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În acest număr: 

A fost adoptată legea privind impozitarea activităților din 

domeniul HoReCa 

Conform Legii nr.170/2016, contribuabilii care desfășoară activități în industria 

HoReCa (hoteluri, restaurante, cafenele) vor aplica reguli specifice de calcul, 

declarare și plată în ceea ce privește impozitul pe profit. 

 

Legea va intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2017 și se va aplica 

contribuabililor care îndeplinesc condițiile privind activitatea specifică la data de 

31 decembrie a anului anterior. 

 

Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor a fost 

modificată 

Săptămâna trecută a fost modificată legea privind regimul deșeurilor. Principala 

modificare se referă la introducerea principiului “Plătește pentru cât arunci”, care 

are scopul de a stimula colectarea separată a deșeurilor și de a contribui la 

atingerea obiectivelor de reciclare/valorificare la nivel de țară. 
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A fost adoptată legea privind impozitarea activităților din 

domeniul HoReCa 

Cui i se aplică prevederile acestei legi? 

Prevederile Legii nr.170/2016 se aplică persoanelor juridice române care 

desfășoară activități corespunzătoare următoarelor coduri 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". 

 
Principii de calcul 

Calculul acestui impozit specific se face pe baza unui impozit standard și a unor 

coeficienți ce țin de: rangul localității unde se desfăsoară activitatea, suprafața 

utilă comercială și sezonalitate. Valorile acestor elemente diferă în funcție de tipul 
de activitate desfășurată. 

 
Reguli de declarare și plată  

Declararea şi plata impozitului specific se efectuează semestrial, până la data de 

25 inclusiv a lunii următoare. Suma de plată reprezintă o jumătate din impozitul 

specific anual.  

 

Pentru mai multe detalii vă rugăm nu ezitați să ne contactați. 

 

 
Dan Bădin 
Partener 
+40 21 2075 392 
dbadin@deloittece.com 
 
 
Elena Trifa 
Manager 
+40 730 585 836 
etrifa@deloittece.com  
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Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea 

Legii 211/2011 privind regimul deșeurilor 

Pentru asigurarea transpunerii corecte și completă în legislația națională a 

Directivei 2008/98/CE privind deșeurile, săptămâna trecută a fost publicată în 

Monitorul Oficial Ordonanța de urgență nr. 68/2016 pentru modificarea și 

completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor.  

 

Esențialele modificări și completări vizează următoarele subiecte: 

 
Reglementarea principiului “Plătește pentru cât arunci” 

Autoritățile publice locale au posibilitatea să implementeze sistemul “Plătește 

pentru cât arunci”, utilizat deja și de alte state europene, având scopul de a 

stimula colectarea selectivă și de a crește rata de reutilizare/reciclare. Conform 

dispozițiilor legale, utilizarea acestui sistem nu este însă obligatorie, autoritățile 

locale având posibilitatea de a-l implementa pe considerente de fezabilitate 

tehnică, economică și de protecția mediului. 

 

Titularii de autorizații de construire/desființare au obligația de a asigura 

pregătirea pentru valorificare a deșeurilor nepericuloase provenite din 

activități de construcție și desființări 

Începând cu 2017, acești operatori economici au obligația de a asigura 

pregătirea pentru reutilizare, reciclare și pentru alte operațiuni de valorificare 

materială, inclusiv operațiuni de umplere, rambleiere a deșeurilor nepericuloase 

provenite din activități de construcție și desființări.  

La nivel național procentul de pregătire pentru valorificarea acestor tipuri de 

deșeuri trebuie în 2017 să fie de 30% din cantitatea de totală anuală generată, 

nivelul crescând progresiv până în 2020, când trebuie să înregistreze un o rată 

de 70%.  

 

Noi prevederi referitoare la autorizațiile de mediu deținute de  
reciclatori/valorificatorii de deșeuri 

Autorizațiile de mediu deținute de agenții economici care desfășoară activități de 

tratare a deșeurilor vor conține obligatoriu, în plus față de informațiile de până 

acum, și detalii despre tipurile și cantitățile de deșeuri și produse care rezultă din 

instalație și despre codurile operațiilor de tratare. 

Specialiștii Deloitte apreciază această modificare, susținând anterior că din cauza 

lipsei acestor informații pe autorizațiile de mediu , nu s-a putut asigura un 

control asupra capacitații de tratare a deșeurilor.  

 

Evidenta gestiunii deșeurilor 

Conform noilor prevederi, clasificarea și codificarea gestiunii deșeurilor se va 

realiza de acum în acord cu prevederile Deciziei 2014/955/UE, înlocuind astfel 

utilizarea listei deșeurilor prevăzută de Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 

privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând 

deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase. 

Raportarea datelor și informațiilor privind gestionarea deșeurilor se face către 

autoritatea teritorială pentru protecția mediului, până la 31 martie a anului 

următor celui de raportare, atât pe suport de hârtie, cât și electronic. 
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Pentru mai multe detalii vă rugăm nu ezitați să ne contactați. 
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