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În acest număr:
Camera Deputaților a aprobat în data de 20 septembrie
2016 Legea privind impozitul specific unor activități
Legea privind impozitul specific unor activități (activități de tip hotelier,
restaurant, bar), cunoscută și sub denumirea de „Legea HoReCa”, a fost
adoptată în formă finală de Camera Deputaților în data de 20 septembrie,
urmând a intra în vigoare de la 1 ianuarie 2017.
Prin derogare de la prevederile Titlului II din Codul Fiscal, referitor la impozitul
pe profit, „Legea HoReCa”, introduce un nou tip de impozit specific anumitor
activități.

Proiect de lege prin care se intenționează acordarea către
Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a
unor puteri de sancționare similare cu cele ale Consiliului
Concurenței
În prezent se află în dezbatere la Senat un proiect de lege privind modificarea
statutului Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor („ANPC”). Printre
alte modificări substanțiale, proiectul de lege conferă ANPC prerogative de
sancționare similare cu cele ale Consiliului Concurenței, și în anumite aspecte
mult agravate. Dacă proiectul de lege se va adopta, ANPC va putea aplica
amenzi operatorilor economici cuprinse între 0,5% și 10% din cifra de afaceri a
acestora. Dacă întreprinderea sancționată face parte dintr-un grup de
întreprinderi, pentru determinarea cifrei sale de afaceri, se va lua în considerare
cifra de afaceri cumulată a respectivului grup, conform situațiilor financiare
consolidate. Dacă aplicarea unei sancțiuni prin raportare la cifra de afaceri în
materia concurenței este justificată de efectul negativ asupra pieței pe care
înțelegerile/comportamentele anticoncurențiale le au, aplicarea unui mecanism
de sancționare similar în materia legislației privind protecția consumatorului
apare ca fiind disproporționată.
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Camera Deputaților a aprobat în data de 20 septembrie
2016 Legea privind impozitul specific unor activități
Legea privind impozitul specific unor activități (activități de tip hotelier,
restaurant sau bar) cunoscută și sub denumirea de „Legea HoReCa”, după ce a
fost trimisă la reexaminare și a suferit câteva modificări, a fost adoptată în formă
finală de Camera Deputaților în data de 20 septembrie, urmând a intra în vigoare
de la 1 ianuarie 2017.
„Legea HoReCa”, prin derogare de la prevederile Titlului II din Codul Fiscal,
referitor la impozitul pe profit, introduce un nou tip de impozit specific anumitor
activități. Această derogare se aplică persoanelor juridice române care
desfășoară activități corespunzătoare anumitor coduri CAEN 1, în general cele
care au activitatea principală sau secundară de tip hotelier, restaurant sau bar.
Contribuabilii obligați la plata impozitului specific unor activități sunt persoanele
juridice care la data de 31 decembrie a anului precedent îndeplinesc cumulativ
următoarele două condiții:



au înscris în actul constitutiv ca activitate principală sau secundară
unul dintre codurile CAEN menționate;
nu se află în lichidare, potrivit legii.

Totodată, acestora le revin și următoarele obligații aplicabile plătitorilor de
impozit pe profit:




păstrarea evidenței amortizării fiscale;
declararea, reținerea și plata impozitului pe dividende;
întocmirea registrului de evidență fiscală.

Impozitul specific se determină în baza unor formule de calcul stabilite în anexa
legii, în funcție de: tipul de activitate desfășurată, suprafața utilă de desfășurare
a activității, rangul localității, numărul locurilor de cazare pentru hoteluri etc.
De asemenea, nivelul impozitului specific anual standard ce se utilizează în calcul
poate fi actualizat de către Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu
Mediul de Afaceri.
La nivelul altor tari din Uniunea Europeana, in general, aplicarea unor rate
progresive de impozit a fost vazuta de catre Comisia Europeana drept o
potentiala forma de ajutor de stat deoarece ofera societatilor mici un avantaj
selectiv fata de concurentii acestora. Comisia Europeana a analizat situatii
specifice din Ungaria si Polonia, dupa cum rezulta din comunicatul de presa
disponibil aici.
Ramane de vazut in ce masura aplicarea Legii HoReCa poate atrage atentia
Comisiei Europene, in lumina jurisprudentei anterioare.

