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În detaliu

Dispoziţii generale 

 S-a introdus principiul

fiscal al predictibilităţii 

impunerii, care prevede

nemodificarea cadrului

legislativ pentru cel puţin 

un an. În acest sens, orice

majorări de impozite, taxe 

şi contribuţii sau 

introducerea unor noi

impozite şi taxe, precum şi 

eliminarea sau reducerea

facilităţilor fiscale, vor 

intra în vigoare de la întâi

ianuarie a anului următor 

celui în care se aprobă,  cu 

excepţia cazului în care 

eventualele modificări 

intervin ca urmare a

angajamentelor

internaţionale ale 

României.

 Prevederile privind

înfiinţarea şi funcţionarea 

Comisiei Fiscale Centrale

sunt transferate în Codul

de procedură fiscală. 

 Sunt introduse noi definiţii 

pentru următorii termeni: 

„principiul valorii de

piață”, „centrul intereselor 

vitale”, „locul conducerii

efective”, „transport

internaţional”, „metoda 

scutirii”, „operaţiuni cu 

instrumente financiare”,

„stock option plan”,

„reţinere la sursă”, 

„impozite și contribuții 

sociale obligatorii cu

reținere la sursă sau 

reținute prin stopaj la 

sursă”. 

 Sunt aduse modificări şi / 

sau completări unor 

definiţii deja existente, cum 

ar fi: „persoane afiliate”,

„asociere fără personalitate 

juridică” (înlocuită cu 

„entitate transparentă fiscal 

cu sau fără personalitate 

juridică”), „dividend”, 

„redevenţă”, „valoare 

fiscală” etc. 

 Se transferă din Normele 

Metodologice în Codul

fiscal dispoziţia potrivit 

căreia în definirea 

conceptului de sediu

permanent se pot avea în

vedere comentariile

articolului 5 „Sediul

permanent” din modelul

Convenției de evitare a 

dublei impuneri al

Organizației pentru 

Cooperare și Dezvoltare 

Economică. 

 Se aduc completări 

regulilor de anti-abuz

prevăzute la art. 11.   

Astfel, se completează 

acest articol cu definiția 

tranzacţiilor 

transfrontaliere artificiale,

acestea fiind excluse din

sfera de aplicare a

Convenţiilor pentru 

evitarea dublei impuneri.

 Se reglementează obligaţia 

ajustării preţului unei 

tranzacţii cu părţi afiliate 

de către organele fiscale la 

valoarea mediană a 

preţurilor (şi anume 

nivelul tendinţei centrale a 

pieţei), în situaţia 

constatării de abateri de la 

principiul valorii de piaţă. 

Impozitul pe profit

 În categoria

contribuabililor obligaţi la 

plata impozitului pe profit

sunt încadrate şi 

persoanele juridice străine 

cu locul conducerii

efective în România. De

asemenea, sunt excluse

din această categorie 
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entităţile transparente 

fiscal cu personalitate

juridică. 

 Se reduce termenul de

comunicare a intenţiei de 

modificare a anului fiscal

(şi anume maximum 15 

zile de la începerea anului

fiscal modificat).

 Se introduc prevederi cu

privire la perioada de

prescripţie în ceea ce 

priveşte impozitul pe 

profit datorat de

contribuabilii cu an fiscal

diferit de cel calendaristic,

aceasta fiind de cinci ani,

începând cu data de întâi a

lunii următoare celei în 

care se împlinesc şase luni 

de la încheierea anului

fiscal pentru care se

datorează obligaţia fiscală. 

 Se modifică principiul de 

corectare fiscală a erorilor 

contabile, prin corelare cu

regulile de înregistrare în

contabilitate. Astfel, se

introduce posibilitatea de

corectare a bazei fiscale în

anul fiscal în care se

corectează eroarea 

contabilă, dacă aceasta se 

efectuează pe seama 

contului de profit şi 

pierdere.

 Se introduce o prevedere

conform căreia deducerea 

suplimentară pentru 

activităţile de cercetare-

dezvoltare nu se

recalculează în cazul 

nerealizării obiectivelor 

proiectului de cercetare-

dezvoltare.

 Se extinde aplicabilitatea

scutirii de impozit a

profitului reinvestit şi 

pentru investiţii efectuate 

în active aparţinând 

Grupei 2.2.9 din Catalogul

privind clasificarea şi 

duratele normale de

funcţionare a mijloacelor 

fixe (de exemplu,

calculatoare, maşini şi 

aparate de casă, programe 

informatice etc).

 Se reintroduce

neimpozitarea

dividendelor primite de la

persoane juridice române

în orice condiţii; pentru 

dividendele primite de la

persoane juridice străine 

se menţin condiţiile 

privind deţinerea unei 

participaţii de cel puţin 

10% pe o perioadă 

neîntreruptă de minimum 

un an.

 Se transpun modificări 

legislative europene aduse

Directivei 2011/96/UE a

Consiliului din 30

noiembrie 2011 privind

regimul fiscal comun care

se aplică societăților-

mamă și filialelor acestora 

din diferite State Membre.

