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Nr. 4 / 2017 Aprilie 2017 

TITLU : Ordin nr. 464/2017 (publicat in M.O. 266/2017) pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 170/2016 privind impozitul 

specific unor activitati. 

Acest act normativ este aplicabil incepand cu data publicarii in Monitorul Oficial, respectiv 

14 aprilie 2017. 

Cele mai importante aspecte incluse de normele metodologice de aplicare a legii care a 

introdus impozitul specific unor activitati vizeaza: 

 impozitul specific se aplica doar in situatia in care contribuabilul desfasoara 

efectiv una dintre cele 8 categorii de activitati vizate de lege (chiar daca vreuna dintre 

activitatile vizate sunt incluse in actul constitutiv); 

 contribuabilii care realizeaza venituri si din alte activitati decat cele prezentate vor 

aplica un regim mixt de impozitare, respectiv: *impozit specific pentru veniturile 

obtinute din derularea activitatilor vizate de Legea nr. 170/2016 si, concomitent, *impozit 

pe profit pentru veniturile din celelalte activitati (impozitul specific este datorat doar de catre 

platitorii de impozit pe profit); 

 pentru aplicarea regimului mixt de impozitare, agentii economici vor aloca 

cheltuielile comune luate in calcul la determinarea rezultatului fiscal prin utilizarea unei 

metode rationale de alocare, potrivit reglementarilor contabile aplicabile sau prin 

repartizarea proportional cu ponderea veniturilor obtinute din activitatile vizate in veniturile 

totale realizate de contribuabil; 

 veniturile din dobanzi si diferente de curs valutar, altele decat cele aferente functiei 

de cazare/ alimentatie publica, venituri obtinute din subfrancizare, refacturari de produse 

aplimentare, inchirieri de spatii, etc se considera venituri din alte activitati in afara celor 

corespunzatoare codurilor CAEN impozitate specific; 

 data-limita pentru comunicarea aplicarii impozitului specific catre organul fiscal este 

data de 31 martie a anului curent, avand la baza situatia existenta la data de 31 

decembrie a anului precedent; 

 declararea si plata impozitului specific se face semestrial (pentru anul 2017, aceste 

termene sunt 25 iulie 2017, respectiv 25 ianuarie 2018); 

 in cazul unui complex hotelier care detine un restaurant cu un numar mai mare de 

locuri decat locurile de cazare, impozitul specific se determina prin insumarea impozitului 

aferent complexului turistic la care se adauga un impozit aditional pentru depasirea 

numarului de locuri – acest aspect nu face parte din textul Legii nr. 170/2016;  

 se ofera definitii pentru termenii utilizati in Legea nr. 170/2016, respectiv: ”complex 

hotelier”; „alte activitati desfasurate de complexul turistic”; 

 se delimiteaza situatiile in care serviciile turistice prestate in cadrul unui complex 

hotelier, cu mijloace proprii, pentru a oferi turistilor facilitatile din oferta turistica, sunt 

incluse in pachetul prestabilit de servicii (vandute la pret total), respectiv serviciile oferite 

turistilor/ altor clienti care nu au fost incluse in pachetul prestabilit de servicii – cele doua 

situatii sunt impozitate diferit (art. 2, alin. 1 din act normativ); 

 se clarifica aspecte legate de aplicarea impozitului specific in urmatoarele situatii: 

*inceperea/ incetarea unei activitati (eligibile pentru aplicarea impozitului); *desfasurarea 

unei activitati sezoniere de catre structuri de primire turistice cu functiune de cazare si 

alimentatie publica; *incetarea voluntara temporara a exploatarii structurii de primire 

turistice 
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 aspecte NEclarificate: *nu este clarificata situatia entitatilor care prin aparitia 

O.U.G. nr. 3/2017, au devenit microintreprinderi, incepand cu 01.02.2017, in contextul 

in care normele afirma ca „microintreprinderile” care aplica prevederile titlului III din Legea 

227/2015, la 1 ianuarie 2017 nu aplica impozitul specific unor activitati. 