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”
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Pentru mai multe detalii vă rugăm nu ezitați să ne contactați.
Dan Bădin
Partener
+40 21 2075 392
dbadin@deloittece.com
Camelia Malahov
Director
+40 21 2075 607
cmalahov@deloittece.com
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Proiect de lege prin care se intenționează acordarea către
Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a
unor puteri de sancționare similare cu cele ale Consiliului
Concurenței
În prezent se află în lucru la comisiile permanente ale Senatului un proiect de
lege privind modificarea statutului Autorității Naționale pentru Protecția
Consumatorilor (în continuare „Proiectul de lege”). Proiectul de lege a fost
adoptat de Camera Deputaților și înregistrat la Senat pentru dezbatere în iunie
2016.
În forma adoptată de Camera Deputaților, Proiectul de lege cuprinde o serie de
modificări substanțiale cu privire la statutul Autorității Naționale pentru Protecția
Consumatorului (în continuare „ANPC”). Una dintre cele mai importante
modificări constă în posibilitatea oferită ANPC de a aplica amenda
contravențională prin raportare la cifra de afaceri a agentului economic
sancționat. Mecanismul sancționării aplicat de ANPC conform Proiectului de lege
(incluzând cuantum, procedura, calculul cifrei de afaceri) este similar cu cel
aplicat în prezent de Consiliul Concurenței astfel cum este reglementat de legea
concurenței nr. 21/1996 și în anumite aspecte, agravat. Mecanismul de
sancționare reglementat de Proiectul de lege în forma adoptată de Camera
Deputaților:






Cuantumul sancțiunii: ANPC poate sancționa contravenientul cu
amendă cuprinsă între 0,5% și 10% din cifra de afaceri totală
realizată în anul financiar anterior sancționării faptei săvârșite, cu
intenție sau din neglijență, de întreprinderi sau asociații de
întreprinderi;
Procedura recunoașterii vinovăției. Dacă întreprinderea
recunoaște, în mod expres, înainte de audieri, săvârșirea faptei și,
acolo unde este cazul, propune remedii care duc la înlăturarea
cauzelor încălcării, ANPC poate aplica o reducere a amenzii cu un
procent cuprins între 10% și 30% din nivelul de bază determinat
conform instrucțiunilor ce vor fi adoptate în aplicarea acestei
prevederi. Reducerea se aplică și dacă amenda este stabilită în
cuantumul minim prevăzut de lege, fără ca amenda aplicată să fie mai
mică de 0,2% din cifra de afaceri realizată în anul financiar anterior
sancționării.
Determinarea cifrei de afaceri la care se aplică amenda
 Cifra de afaceri la care se aplică amenda este suma veniturilor
realizate din vânzările de produse și/sau din prestările de servicii
realizate de întreprindere în cursul ultimului exercițiu financiar, din
care se scad sumele datorate cu titlu de obligații fiscale și valoarea
contabilizată a exporturilor efectuate direct sau prin mandatar,
inclusiv a livrărilor comunitare;
 Dacă vreuna dintre întreprinderile avute în vedere la aplicarea
sancțiunii face parte dintr-un grup de întreprinderi, pentru
determinarea cifrei sale de afaceri, se va lua în considerare cifra
de afaceri cumulată a respectivului grup, conform situațiilor
financiare consolidate. În timp ce Consiliul Concurenței aplică
amenda prin raportare numai la cifra de afaceri a întreprinderii
sancționate, Proiectul de lege prevede o sancțiune mult mai
drastică pentru întreprinderea care a săvârșit o încălcare a legii în
domeniul protecției consumatorului, prin aplicarea amenzii
raportată la cifra de afaceri a întregului grup.

În prezent, Proiectul se află în dezbateri și este posibil să sufere amendamente,
inclusiv cu privire la mecanismul de sancționare. Stadiul dezbaterilor poate fi
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urmărit pe site-ul Senatului la acest LINK (nr. 468/2016). Camera decizională în
acest caz este Senatul.
Pentru mai multe detalii vă rugăm nu ezitați să ne contactați.
Andrea Grigoraș
Managing Associate
+40 21 2079 816
agrigoras@reff-associates.ro
Silvia Axinescu
Managing Associate
+40 21 2075 428

maxinescu@reff-associates.ro
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