Astfel, se introduc reguli

anti-abuz de combatere a

unor practici care nu sunt

oneste, deoarece au drept

obiectiv obţinerea de 

avantaje fiscale ce

contravin principiilor

Directivei. De asemenea,

se prevede că vor fi 

considerate neimpozabile

dividendele primite de o

persoană juridică română 

de la o persoană juridică 

străină, în condiţiile 

prevazute de lege, numai

în măsura în care acestea 

nu sunt considerate

cheltuieli deductibile la

nivelul societăţii 

plătitoare. 

 Se aduc modificări regulii 

generale de

deductibilitate, prin

încadrarea în categoria

cheltuielilor deductibile a

cheltuielilor efectuate în

scopul desfăşurării 

activităţii economice. 

Anterior, erau considerate

deductibile numai acele

cheltuieli efectuate în

scopul obţinerii de 

venituri impozabile.

 Se aduc diverse modificări 

cheltuielilor cu

deductibilitate limitată, 

astfel:

– sunt eliminate

limitele de

deductibilitate

aferente

cheltuielilor

înregistrate în

numele unui

angajat la schemele

de pensii

facultative (şi 

anume 400 euro /

an / angajat),

precum şi cele cu 

primele de

asigurare voluntară 

de sănătate (şi 

anume 250 euro /

an / angajat);

acestea vor fi

impozitate la

nivelul salariatului,

limitele prevăzute 

fiind de 400 euro /

an / angajat în

fiecare caz;

– se simplifică modul 

de determinare a

limitelor de

deductibilitate

aferente

cheltuielilor de

protocol şi rezervei 

legale, prin

eliminarea din baza

de calcul a

ajustărilor fiscale 

(de exemplu,

venituri

neimpozabile,

cheltuieli aferente



Buletin informativ juridic şi fiscal

PwC Page 3

veniturilor

neimpozabile);

– se majorează de la 

2% la 5% ponderea

din cheltuielile

salariale totale în

limita căreia sunt 

deductibile

cheltuielile sociale.

 Prevederile cu privire la

tratamentul pierderilor

generate de stocuri sunt

armonizate cu legislaţia de 

TVA. Astfel, se

reglementează 

posibilitatea tratării drept 

deductibile a cheltuielilor

înregistrate cu bunurile de

natura stocurilor,

constatate lipsă din 

gestiune ori degradate,

neimputabile, în anumite

condiţii (de exemplu, 

degradarea calitativă se 

datorează unor cauze 

obiective dovedite

corespunzător, produsele 

au termenul de valabilitate

depăşit etc.). 

 Se majorează de la 0,3% la 

0,5% din cifra de afaceri

procentajul utilizat pentru

a determina creditul fiscal

aferent cheltuielilor cu

sponsorizarea.

 Se introduce prevederea cu

privire la impozitarea

rezervei legale la

momentul utilizării pentru 

acoperirea pierderilor sau

distribuire sub orice

formă, şi se elimină 

dispoziţia conform căreia 

o reconstituire ulterioară 

nu mai este deductibilă la 

calculul impozitului pe

profit.

 Este introdusă 

posibilitatea deducerii

pierderilor din creanţe în 

condiţiile în care acestea 

au fost acoperite prin

contracte de asigurare.

 Se aduc modificări 

prevederilor privind

deductibilitatea

dobânzilor şi diferenţelor 

de curs valutar aferente

împrumuturilor

contractate de la alte

entităţi decât băncile, 

astfel:

– se limitează 

deductibilitatea

dobânzii aferente

împrumuturilor în

valută la nivelul 

unei rate de 4%

(anterior limita era

de 6%);

– sunt incluse în

calculul gradului de

îndatorare şi 

împrumuturile cu

termen de

rambursare mai

mare de un an

pentru care,

conform

contractului, nu se

plăteşte dobândă. 

 Se introduc noi reguli

pentru persoanele juridice

care se dizolvă cu 

lichidare, în ceea ce

priveşte obligaţia de 

declarare şi plată a 

impozitului pe profit.

Astfel, perioada cuprinsă 

între 1 ianuarie a anului

următor celui în care s-a 

iniţiat procedura de 

lichidare  şi data încheierii 

acesteia se consideră un 

singur an fiscal în ceea ce

priveşte recuperarea 

pierderii fiscale, iar în

această perioadă 

contribuabilul nu are

obligaţii fiscale în ceea ce 

priveşte declararea şi plata 

trimestrială a impozitului 

pe profit.

 În cazul veniturilor din

vânzarea / cesionarea

titlurilor de participare

deţinute de o persoană 

juridică străină la o 

persoană juridică română, 

se elimină obligaţia 

cumpărătorului, în cazul 

în care acesta este român,

de a reţine impozitul. 

Impozitul va fi declarat şi 

plătit de către cumpărător. 

