?
Formulele de calcul ale impozitului specific
Cum determinăm variabila “x” în funcție de rangul localității?
Cum calculăm suprafața utilă (variabila “y”)?
Variabila “Z” – coeficientul de sezonalitate

Cum se declară / plătește?

Cine nu datorează?
Alte întrebări frecvente
Alte informații utile
Descrierea codurilor CAEN potrivit informațiilor RECOM
Modul de calcul al impozitului specific

Cine datorează?
Firmele care au ca activitate principală sau secundară unul dintre
codurile CAEN prezentate mai jos și care nu sunt aflate în lichidare

Hoteluri

5510 - “Hoteluri și alte facilități de cazare similare”;
5520 - “Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată”;
5530 - “Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere”;
5590 - “Alte servicii de cazare”;

5610 - “Restaurante”;
5621 - “Activități de alimentație (catering) pentru evenimente”;

Restaurante

5629 - “Alte servicii de alimentație n.c.a.”;

5630 - “Baruri şi alte activități de servire a băuturilor”.

Baruri & cafenele

Altele

Orice altă entitate care desfășoară și obține venituri din activități de tip HORECA:
•• Comercianți care în cadrul magazinelor au zone de pregătit / servit masa;
•• Cazinouri care au și zona de pregătit / servit masa și / sau zone de comercializat
băuturi;
•• Cantine; etc

Cine nu datorează?

Societățile care se încadrează în categoria
microîntreprinderilor.

Microîntreprinderile

Societățile care nu desfășoară și nu
obțin venituri din activități în domeniile
guvernate de Legea Horeca.

Activități efectiv
desfășurate

Întreprinderi
familiale

Întreprinderile familiale se încadrează ca fiind
persoane fizice
NU aplică legea 170/2016.

Cum se calculează?

Formulele de calcul ale impozitului specific
Impozit specific anual / unitate = k * (x + y * q) * z
•• k = 1400 RON, valoarea impozitului standard
•• x = rangul localității
•• y = suprafața utilă comercială / de servire / desfășurare a activității
•• z = coeficient de sezonalitate
•• q = 0,9 coeficient ajustare spațiul tehnic /locație de desfășurare a
activităților

Impozit specific anual / unitate = k * (x + y * q) * z
•• k = 900, valoarea impozitului standard;
•• x = rangul localității;
•• y = suprafața utilă comercială / de servire / desfășurare a
activității;
•• z = coeficient sezonalitate;
•• q = 0,9 coeficient ajustare spațiul tehnic /locație de desfășurare a
activităților.

Impozit specific anual / unitate = k * nr. de locuri de cazare
•• k = impozitul standard aplicabil în funcție de rangul unității de
cazare

Cum determinăm variabila “x”
în funcție de rangul localității?

Variabila în funcție de rangul localității (zonele A, B, C și D) trebuie luată în
considerare la calculul impozitului specific.

Delimitarea zonei

Delimitarea zonelor se face de către consiliile locale, astfel încât acestea să
acopere integral suprafața intravilanului unității administrativ-teritoriale.
Pentru a obține informațiile exacte privind încadrarea în zonă, sfatul nostru
este să vă adresați Consiliilor Locale și să le obțineți în scris.

Cum calculăm suprafața utilă
(variabila “y”)?

Suprafața utilă
(variabila „y”) se
calculează diferit în
funcție de activitățile
desfășurate.

VS.

suprafața utilă
comercială/de servire
suma suprafețelor
saloanelor, teraselor
și grădinilor de vară,
conform certificatului de
clasificare/autorizație.

CAEN 5621
(catering) & CAEN
5629 (alte servicii
alimentație)

suprafața utilă
suprafața totală
construită, conform
certificatului
de clasificare/
autorizației de
funcționare.

