
Codurile CAEN afectate de introducerea impozitului forfetar

4520: „Întreținerea și repararea autovehiculelor” – reparații mecanice, reparații
electrice, repararea sistemelor electronice de injecție, intreținerea uzuală, reparații ale
caroseriei, reparații ale unor piese ale motorului, spălare/lustruire, vopsire, repararea
parbrizelor, repararea scaunelor din autovehicule, repararea, montarea sau înlocuirea
anvelopelor și a camerelor de aer, tratamentul anti-rugină, instalarea de piese și
accesorii opționale care nu fac parte din procesul de fabricație.
5510: „Hoteluri și alte facilități de cazare similare” – servicii de cazare de scurtă
durată, de obicei zilnică sau săptămânală, furnizate de: hoteluri, hoteluri din stațiuni
balneare, hoteluri cu apartamente, moteluri.
5520: „Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată – servicii
de cazare de scurtă durată, de obicei zilnică sau săptămânală, asigurate de: tabere de
copii și alte case de vacanță, case de oaspeți și bungalow-uri, case tărănești și casuțe
fără servicii de menaj, camine de tineret și refugii montane.
5530: „Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere” – servicii de cazare asigurate
de parcuri pentru caravane, tabere recreative și tabere pentru pescuit și vânătoare,
parcuri pentru vehicule de agrement, adăposturi montane sau bivuac pentru instalarea
corturilor și/sau a sacilor de dormit.
5590: „Alte servicii de cazare” - servicii de cazare temporară sau de lungă durată
furnizate de: locuințe pentru studenți, dormitoare școlare, cămine muncitorești,
pensiuni și internate, vagoane dormitor.
5610: „Restaurante” – restaurante, bufete expres, restaurante fast-food, pizzerii,
unități de alimentație care servesc pentru acasă, vânzători ambulanți la tonete de
înghețată, carucioare mobile care vând mancare, prepararea hranei la standuri din
piețe, activități ale restaurantelor și barurilor conexe transportului (atunci cand sunt
efectuate de unități distincte, altele decat unitățile de transport).
5621: „Activități de alimentație (catering) pentru evenimente” – asigurarea
serviciilor de alimentație bazate pe aranjamente contractuale cu clientul, în locația
specificată de către client, pentru un anumit eveniment.
5629: „Alte activități de alimentație – catering industrial, furnizori de servicii de
alimentație pentru contractori, activitatea unităților de alimentație concesionate în
cadrul bazelor sportive și al unităților similare, activitatea cantinelor sau bufetelor (de
exemplu pentru fabrici, birouri, spitale sau scoli, pe baza de concesionare).
5630: „Baruri și alte activități de servire a băuturilor” – 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.