 Sunt armonizate

prevederile aplicabile

operaţiunilor de fuziune, 

divizare totală sau 

parţială, transferurile de 

active şi schimbul de 

acţiuni în situaţii locale cu 

cele aplicabile în situaţii 

transfrontaliere. Dintre

modificări, menționăm: 

– sunt eliminate

prevederile cu

privire la

neutralitatea fiscală 

a contribuţiilor cu 

active la capitalul

social al unei

societăţi, cu 

excepţia situaţiei în 

care se contribuie

cu o ramură de 

activitate;

– vor fi considerate

neutre fiscal

transferurile

efectuate cu ocazia

unei divizări 

parţiale doar dacă 

are loc transferul

unei ramuri de

activitate, lasându-

se în societatea

cedentă cel puţin o 

ramură de 

activitate.

 Se prevede metoda scutirii

ca metodă de eliminare a 

dublei impuneri pentru

veniturile obţinute din 

străinătate de un sediu 
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permanent al unei

persoane juridice române,

în condiţiile în care 

Convenţia pentru evitarea 

dublei impuneri încheiată 

de acel stat cu România

prevede utilizarea acestei

metode.

 Se modifică termenul de 

declarare şi plată a 

impozitului pe profit

aferent ultimului

trimestru al anului fiscal,

pentru contribuabilii care

aplică sistemul plăţilor 

anticipate, pentru situaţia 

în care plăţile anticipate se 

efectuează la nivelul sumei 

de o pătrime din impozitul 

pe profit datorat în anul

precedent. Astfel, pentru

ultimul trimestru din anul

fiscal în situaţia de mai 

sus, termenul de declarare

şi plată va fi data de 25 a 

ultimei luni aferente

anului fiscal.

 Începând cu 1 ianuarie

2017, se prevede

reducerea de la 16% la 5%

a cotei aferente

impozitului pe dividende

aplicabil pentru

distribuirile între

persoane juridice române.

În continuare acest

impozit nu se datorează în 

cazul existenţei unei 

participaţii minime de 

10% pe o perioadă 

neîntreruptă de cel puţin 

un an.

Impozitul pe veniturile

microîntreprinderilor

 Se aduce o completare cu

privire la cursul de schimb

utilizat pentru

determinarea încadrării 

cifrei de afaceri în limita

de 65.000 de euro, cursul

folosit fiind cel valabil la

închiderea exerciţiului 

financiar.

 Se exclud din sfera de

aplicare a impozitului pe

veniturile

microîntreprinderilor

contribuabilii cu activităţi 

în domeniul petrolier.

 Se introduce o cotă redusă 

la 1% aplicabilă 

persoanelor juridice

române nou-înfiinţate, 

care au cel puţin un 

salariat, sunt constituite

pe o perioada de

minimum 48 de luni, iar

acţionarii / asociaţii nu au 

deţinut titluri de 

participare la alte

persoane juridice. Această 

cotă se aplică doar pentru 

primele 24 de luni de la

înregistrarea persoanelor

juridice; legea prevede şi 

alte condiţii privind 

aplicarea acestei cote

reduse.

 Se modifică modul de 

stabilire a impozitului pe

profit pentru

contribuabilii care trec de

la regimul

microîntreprinderilor la

cel de plătitori de impozit 

pe profit, în cursul unui an

fiscal. Se precizează că se 

iau în considerare la

calculul impozitului pe

profit doar veniturile şi 

cheltuielile înregistrate

începând cu trimestrul în

care s-a făcut trecerea de 

la microîntreprindere la

societate plătitoare de 

impozit pe profit.

Anterior, se luau în calcul

veniturile şi cheltuielile 

înregistrate de la începutul

anului fiscal.

 Se introduc noi deduceri la

calculul bazei impozabile,

printre care şi veniturile 

obţinute dintr-un stat cu 

care România are

încheiată o Convenţie 

pentru evitarea dublei

impuneri, dacă acestea au 

fost impozitate în statul

străin. 

Impozitul pe venit

Rezidența fiscală a 
persoanelor fizice

 Persoanele fizice

nerezidente care

îndeplinesc condițiile de 

rezidență fiscală în 

România au obligația să își 

declare veniturile obținute 

din orice sursă, atât din 

România cât și din afara 

României, începând cu

data de la care au devenit

rezidenți fiscali. 

Venituri din activități 
independente

 Cota de cheltuieli

deductibile utilizată la 

stabilirea venitului net din

drepturi de proprietate

intelectuală, inclusiv din 

crearea unor lucrări de 

artă monumentală, crește 

la 40%.

 Se modifică termenul de 

depunere a declarației 

privind venitul estimat /

norma de venit, în cazul

contribuabililor care încep

activitatea în cursul

anului, în sensul că 

declaraţia se depune în 

termen de 30 de zile de la

începerea activității. 

 Sunt eliminate din

categoria veniturilor din

activități independente cu 

reținere la sursă a 

impozitului reprezentând

plăți anticipate veniturile 

precum cele din activități 

desfășurate în baza 

contractelor / convențiilor 

civile încheiate potrivit
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Codului civil, precum și a 

celor desfăşurate in baza 

contractelor de agent.

