CONSILIUL NAŢIONAL AL ÎNTREPRINDERILOR PRIVATE MICI ŞI MIJLOCII DIN ROMÂNIA

POZIŢIA CNIPMMR REFERITOARE LA INIŢIATIVA MFP DE INSTITUIRE A
IMPOZITULUI FORFETAR PRIN PROIECTUL DE O.U.G. DE MODIFICARE ŞI
COMPLETARE A LEGII NR. 571/2003 - CODUL FISCAL
I. INIŢIATIVA MFP DE MODIFICARE ŞI COMPLETARE A CODULUI FISCAL
Ministerul Finanţelor Publice a supus dezbaterii grupului tripartit, în formă de document de
lucru, un proiect de Ordonanţă de Urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr.
571/2003 privind Codul Fiscal, care cuprinde reglementarea impozitului forfetar (Titlul IV).
Proiectul de O.U.G. iniţiat de Ministerul Finanţelor Publice cuprinde următoarele reglementări
principale privind impozitul forfetar:

-

Sunt obligate la plata impozitului forfetar, în conformitate cu prevederile prezentului
titlu, persoanele juridice române care, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent
celui pentru care se datorează şi se plăteşte impozitul, îndeplinesc cumulativ următoarele
condiţii:
o au înscrisă în actele de constituire ca activitate principală, potrivit legii, una din
activităţile cu codurile CAEN prevăzute în anexă;
o venituri totale anuale realizate nu depăşesc 35000 (100000) euro.

-

Persoanele juridice române care se înfiinţează în cursul anului şi au înscrisă în actele
constitutive ca activitate principală, potrivit legii, una dintre activităţile prevăzute în anexa la
prezentul titlu, sunt obligate la plata impozitului forfetar începând cu data înregistrării la
registrul comerţului, potrivit legii.

-

Persoanele juridice române care ies din inactivitate temporară în cursul anului şi au
înscrisă în actele constitutive ca activitate principală, potrivit legii, una dintre activităţile
prevăzute în anexa la prezentul titlu, sunt considerate contribuabili, conform prezentului titlu
şi obligate la plata impozitului forfetar de la data ieşirii din inactivitate temporară, potrivit
legii.

-

Art. 107 din proiect cuprinde prevederi privind calculul impozitul forfetar anual pentru
categoria “Restaurante, baruri, cafenele” (cod CAEN 5610,5621, 5629 şi 5630) şi pentru
categoria „Hoteluri şi alte facilităţi de cazare” (cod CAEN 5510, 5520, 5530 şi 5590).
- Valoare impozit forfetar pentru categoria “Restaurante, baruri, cafenele” se
determină prin aplicarea formulei: K* (0,3*x + 0,7*y), unde:
k = 2000,
x = este o variabilă a cărei valoare diferă în funcţie de rangul localităţii (sat, comună,
oraş, municipiu)
y este variabilă ce poate lua valori diferite în funcţie de suprafaţa utilă (exp.minim: y=
1 pentru o suprafaţă de până la 10m2 inclusiv, iar maxim: y = 24 pentru o suprafaţă cuprinsă
peste 221 m2 până la 240m2 inclusiv).
- Valoare impozit forfetar pentru categoria „Hoteluri şi alte facilităţi de cazare” se
determină prin aplicarea formulei: k*x*y, unde:
k = 1226, x = este variabilă ce poate lua valori diferite, în funcţie de numărul de
stele/margarete (exp. 5 stele/margarete = 1,50; 4 stele/margarete = 1,25; 3
stele/margarete = 1; 2 stele/margarete = 0,75; 1 stea/margaretă = 0,50) şi y =
reprezintă numărul de camere autorizate.

-

Referitor la plata impozitului şi depunerea declaraţiilor fiscale, impozitul se declară şi
se plăteşte trimestrial, în sumă de o pătrime din impozitul forfetar anual, stabilit potrivit art.
107, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se datorează
impozitul.

Conferinţă de presă
9 aprilie 2010

CONSILIUL NAŢIONAL AL ÎNTREPRINDERILOR PRIVATE MICI ŞI MIJLOCII DIN ROMÂNIA

-

2

Persoanele juridice plătitoare de impozit forfetar sunt obligate să evidenţieze contabil
cheltuielile de amortizare, confom art. 24 al Titlului II, aplicabil plătitorilor de impozit pe
profit.

II. POZIŢIA CNIPMMR REFERITOARE LA INIŢIATIVA MFP DE INSTITUIRE A
IMPOZITULUI FORFETAR
Referitor la documentul de lucru privind proiectul Ordonanţei de Urgenţă pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, iniţiat de Ministerul Finanţelor Publice, aflat în
dezbaterea grupului tripartit, CNIPMMR formulează următoarele propuneri şi observaţii:

1. CNIPMMR apreciază transparenţa şi consultarea partenerilor sociali pentru

elaborarea reglementărilor în domeniul fiscal şi remarcă progresul adus de
propunerile de modificare a Codului Fiscal, prin care se dispune eliminarea
impozitului minim şi reglementarea impozitului forfetar, în forma prezentată în
proiectul Ordonanţei de Urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind
Codul Fiscal.