TITLU : Ordin nr. 543/2017 (publicat in M.O. 243/2017) privind modificarea si 

completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 450/2016 pentru 

aprobarea Procedurii de corectare a erorilor cuprinse in situatiile financiare 

anuale si raportarile contabile anuale depuse de operatorii economici si 

persoanele juridice fara scop patrimonial. 
Acest act normativ aduce o serie de modificari procedurii de corectare a erorilor cuprinse in 

situatiile financiare anuale si raportarile contabile anuale depuse de operatorii economici si 

persoanele juridice fara scop patrimonial: 

 corectarea situatiilor financiare se poate face pana la termenul maxim de depunere 

a situatiilor financiare anuale/ raportarilor contabile anuale aferente exercitiului financiar al 

anului urmator si nu pana la sfarsitul exercitiului financiar al anului urmator celui la care se 

refera situatiile financiare anuale/ raportarile contabile anuale la care s-au constatat erori; 

 noua procedura permite depunerea pentru aceeasi perioada de raportare a unui alt 

set de situatii financiare anuale/ raportari contabile anuale doar pentru corectarea 

urmatoarelor erori: 

 denumirea entitatii raportatoare; 

 activitate CAEN (denumire clasa CAEN si/ sau cod CAEN); 

 forma de proprietate; 

 numarul de salariati si/sau a altor indicatori raportati prin formularul „Date 

informative”; 

 depunerea de situatii financiare anuale/ raportari contabile anuale care nu 

cuprind nici un indicator valoric; 

 transmiterea electronica de situatii financiare anuale/raportari contabile anuale 

in loc de declaratie de inactivitate, precum si transmiterea electronica a declaratiei de 

inactivitate in loc de situatii financiare anuale/raportari contabile anuale; 

 transmiterea electronica de situatii financiare anuale/raportari contabile anuale 

folosind un format de raportare cuprins in programul de asistenta, diferit de cel 

corespunzator tipului de entitate, sau netransmiterea electronica a tuturor documentelor 

prevazute de lege (raportul administratorilor, declaratia pe proprie raspundere, raportul 

auditorului statutar, etc.). 

Procedura nu este aplicabila in cazul corectarii erorilor contabile definite de reglementarile 

contabile aplicabile. 

TITLU : Ordonanta urgenta nr. 29/2017 (publicata in M.O. 235/2017) pentru 

modificarea art. 1 alin. (1) lit. g) din Ordonanta Guvernului nr. 64/2001 privind 

repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile 

comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome 

si pentru modificarea art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului 

nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice. 
Acest act normativ modifica substantial una dintre posibilitatile de repartizare a profitului la 

societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital 

integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, respectiv profitul 

nerepartizat pe celelalte destinatii (art. 1, alin. 1, lt. „g”). Acesta va putea fi 

repartizat la „alte rezerve”, si, ulterior, sa fie redistribuit sub forma de 

dividende sau varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor 

autonome. 

Art. II din actul normativ ofera, chiar, posibilitatea redistribuirii sumelor respective 

provenite din anii anteriori si repartizate la alte rezerve, sub forma de dividende 

sau varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, incepand cu 

aprobarea situatiilor financiare ale anului 2016. 

Acelasi act normativ statueaza incetarea de drept a procedurilor de selectie a 

membrilor consiliului de administratie, directorilor, membrilor consiliului de 

supraveghere si membrilor directoratului la institutiile de credit, precum si 

contractele incheiate in legatura cu aceste proceduri de selectie cu expertii 

independenti specializati in recrutarea resurselor umane, acolo unde este cazul. 
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TITLU : Ordonanta urgenta nr. 32/2017 (publicata in M.O. 288/2017) privind  

modificarea Legii nr. 186/2016 privind unele masuri in domeniul asigurarii unor 

categorii de persoane in sistemul public de pensii. 
Acest act normativ prelungeste pana la finele anului 2017, perioada pana la care 

persoanele care nu au calitatea de pensionar pot efectua plata contributiei de asigurari 

sociale pentru perioade de timp in care nu a avut calitatea de asigurat in sistemul public de 

pensii sau intr-un sistem de asigurari sociale neintegrat acestuia. 

TITLU : Lege nr. 52/2017 (publicata in M.O. 252/2017) pentru modificarea art. 

10 din Legea nr. 411/2004 privind pensiile facultative. 

TITLU : Instructiune nr. 2/2017 (publicata in M.O. 300/2017) emisa in 

aplicarea prevederilor art. 178 şi art. 179 lit. a) şi b) din Legea nr. 98/2016 

privind achizitiile publice, cu completarile ulterioare, respectiv a prevederilor art. 

191 şi art. 192 lit. a) şi b) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale 

(emitent: Agentia Nationala pentru Achizitii Publice) 
Aceasta instructiune clarifica o serie de aspecte care privesc solicitarile de informatii/ date/ 

documente (de catre autoritatea/ entitatea contractanta), respectiv documentarea capacitatii 

tehnice si profesionale a operatorilor economici care urmeaza sa participe la procedurile 

de achizitii publice/ achizitii sectoriale. 

In aceste sens, sunt aduse clarificari care vizeaza: 

 formularea cerintelor privind experienta similara in cazul contractelor de achizitii de 

produse/ contractelor de servicii/ contractelor de lucrari; 

 modalitatile de indeplinire/ demonstrare si evaluare a experientei similare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