 În cazul contribuabililor

care realizează venituri 

din drepturi de proprietate

intelectuală și care optează 

pentru stabilirea

impozitului pe venit

reținut la sursă ca impozit 

final (16%), se acordă 

deductibilitatea la calculul

impozitului pe venit atât a

cotei forfetare de

cheltuieli, după caz, cât și 

a contribuțiilor sociale 

obligatorii reținute la 

sursă. 

Venituri din salarii și 
asimilate salariilor

 Tichetele cadou sunt

neimpozabile dacă sunt 

acordate în anumite

limite, cu anumite ocazii și 

către anumiți beneficiari. 

 Sunt neimpozabile şi 

avantajele sub forma

utilizării în scop personal 

a vehiculelor, în anumite

condiții. 

 Sunt introduse prevederi

cu privire la

neimpozitarea, în anumite

limite și cu respectarea 

anumitor condiții, a 

indemnizațiilor și oricăror 

alte sume de aceeaşi 

natură, primite pe 

perioada deplasării în altă 

localitate, în țară sau în 

străinătate, în interesul 

desfășurării activității, de 

către administratorii 

stabiliți potrivit actului 

constitutiv, contractului

de administrare / mandat,

de către directorii care își 

desfășoară activitatea în 

baza contractului de

mandat potrivit legii, de

către membrii 

directoratului de la

societățile administrate în 

sistem dualist și ai 

consiliului de

supraveghere, şi de către 

managerii ce își desfășoară 

activitatea în baza

contractului de

management prevăzut de 

lege.

 Venitul lunar brut din

salarii, până la care se 

acordă deducerile 

personale stabilite ca

sume fixe în Codul fiscal,

crește la 1.500 lei; 

 Sunt deductibile la calculul

impozitului pe venitul din

salarii (la locul unde se

află funcția de bază) 

primele de asigurare

voluntară de sănătate 

conform Legii nr.

95/2006, suportate de

angajați, în limita a 400 

euro / an, ca echivalent în

lei.

 De asemenea, sunt scutite

de la impozitul pe venit

primele de asigurare

voluntară de sănătate 

conform Legii nr.

95/2006, suportate de

angajator pentru angajații 

proprii, în limita a 400

euro / an pentru fiecare

persoană. 

 A fost modificat termenul

pentru depunerea

declarației informative cu 

privire la începerea sau

încetarea activității 

persoanelor fizice care

desfășoară activitate în 

România și care obțin 

venituri sub formă de 

salarii din străinătate; 

această declarație se 

depune în termen de 30

zile de la data producerii

evenimentului.

Venituri din cedarea folosinței 
bunurilor

 Cota de cheltuieli

deductibile aplicabilă la 

determinarea venitului net

din cedarea folosinței 

bunurilor, inclusiv arendă, 

crește la 40%. 

Venituri din investiții 

 Sunt definite veniturile din

transferul titlurilor de

valoare obținute din 

România.

 În vederea determinării 

câștigului / pierderii din 

transferul titlurilor de

valoare, altele decât

instrumentele financiare

derivate, se ia în

considerare valoarea

fiscală a acestora. 

 Sunt reglementate

câștigurile / pierderile din 

operațiuni cu aur 

financiar.

 Câștigul net anual / 

pierderea netă anuală din 

transferul titlurilor de

valoare se determină de 

către contribuabili, pe 

baza declarației privind 

venitul realizat.

 Începând cu 1 ianuarie

2017, veniturile din

dividende se impozitează 

cu o cotă de 5%. 

Venituri din pensii

 Suma neimpozabilă lunară 

a veniturilor din pensii

crește la 1.050 lei; acest 

plafon va fi majorat cu 50

lei pe an, până plafonul de 

venit neimpozabil ajunge

la valoarea de 1.200 lei

lunar.

Venituri din alte surse

 În această categorie se 

includ, printre altele, și 

veniturile din activități, 
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altele decât cele de

producție, comerț, prestări 

de servicii, profesii liberale

și din drepturi de 

proprietate intelectuală. 

Contribuţii sociale  

 Sunt excluse din baza de

calcul al contribuţiilor 

sociale cadourile în bani şi 

în natură oferite de 

angajatori angajaţilor, cu 

ocazia Paștelui, a zilei de 1 

iunie, Crăciunului și 

sărbătorilor similare ale 

altor culte religioase, în

măsura în care valoarea 

acestora, pentru fiecare

persoană în parte, cu 

fiecare ocazie, nu

depăşeşte 150 lei.  

 Primele de asigurare

voluntară de sănătate 

conform Legii nr.

95/2006, suportate de

angajator pentru angajaţii 

proprii, sunt excluse din

baza de calcul al

contribuţiilor sociale în 

limita a 400 de euro anual

pentru fiecare persoană. 