CAEN 5621
(catering) & CAEN
5629 (alte servicii
alimentație)

Cum determinăm variabila “Z”
– coeficientul de sezonalitate

Coeficient de sezonalitate (variabila „z”)
București, Brașov, Cluj-Napoca, Constanța, Craiova, Iași,
Ploiești, Sibiu, Timișoara

0,45

Municipii, orașe

0,35

Stațiuni turistice de interes național

0,30

Sate, comune și stațiuni turistice de interes local

0,10

Coeficient de sezonalitate (variabila „z”)
București, Brașov, Cluj-Napoca, Constanța, Craiova, Iași,
Ploiești, Sibiu, Timișoara

0,45

Municipii, orașe

0,40

Stațiuni turistice de interes național

0,35

Sate, comune și stațiuni turistice de interes local

0,15

Cum reflectăm modificările
privind coeficienții utilizați
în calcul?
Modificările de statut
afectează calculul

Statut = suprafață, număr de locuri
de cazare, rangul localității, etc

I. Funcționare sezonieră
•• Impozitul se datorează doar pentru perioada în care există activitate
•• Semestrul următor se calculează impozitul proporțional cu numărul de zile de activitate
•• Impozit anual/365 zile * numărul de zile de activitate
II. Modificare suprafață utilizată
•• Închiderea activității unei terase pe timpul iernii / activității unui bar în extrasezon
•• Scoaterea / introducerea din / în circuitul turistic a unui număr de camere
•• Modificarea se are în vedere în trimestrul următor
III. Schimbarea statutului localității
•• Modificarea se va avea în vedere după 3 ani de la dobândirea noului statut

Aceste modificări trebuie reflectate prin modificarea anexei la certificatul de clasificare sau a
autorizației de funcționare.

Cum se declară / plătește?

Cum reflectăm modificările privind
coeficienții utilizați în calcul?

Când declarăm / plătim?

Unde depundem D100?

Semestrial
• 25 iulie
• 25 ianuarie
Online

Cât declarăm / plătim?
Impozit anual
(RON)

Reguli
generale

2

! Mai multe unități?

Adunăm!

Cum declarăm?
•
•

Formularul D100
Denumire creanță fiscală
– 130 – Impozit specific
unor activități

Când nu mai plătim impozit
specific?
•
•

Societatea își încetează
existența
Nu mai îndeplinește
condițiile Legii 170/2016

Dacă nu mai îndeplinesc
condițiile Legii 170/2016,
ce impozit plătesc?

! Impozit pe profit / veniturile

microîntreprinderilor, după caz

Alte întrebări frecvente

Alte întrebări frecvente

Cum calculez impozitul dacă nu am delimitat spațiul pentru activitățile
HoReCa desfășurate?
Cum delimitez veniturile și cheltuielile pentru a stabili impozitul
specific și impozitul pe profit?
Dacă plătesc impozit specific, ce fac cu pierderile fiscale?
Impozitul specific și amortizarea fiscală?
Care este tratamentul fiscal al dividendelor distribuite în cazul
contribuabililor care plătesc impozitul specific?
Cod CAEN principal (comerț) vs. cod CAEN secundar (HoReCa)
– cum calculăm impozitul?
Desfășurare activități HoReCa în mall-uri – cum calculăm impozitul?
Desfășurare activități HoReCa în magazine de retail, cazinou-uri, sau
alte spații nespecializate în HoReCa – cum calculăm impozitul?
Hotel & bar – servire clienți hotel & alți clienți?

Specialiștii Deloitte vă stau la dispozitie cu răspunsuri la întrebările de mai sus dar și
cu alte informații utile privind calculul impozitului specific.

Informații utile

Anexa 1

Descrierea codurilor CAEN potrivit
informațiilor RECOM*
Subdiviziunea 55 - Hoteluri şi alte facilităţi de cazare

Această diviziune include asigurarea cazării de scurtă
durată pentru turişti sau alţi călători. Este inclusă, de
asemenea, asigurarea cazării pe termen lung pentru
studenţi, muncitori şi alte persoane. Unele unităţi pot
oferi numai cazare, în timp ce altele asigură o combinaţie
de servicii: de cazare, masă şi/sau recreative.

Această diviziune exclude activităţi privind asigurarea
reşedinţelor pe termen lung, apartamente, de obicei
închiriate, lunar sau anual, clasificate în tranzacţii
imobiliare (Secţiunea L).