2. CNIPMMR a transmis membrilor săi proiectul Ordonanţei de Urgenţă pentru modificarea şi

completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, şi având în vedere observaţiile primite,
solicită Ministerului Finanţelor Publice precizări cu privire la următoarele aspecte:
- argumentarea alegerii domeniilor pentru care se va aplica impozitul forfetar,
raportat la numărul de societăţi comerciale din ramura respectivă, nivelul
rentabilităţii, ponderea în PIB, contribuţia acestora la bugetul de stat,
valoarea activelor gestionate;
- comunicarea notei de impact, cu privire la efectele aplicării măsurii impozitului
forfetar, cu evidenţierea efectelor negative şi pozitive cuantificabile asupra IMM-urilor
şi mediului de afaceri.

3. CNIPMMR solicită ca reglementarea impozitului forfetar să vizeze cu prioritate
sectoarele în care activează societăţile multinaţionale şi marile întreprinderi, care
au un grad mic de rentabilitate, şi anume:
- ramura petrolului (industria chimică şi petrochimică);
- industria tutunului
- industria alcoolului. De asemenea, şi domeniul jocurilor de noroc ar trebui avut
în vedere.
O asemenea abordare asigură o fundamentare riguroasă economică şi socială,
prevenind discriminarea, favorizarea unor domenii, întreprinderi sau persoane.
CNIPMMR consideră ca selectarea domeniilor în care se va aplica impozitul să se realizeze
pe baze economice şi sociale riguroase, pe analize economice şi studii de impact.

4. Dintre cele 2 propuneri formulate de MFP privind plafonul maxim stabilit pentru aplicabilitatea
impozitului forfetar (de 35.000 euro, respectiv de 100.000 euro), membrii CNIPMMR
consideră mai adecvat plafonul de 35.000 euro, nesusţinând plafonul de 100.000
euro.
5. CNIPMMR solicită ca în cazul instituirii impozitului forfetar să fie explicitate
formulele de calcul pentru toate codurile CAEN pentru care se va aplica impozitul,
iar cuantumul acestui impozit să nu depăşească în nici un caz impozitul pe profit de
16%, astfel încât să fie menţinută cota unică.
6. Studiu de caz
Pentru codul CAEN 5610, potrivit formulei de calcul menţionată la art. 107 din proiectul MFP
rezultă că pentru un restaurant-sat, suprafaţa utilă 240 mp impozitul forfetar datorat este de
24% din totalul veniturilor brute, iar pentru un restaurant-municipiu-categoria A,
suprafaţa utilă 240 mp impozitul forfetar datorat este de 28% din totalul veniturilor brute,
fiind o diferenţă enormă faţă de impozitul pe profit de 16% care se calculează la
profitul net şi nu la venitul brut. În aceste condiţii, cota impozitului forfetar de 24%,
respectiv 28% din veniturile brute, reprezintă o fiscalitate excesivă, care va avea ca
efecte desfiinţarea unui număr foarte mare de societăţi comerciale din codurile CAEN
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prevăzute în domeniul de aplicabilitate al impozitului forfetar, cu efecte drastice asupra
bugetului de stat.

Anexă
Cod
CAEN

Denumire CAEN

4520
4931
4932
4939
5510
5520
5530
5590
5610
5621
5629
5630
7990
8130
9001
9002
9003
9004

Întreţinerea şi repararea autovehiculelor( spălătorii auto, vulcanizări)
Transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de călători
Transporturi cu taxiuri
Alte transporturi terestre de călători n.c.a
Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare
Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată
Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere
Alte servicii de cazare
Restaurante
Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente
Alte activităţi de alimentaţie n.c.a.
Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor
Alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică
Activităţi de întreţinere peisagistică
Activităţi de interpretare artistică(spectacole)
Activităţi suport pentru interpretare artistică(spectacole)
Activităţi de creaţie artistică
Activităţi de gestionare a sălilor de spectacole

9522
9523
9524
9525
9529

Repararea
grădină
Repararea
Repararea
Repararea
Repararea

9601
9602
9603
9604
9609

Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană
Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare
Activităţi de pompe funebre şi similare
Activităţi de întreţinere corporală
Alte activităţi de servicii n.c.a

dispozitivelor de uz gospodăresc şi a echipamentelor pentru casă şi
încălţămintei şi a articolelor din piele
mobilei şi a furniturilor casnice
ceasurilor şi a bijuteriilor
articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a.
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