 Similar impozitului pe

venit, sunt excluse din

baza de calcul al

contribuţiilor sociale, în 

anumite limite și cu 

respectarea anumitor

condiții, indemnizațiile și 

orice alte sume de aceeași 

natură, primite pe 

perioada deplasării în altă 

localitate, în țară sau în 

străinătate, în interesul 

desfășurării activității, de 

către administratorii 

stabiliți potrivit actului 

constitutiv, contractului

de administrare / mandat,

de către directorii care își 

desfășoară activitatea în 

baza contractului de

mandat potrivit legii, de

către membrii 

directoratului de la

societățile administrate în 

sistem dualist și ai 

consiliului de

supraveghere, precum şi 

de către managerii ce își 

desfășoară activitatea în 

baza contractului de

management prevăzut de 

lege.

 Nu sunt incluse în baza de

calcul al contribuțiilor 

sociale avantajele sub

forma utilizării în scop 

personal a vehiculelor, în

anumite condiții; 

 Pentru veniturile realizate

începând cu 1 ianuarie

2017, baza lunară de calcul 

al contribuţiilor de 

asigurări sociale de 

sănătate este plafonată la 

valoarea a de cinci ori

câştigul salarial mediu 

brut utilizat la

fundamentarea bugetului

asigurărilor sociale de stat.  

 Pentru persoanele fizice cu

venituri din pensii, baza

lunară de calcul al 

contribuţiei de asigurări 

sociale de sănătate o 

reprezintă partea de venit 

care depăşeşte valoarea 

unui punct de pensie,

stabilit pentru anul fiscal

respectiv.

 Pentru veniturile din

investiţii sau din alte 

surse, obţinute începând 

cu anul 2017, se datorează 

contribuţia de asigurări 

sociale de sănătate şi 

atunci când persoanele

obţin alte tipuri de 

venituri (de exemplu,

salarii, pensii, venituri din

activităţi independente).  

 Pentru veniturile realizate

începând cu 1 ianuarie

2017 din activităţi 

independente, agricole,

silvicultură, piscicultură, 

venituri din asocierea cu o

persoană juridică, cedarea 

folosinţei bunurilor, 

investiţii sau venituri din 

alte surse, contribuţia 

anuală de asigurări sociale 

de sănătate se stabileşte 

prin decizie de impunere

anuală. Baza anuală 

pentru calculul

contribuţiei, determinată 

ca sumă a bazelor lunare 

de calcul asupra cărora se 

datorează contribuţia, nu 

poate fi mai mică decât 

valoarea a 12 salarii

minime brute pe ţară, şi 

nici mai mare decât

valoarea a de cinci ori

câştigul salarial mediu 

brut înmulţită cu 12 luni. 

Doar în vederea încadrării 

în plafonul minim sunt

luate în considerare şi 

veniturile din salarii sau

asimilate salariilor,

obţinute de persoanele 

fizice.

 Persoanele care nu obțin 

venituri și care nu se 

încadrează în categoria 

persoanelor care sunt

exceptate de la plata

contribuției de asigurări 

sociale de sănătate sau în 

categoriile pentru care

plata contribuţiei se 

suportă din alte surse 

datorează lunar 

contribuția de asigurări 

sociale de sănătate și au 

obligația să se înregistreze 

la organul fiscal

competent. Plata

contribuţiei se efectuează 

trimestrial, până la data 

de 25 inclusiv a ultimei

luni din fiecare trimestru.

 Contribuția de asigurări 

sociale se datorează 

pentru veniturile din

activități independente şi 

dacă persoanele obțin şi 
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alte venituri pentru care se

datorează contribuția de 

asigurări sociale (de 

exemplu, salarii).

 Pentru persoanele fizice

care realizează venituri 

din activităţi 

independente şi care 

determină venitul net 

anual în sistem real, baza

lunară de calcul al 

contribuţiei de asigurări 

sociale, în cazul plăţilor 

anticipate cu titlu de

contribuţii de asigurări 

sociale, o reprezintă 35% 

din câștigul salarial mediu 

brut utilizat la

fundamentarea bugetului

asigurărilor sociale de stat. 

Baza lunară de calcul al 

contribuției de asigurări 

sociale se recalculează în 

anul următor celui de 

realizare a venitului, și se 

stabilește ca diferență 

între venitul brut realizat

și cheltuielile efectuate în 

scopul desfășurării 

activității independente. 

Baza lunară de calcul nu 

poate fi mai mică de 35% 

din câștigul salarial mediu 

brut, și nici mai mare 

decât echivalentul a de

cinci ori acest câștig. 

Impozitul pe veniturile

obţinute de nerezidenţi din 

România

 Sfera de aplicarea a

impozitului pe veniturile

obţinute de nerezidenţi 

din prestări servicii, 

indiferent de locul

prestării, se restrânge doar 

la nivelul serviciilor de

management sau

consultanţă în orice 

domeniu.