CAEN 5510 - Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare
Această clasă include asigurarea cazării de scurtă
durată, de obicei zilnică sau săptămânală, pentru
vizitatori. Cazarea este asigurată în camere de oaspeţi şi
apartamente mobilate, uneori prevăzute cu chicinete.

Această clasă include servicii de cazare furnizate de:

Unităţile clasificate aici asigură servicii zilnice de
curăţenie şi oferă musafirilor o gamă de servicii
suplimentare cum ar fi servicii de asigurare a hranei
şi a băuturilor, parcare, servicii de spălătorie, camere
de gimnastică şi piscine, facilităţi recreative şi facilităţi
pentru conferinţe şi convenţii.

•• moteluri

*https://www.onrc.ro/documente/caen/CAEN__Rev_2.doc

•• hoteluri
•• hoteluri din staţiuni balneare
•• hoteluri cu apartamente

Această clasă exclude: asigurarea de case şi
apartamente mobilate sau nemobilate pentru utilizare
permanentă, de obicei lunar sau anual, vezi diviziunea 68.
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Descrierea codurilor CAEN potrivit
informațiilor RECOM*
CAEN 5520 - Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată
Această clasă include asigurarea cazării de scurtă durată,
de obicei zilnică sau săptămânală, pentru vizitatori, în
locuinţe separate (independente) constând în camere
complet mobilate sau spaţii pentru servirea mesei şi
dormit, cu facilităţi pentru gătit sau bucătării complet
echipate. Aceste servicii se asigură în apartamente sau
în clădiri multi-locuinţă independente, cu mai multe
etaje, sau în complexe de clădiri, în bungalow-uri, sau
în cabane, case ţărăneşti şi căsuţe. Uneori se asigură şi
servicii complementare de minim nivel.

Această clasă include servicii de cazare asigurate de:
•• tabere de copii şi alte case de vacanţă
•• case de oaspeţi şi bungalow-uri
•• case ţărăneşti şi căsuţe fără servicii de menaj
•• cămine de tineret şi refugii montane
Această clasă exclude:
•• asigurarea cazării de scurtă durată în spaţii mobilate cu
serviciile de curăţenie zilnică, făcutul patului, servicii de
asigurarea hranei şi a băuturii, vezi 5510
•• asigurarea de case şi apartamente mobilate sau
nemobilate pentru utilizare cu caracter cvasipermanent,
de obicei lunar sau anual, vezi diviziunea 68

CAEN 5530 - Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere
Această clasă include:
•• furnizarea de servicii de cazare în parcuri pentru
caravane, tabere recreative şi tabere pentru pescuit şi
vânătoare
•• parcuri pentru vehicule de agrement

*https://www.onrc.ro/documente/caen/CAEN__Rev_2.doc

Această clasă include, de asemenea, servicii de cazare
asigurate de adăposturi montane sau bivuac pentru
instalarea corturilor şi/sau a sacilor de dormit.
Această clasă exclude:
•• refugii montane, căsuţe şi cămine de tineret, vezi 5520

Anexa 1

Descrierea codurilor CAEN potrivit
informațiilor RECOM*

CAEN 5590 - Alte servicii de cazare

Această clasă include asigurarea cazării temporare sau de lungă durată
în camere cu unul sau mai multe paturi sau dormitoare pentru studenţi,
lucrători sezonieri şi alte persoane.
Această clasă include:
•• locuinţe pentru studenţi
•• dormitoare şcolare
•• cămine muncitoreşti
•• pensiuni şi internate
•• vagoane dormitor

*https://www.onrc.ro/documente/caen/CAEN__Rev_2.doc
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Descrierea codurilor CAEN potrivit
informațiilor RECOM*
Subdiviziunea 56 - Restaurante şi alte activităţi de servicii de alimentaţie

Această diviziune include activităţi de servire a mâncării
şi băuturii, furnizarea de mese complete sau de băuturi
destinate consumului imediat, fie în restaurante
tradiţionale sau în restaurante cu auto-servire, fie la
standuri permanente sau temporare, cu sau fără scaune.
Determinant este faptul că mâncărurile sunt oferite
pentru consumul imediat, şi nu tipul de unitate care le
asigură.