 Începând cu 1 ianuarie

2017, se prevede

reducerea de la 16% la 5%

a cotei aferente

impozitului pe veniturile

din dividende, obţinute 

din România de

nerezidenţi, în mod 

similar cu cota aplicabilă 

de la aceeași dată în cazul 

distribuirilor de dividende

între persoane juridice

române.

 Se introduce un articol

distinct privind veniturile

neimpozabile obţinute de 

nerezidenţi din România. 

 Se reintroduce scutirea

pentru dobânda la

instrumente / titluri de

creanţă emise de societăţi 

româneşti, dacă aceastea 

sunt tranzacţionate pe o 

piaţă de valori mobiliare 

reglementată, iar dobânda 

este plătită unei persoane 

care nu este persoană 

afiliată emiţătorului. 

 Este prevăzută obligaţia de 

a depune în format

electronic declaraţia 

informativă privind 

impozitul cu reţinere la 

sursă. 

Taxa pe valoarea adăugată 

 Se reduce cota standard de

TVA de la 24% la 20%

pentru anul 2016 şi 

respectiv la 19% începând

cu 1 ianuarie 2017.

 Se reduce de la 9% la 5%

cota TVA pentru livrări de 

manuale școlare, cărți, 

ziare și unele reviste, 

precum și pentru serviciile 

constând în permiterea

accesului la castele,

muzee, cinematografe etc.

 Se includ evenimentele

sportive în categoria

operațiunilor pentru care 

se aplică cota redusă a 

TVA de 5%.

 Se măreşte la  450.000 lei 

plafonul pentru aplicarea

cotei reduse de 5% a TVA

în cazul locuințelor 

sociale.

 Se extinderea aplicarea

taxării inverse şi la 

următoarele tranzacţii: 

– livrările de clădiri, 

părți de clădiri şi de 

terenuri pentru

care se aplică TVA; 

– livrările de  

telefoane mobile,

tablete PC,

laptopuri, console

de jocuri şi 

dispozitive cu

circuite integrate,

până la 31 

decembrie 2018.

 Nu se ajustează TVA în 

cazul casării bunurilor de 

capital. În categoria

bunurilor de capital intră 

si activele corporale fixe

cu o durată de amortizare 

mai mică de cinci ani. 

 Persoanele impozabile care

efectuează achiziții 

destinate realizării de 

investiții ce vor fi utilizate 

pentru operațiuni cu și 

fără drept de deducere vor 

putea deduce integral TVA

pe parcursul procesului

investițional, urmând ca, 

după finalizarea 

investițiilor, taxa dedusă 

să fie ajustată 

corespunzător. 

 Pro-rata provizorie se va

putea calcula oricând in

timpul anului.

 Societăţile care îndeplinesc 

plafonul de înregistrare ca

plătitori de TVA au 

obligaţia să colecteze taxa 

pentru avansurile încasate

anterior înregistrării, 

aferente bunurilor livrate

/ serviciilor prestate după 

înregistrare.
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 Societăţile pot recupera 

TVA in cazul in care

clienții lor au intrat in 

insolvență si au in aplicare 

un plan de reorganizare

admis si confirmat printr-

o sentință judecătorească. 

 Se transpune în legislaţia 

naţională Decizia CJUE 

nr.183/14 Salomie și 

Oltean, prin care, în cazul

persoanelor care au

efectuat operațiuni 

taxabile şi nu s-au 

înregistrat în scopuri de

TVA, autoritățile fiscale 

trebuie să stabilească 

obligații de TVA pe 

diferența dintre taxa 

colectată şi cea dedusă.  

 Transferul activelor

efectuat cu ocazia divizării 

sau fuziunii, precum şi cel 

ca urmare a unei  vânzări 

sau ca aport în natură la 

capitalul unei societăți și 

care formează o linie de 

afaceri, este neutru din

perspectiva TVA doar dacă 

primitorul activelor este

persoană impozabilă 

stabilită în România. 

 În cazuri precum anularea

contractului / acordarea

de reduceri de preț, in care 

furnizorul nu a emis

factura în termenul

prevăzut de lege, 

beneficiarul este obligat sa

emită factură in vederea 

ajustării bazei impozabile. 

 Se elimină răspunderea în 

solidar;

Accize

 Începând cu anul 2016 se

diminuează accizele 

pentru bere, vinuri

spumoase, băuturi 

fermentate spumoase,

cidru spumos de mere şi 

de pere, produse

intermediare şi alcool 

etilic. De asemenea

începând cu anul 2017 se

diminuează accizele 

pentru benzină şi 

motorină. 

 Se majorează accizele 

pentru ţigarete şi pentru 

băuturi fermentate 

liniştite, altele decât bere 

şi vinuri. 

 Transportatorii beneficiază 

de un nivel redus al

accizelor pentru motorină 

până la sfârşitul anului 

2016.

 Se elimină accizele pentru 

cafea, iahturi, bijuterii din

aur şi / sau platină, 

confecţii din blănuri 

naturale, autoturisme cu

capacitate mai mare de

3.000 cmc, arme şi 

muniție, precum şi 

impozitul pentru ţiţeiul 

din producţia internă. 