Este exclusă pregătirea mâncărurilor ce nu sunt destinate
consumului imediat sau pregătirea hranei considerate
a nu constitui o masă (vezi diviziunile 10: Industria
alimentară şi 11: Fabricarea băuturilor). Este exclusă, de
asemenea, vânzarea de alimente care nu sunt fabricate
cu surse proprii, care nu se consideră a fi o masă sau a
meselor care nu sunt destinate consumului imediat (vezi
secţiunea G: Comerţul cu ridicata şi cu amănuntul).

CAEN 5510 - Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare
Această clasă include activitatea de asigurare a serviciilor
de servire a mesei pentru clienţi, fie că sunt serviţi stând
la masă sau se servesc singuri dintr-un galantar cu
produse, fie că mănâncă mesele preparate în incintă,
că le iau acasă sau că le sunt livrate la domiciliu. Aceasta
include prepararea şi servirea meselor pentru consumul
imediat din autovehicule sau cărucioare fără motor.

• vânzători ambulanţi la tonete de îngheţată
• cărucioare mobile care vând mâncare
• prepararea hranei la standuri din pieţe
Această clasă include de asemenea activităţi ale
restaurantelor şi barurilor conexe transportului, atunci
când sunt efectuate de unităţi distincte, altele decât
unităţile de transport.

Această clasă include activităţi din:
• restaurante
• bufete expres
• restaurante fast-food
• pizzerii
• unităţi de alimentaţie care servesc pentru acasă

Această clasă exclude:
• vânzarea cu amănuntul a mâncării prin intermediul
maşinilor automate, vezi 4799
• activitatea de concesionare a unităţilor de alimentaţie,
vezi 5629

*https://www.onrc.ro/documente/caen/CAEN__Rev_2.doc
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CAEN 5621 - Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente
Această clasă include asigurarea serviciilor de alimentaţie
bazate pe aranjamente contractuale cu clientul, în locaţia
specificată de către client, pentru un anumit eveniment.

Această clasă exclude:
•• fabricarea de produse alimentare perisabile destinate
revânzării, vezi 1089
•• comerţ cu amănuntul al produselor alimentare
perisabile, vezi diviziunea 47

CAEN 5629 - Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
Această activitate include catering-ul industrial,
adică asigurarea serviciilor de alimentaţie bazate pe
aranjamente contractuale cu clientul, pentru o perioadă
de timp determinată. Este inclusă, de asemenea,
activitatea unităţilor alimentare concesionate în cadrul
bazelor sportive şi al altor unităţi similare. Hrana este
adesea preparată într-o unitate centrală.

Această clasă include:
• furnizori de servicii de alimentaţie pentru contractori
(de exemplu: companii de transport)
• activitatea unităţilor de alimentaţie concesionate în
cadrul bazelor sportive şi al unităţilor similare
• activitatea cantinelor sau bufetelor (de exemplu
pentru fabrici, birouri, spitale sau şcoli) pe bază de
concesionare
Această clasă exclude:
• fabricarea de produse alimentare perisabile destinate
revânzării, vezi 1089
• comerţul cu amănuntul al produselor alimentare, vezi
diviziunea 47

*https://www.onrc.ro/documente/caen/CAEN__Rev_2.doc
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CAEN 5630 - Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor
Această clasă include activitatea de pregătire şi servire a
băuturilor pentru consumul imediat în incintă.
Această clasă include:
•• baruri
•• bodegi
•• saloane de servit cocktail-uri
•• discoteci (unde servirea băuturilor este predominantă)
•• berării
•• cafenele
•• baruri care servesc sucuri de fructe
•• standuri mobile de vânzare a băuturilor

*https://www.onrc.ro/documente/caen/CAEN__Rev_2.doc

Această clasă exclude:
•• comerţul băuturilor ambalate/preparate, vezi 47
•• comerţ cu amănuntul al băuturilor prin intermediul
automatelor, vezi 4799
•• activitatea discotecilor şi a ringurilor de dans fără servire
de băuturi, vezi 9329
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Modul de calcul al
impozitului specific
Coeficient de sezonalitate (variabila „z”)

Variabila în funcție de suprafața utilă a

București și cei 8 poli (Brașov, Cluj-Napoca,
Constanța, Craiova, Iași, Ploiești, Sibiu, Timișoara)

0,45

Municipii, orașe

0,35

Stațiuni turistice de interes național

0,30

Sate, comune și stațiuni turistice de interes local

0,10

Variabila in funcție de rangul localității (variabila „x”)

București

8 poli

Municipiu

locației (variabila „y”)
Suprafața
cuprinsă între

Valoare

0 mp – 30 mp

2,0

31 mp – 50 mp

7,0

51 mp -70 mp

12,0

71 mp – 90 mp

16,0

Zona A

17,0

91 mp- 120 mp

21,0

Zona B

16,0

121 mp – 160 mp

29,0

Zona C

15,0

161 mp – 200 mp

38,0

Zona D

13,5

201 mp – 240 mp

47,0

Zona A

15,0

Zona B

14,0

241 mp – 300 mp

58,0

Zona C

13,0

301 mp – 400 mp

75,0

Zona D

11,5

401 mp – 500 mp

80,0

Zona A

13,0

501 mp – 600 mp

85,0

Zona B

11,0

601 mp – 700 mp

90,0

Zona C

9,0

701 mp – 800 mp

95,0

Zona D

7,0

Peste 801 mp

105,0

Oraș

5,0

Stațiuni

5,0

Comună

3,0
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Modul de calcul al
impozitului specific
Coeficient de sezonalitate (variabila „z”)
București și cei 8 poli (Brașov, Cluj-Napoca,
Constanța, Craiova, Iași, Ploiești, Sibiu, Timișoara)

0,45

Municipii, orașe

0,40

Stațiuni turistice de interes național

0,35

Sate, comune și stațiuni turistice de interes local

0,15

Variabila in funcție de rangul localității (variabila „x”)

București

8 poli

Municipiu

Variabila în funcție de suprafața utilă a
locației (variabila „y”)
Suprafața
cuprinsă între

Valoare

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

Zona A

16,0

Zona B

15,0

Zona C

14,0

161 mp – 200 mp

16,0

Zona D

12,5

201 mp – 240 mp

18,0

Zona A

14,0

241 mp – 300 mp

20,0

Zona B

13,0

301 mp – 400 mp

25,0

Zona C

12,0

401 mp – 500 mp

30,0

Zona D

11,5

501 mp – 600 mp

40,0

Zona A

12,5

601 mp – 700 mp

50,0

Zona B

10,0

Zona C

8,0

701 mp – 800 mp

60,0

Zona D

4,0

801 mp – 900 mp

70,0

901 mp – 1000 mp

80,0

Peste 10001 mp

90,0

Oraș

2,0

Stațiuni

2,0

Comună

0,4
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Modul de calcul
al impozitului specific
Coeficientul k (RON/loc cazare/an)
Pensiune Pensiune Pensiune Pensiune
1*, 2*/
3*/
4*/
5*/
margarete margarete margarete margarete

Hotel
1*, 2*

Hotel
3*

Hotel
4*

Hotel
5*

București + 8 poli

205

308

513

820

164

246

410

656

Municipii

150

224

374

598

120

180

299

481

Orașe

142

215

358

573

113

170

287

458

Delta Dunării

43

64

107

171

34

51

86

137

Sate, comune,
stațiuni de interes

45

67

111

178

36

53

89

143

113

171

271

448

91

132

225

358

Locație

local
Stațiuni de interes
național

Structura
1*, 2*, 3*

Structura
4*, 5*

22

31

22

31

Cod CAEN 5530 – Parcuri pentru rulote, spații de campare,
campinguri, tabere, popasuri turistice și sate de vacanță
Cod CAEN 5520 – Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade
de scurtă durată
Structura
1*
Cod CAEN 5590 – Navă maritimă/
36
fluvială, ponton plutitor

Structura Structura Structura Structura
2*
3*
4*
5*
53

89

111

143
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Declarația D100
D100_A300

/ 01.08.2017

DECLARAŢIE PRIVIND OBLIGAŢIILE DE
PLATĂ LA BUGETUL DE STAT

100

Perioada de raportare:
Declaraţie depusă după anularea rezervei verificării ulterioare
Temeiul legal pentru depunerea declarației

Anul

Luna

D100

2017

06

D710

?