 Se introduc accize pentru

lichidele cu conținut de 

nicotină destinate 

inhalării şi pentru produse 

din tutun încălzit care, 

prin încălzire, emit un 

aerosol ce poate fi inhalat

(rezervele pentru ţigarete 

electronice).

 Se restituie accizele pentru

orice produs reintrodus în

antrepozite fiscale.

 Se permite desfăşurarea 

unor activităţi de 

producție conexe în 

antrepozite fiscale.

 Perioada de valabilitate a

autorizației de antrepozit 

fiscal se extinde la cinci

ani.

 Se acceptă diferenţele 

constatate între cantităţile 

înregistrate la expedierea

produselor accizabile în

regim suspensiv şi 

cantităţile înregistrate la 

recepţie care pot fi 

atribuite toleranţelor 

aparatelor de măsurare. 

 Păcura şi produsele 

energetice asimilitate

acesteia nu trebuie

marcate şi colorate în 

situaţia în care acestea 

sunt transportate prin

conducte fixe, precum şi în 

situaţia în care se plăteşte 

acciza la nivelul motorinei.

 Se elimină restricţionarea 

privind vânzarea sub

costuri a produselor

accizabile.

Taxe locale

 Se acordă consiliilor locale 

competenţa de a majora 

cu până la 50% cotele de 

impozitare aferente

taxelor locale; anterior,

acestea puteau fi majorate

doar cu până la 20%. 

 Se acordă consiliilor locale 

competenţa de a majora 

cu până la 500% impozitul 

pe teren aferent

terenurilor agricole

nelucrate timp de doi ani

consecutiv, începând cu

anul al treilea.

 Se modifică modul de 

calcul al impozitului pe

clădiri prin diferenţierea 

în funcţie de destinaţia 

acestora, astfel:

– clădiri rezidenţiale 

- cotă între 0,08% 

şi 0,2% (aplicabilă 

la valoarea

impozabilă 

determinată tabelar 

pentru persoane

fizice, şi valoarea 

rezultată din 

raportul de

evaluare pentru

persoane juridice);
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– clădiri 

nerezidenţiale – 

cotă între 0,2% şi 

1,3%; în cazul

clădirilor utilizate 

în domeniul

agricol, cota

aplicabilă este de 

0,4%.

 Coeficientul utilizat la

stabilirea suprafeţei 

construite desfăşurate a 

unei clădiri în situaţia în 

care dimensiunile

exterioare nu pot fi efectiv

măsurate se majorează de 

la 1,2 la 1,4.

 Se elimină prevederea 

privind majorarea

impozitului pe clădiri 

pentru persoanele fizice ce

deţin mai multe clădiri. 

 Nivelul cotei majorate de

impozit pe clădiri pentru 

persoane juridice este de

5% (în cazul în care nu s-a

efectuat reevaluare în

ultimii trei ani).

 În cazul dobândirii unei

clădiri în cursul unui an, 

impozitul pe clădiri pentru 

întreg anul se datorează de 

către vânzător. 

Cumpărătorul datorează 

impozitul începând cu

anul următor dobândirii. 

 Se elimină scutirea de 

impozit pe teren aplicabilă 

terenului aferent unei

clădiri, pentru suprafaţa 

acoperită de clădire. 

 Se introduce dreptul

autorităţilor locale de a se 

pronunţa asupra scutirii 

de la impozit pentru

anumite tipuri de clădiri / 

terenuri.

 Se modifică de la 95% la 

50% procentul cu care se

diminuează impozitul 

aferent mijloacelor de

transport hibride.

Impozitul pe construcţii 

 Începând cu 1 ianuarie

2016 se elimină impozitul 

pe construcţii pentru 

construcțiile agricole, 

urmând ca pentru celelalte

construcții acesta să fie 

eliminat începând cu 1

ianuarie 2017.

[Sursa: Legea 227 / 2015 privind

Codul fiscal, publicată în Monitorul 

Oficial nr. 688 din 10 septembrie

2015]

De reţinut 

Dispoziţii generale 

 Creşte predictibilitatea 

regimului fiscal;

 Se aduc clarificări în 

definirea unor termeni şi 

concepte;

 Se aduc completări 

regulilor generale de

substanţă şi anti-abuz, şi 

se introduc noi reguli anti-

abuz în aplicarea

prevederilor Directivei

2011/96/UE a Consiliului

din 30 noiembrie 2011

privind regimul fiscal

comun care se aplică 

societăților-mamă și 

filialelor acestora din

diferite State Membre.

Impozitul pe profit

 Sunt consideraţi 

contribuabili români şi  

persoanele juridice străine 

cu locul conducerii

efective în România;

 Sunt considerate

deductibile la calculul

impozitului pe profit

cheltuielile efectuate în

scopul desfăşurării 

activităţii economice, şi nu 

numai cele efectuate în

scopul obţinerii de 

venituri impozabile;

 Se prevede reducerea la 5%

a impozitului pe

dividendele distribuite

între persoane juridice

române, începând cu 1

ianuarie 2017.