Cota de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor (daca este cazul)

Se bifează în cazul declarării plăților
anticipate aferente trimestrului IV, pentru
impozitul pe profit (poz.103 și 105).

A. Date de identificare ale contribuabilului/ plătitorului
Cod de identificare fiscală

RO

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Denumire

Adresa (judeţ, localit., str., bl., scara, ap., cod poştal, sector)

SC Restaurant SRL

STR XYZ, NR.123, Sector 1, Bucuresti

Telefon

0740123456

Fax

E-mail
B. Date privind creanţa fiscală

Sumă de control:

200

Denumire creanţa fiscală
130--Impozit specific unor activitati

1
Scadenţa

Cod bugetar

25.07.2017
20470101XX

Nr.de evidenţă a plăţii
10130010617250717000042

Suma
1. Datorată
2. Deductibilă/ Datorată anterior
3. De plată (rd.1-rd.2)>=0
4. De restituit

Suma (lei)
100
0
100
0

I. Impozite și taxe care se plătesc în contul unic (20470101XX) - TOTAL obligaţii de plată

100

II. Impozite,taxe și alte obligaţii care nu se plătesc în contul unic - TOTAL obligaţii de plată

0

Prezenta declaraţie reprezintă titlu de creanţă şi produce efectele juridice ale înştiinţării de plată de la data depunerii acesteia, în condiţiile legii.
Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele din această declaraţie sunt corecte şi complete.

Nume
Prenume
Funcţia/Calitatea

Semnătura

Loc rezervat organului fiscal

Număr inregistrare __________________________________________Data inregistrării _____________________

Durata de completare : 6 minute
Număr de operator de date cu caracter personal 759

Cod 14.13.01.99/bs

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/100.html

Motivul colectarii informatiei : Obtinerea de informatii in
procesul de administrare,referitoare la declararea impozitelor si
taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la
sursa.

Contacte – echipa de impozite directe

Camelia Malahov
Director
Impozite directe

Andreea Vlad
Manager
Impozite directe

Email: cmalahov@deloittece.com
Tel: +40 733 003 819

Email: anvlad@deloittece.com
Tel: +40 725 004 072

Gabriela Vezure
Senior Consultant
Impozite directe
Email: evezure@deloittece.com
Tel: +40 748 021 905

Numele Deloitte se referă la organizația Deloitte Touche Tohmatsu Limited
(“DTTL”), o companie cu răspundere limitată din Marea Britanie, rețeaua
globală de firme membre și persoanele juridice afiliate acestora. DTTL și
firmele sale membre sunt entități juridice separate și independente. DTTL
(numit în continuare și “Deloitte Global”) nu furnizează servicii către clienți.
Pentru a afla mai multe despre rețeaua globală a firmelor membre, vă rugăm
să accesați www.deloitte.com/ro/despre.
Deloitte furnizează clienților din sectorul public și privat din industrii variate
servicii de audit, consultanță, servicii juridice, consultanță financiară și de
managementul riscului, servicii de taxe și alte servicii adiacente. Patru din
cinci companii prezente în Fortune Global 500® sunt clienți Deloitte, prin
intermediul rețelei sale globale de firme membre care activează în peste
150 de țări și teritorii, oferind resurse internaționale, perspective locale și
servicii de cea mai înaltă calitate pentru a rezolva probleme de business
complexe. Pentru a afla mai multe despre modalitatea în care cei 264.000 de
profesioniști Deloitte creează un impact vizibil în societate, vă invităm să ne
urmăriți pe Facebook sau LinkedIn.
© 2018. Pentru mai multe detalii, contactați Deloitte România