Impozitul pe veniturile

microîntreprinderilor

 Se introduce o cotă de 

impozit de 1% pentru

persoanele juridice nou-

înfiinţate, în anumite 

condiţii; 

 Regimul

microîntreprinderilor nu

se aplică societăţilor care 

desfăşoară activitate în 

domeniul petrolier.

Impozitul pe venit

 Cota de cheltuieli

deductibile utilizată la 

stabilirea venitului net din

drepturi de proprietate

intelectuală, inclusiv din 

crearea unor lucrări de 

artă monumentală, 

precum și din cedarea 

folosinței bunurilor, 

inclusiv arendă, crește la 

40%;

 Primele de asigurare

voluntară de sănătate, 

suportate de angajați, sunt 

deductibile la calculul

impozitului pe venitul din

salarii, iar cele suportate

de către angajatori pentru 

angajații proprii sunt 

neimpozabile, fiecare în

limita de 400 euro / an pe

persoană; 

 În vederea determinării 

câștigului / pierderii din 

transferul titlurilor de

valoare, altele decât

instrumentele financiare

derivate, se ia în

considerare valoarea

fiscală a acestora; 
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 Câștigul net anual / 

pierderea netă anuală din 

transferul titlurilor de

valoare se determină de 

către contribuabili, pe 

baza declarației privind 

venitul realizat;

 Începând cu 1 ianuarie

2017, veniturile din

dividende se impozitează 

cu o cotă de 5%. 

Contribuţii sociale  

 Începând cu 1 ianuarie

2016, persoanele care

realizează venituri din 

activităţi independente 

datorează contribuţia de 

asigurări sociale chiar 

dacă obţin alte venituri, 

precum veniturile din

salarii;

 Baza de calcul al

contribuţiei de asigurări 

sociale pentru persoanele

fizice care realizează 

venituri din activităţi 

independente este

cuprinsă între 35% din 

câștigul salarial mediu 

brut și echivalentul a de 

cinci ori acest câștig; 

 Începând cu 1 ianuarie

2017, baza lunară pentru 

calculul contribuţiilor de 

asigurări sociale de 

sănătate este plafonată la 

valoarea a de cinci ori

câştigul salarial mediu 

brut.

Taxa pe valoarea adăugată 

Începând cu 1 ianuarie 2016,
va intra în vigoare noul Cod
fiscal, astfel:

 Cota standard de TVA se

va reduce de la 24% la

20% în anul 2016şi 

respectiv 19% începând cu

ianuarie 2017;

 Se va extinde taxarea

inversă pentru livrarea de 

clădiri, părți de clădire şi 

terenuri de orice fel,

precum şi pentru telefoane 

mobile, tablete PC,

laptopuri, console de

jocuri şi dispozitive cu 

circuite integrate;

 Se va extinde cota redusă a 

TVA de 5% pentru livrările 

de manuale școlare, cărți, 

ziare şi unele reviste, 

precum şi pentru serviciile 

constând în permiterea

accesului la castele, muzee

etc..

 Se majorează la 450,000 

lei plafonul pentru

aplicarea cotei de 5% la

locuințe sociale. 

Accize

Începând cu 1 ianuarie 2016,
va intra în vigoare noul Cod
fiscal, astfel:

 Nivelul accizelor se

modifică pentru 

majoritatea produselor

accizabile.

 Se elimină accizele 

nearmonizate pentru

cafea, iahturi, bijuterii din

aur şi / sau platină, 

confecţii din blănuri 

naturale, autoturisme cu

capacitate mai mare de

3.000 cmc, arme şi 

muniție; 

 Se introduc accize pentru

lichidele cu conținut de 

nicotină destinate 

inhalării şi pentru produse 

din tutun încălzit care, 

prin încălzire, emit un 

aerosol ce poate fi inhalat.

Impozitul pe veniturile

obţinute de nerezidenţi din 

România

 Se prevede reducerea la 5%

a impozitului cu reţinere 

la sursă aferent 

dividendelor plătite 

rezidenţilor unor state cu 

care România a încheiat

convenţii pentru evitarea 

dublei impuneri, începând

cu 1 ianuarie 2017;

 Declaraţia anuală 

informativă se depune în 

format electronic.

Taxe locale

 Se oferă autorităţilor locale 

posibilitatea de a majora

cu până la 50% taxele şi 

impozitele locale;

 Se schimbă modul de 

calcul al impozitului pe

clădiri prin diferențierea 

între clădirile rezidențiale 

şi cele nerezidențiale. 

Impozitul pe construcții 

 Se elimină impozitul pe 

construcții speciale 

începând cu 1 ianuarie

2017. Prin excepție, 

impozitul pentru

construcții agricole se 

elimină de la data de 1 

ianuarie 2016.
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