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AGENDA 

 



TAXA PE VALOAREA ADAUGATA 
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Cota  

 20% din 2016, 19% din 2017. 

 5% (anterior 9%) pt livrări de manuale școlare, cărți, ziare, 

reviste, acces la castele, muzee, evenimente culturale, grădini 

zoologice şi botanice, cinematografe, evenimente sportive (nou). 

 Valoarea max. a locuintelor eligibile pt 5% este majorată de la 

380.000 lei la 450.000 lei. 

 (OUG 50/2015) Reducerea TVA la apă la 9%, pentru tot consumul, 

atât casnic, cât şi industrial 

Taxare inversă 

 Se introduce taxarea inversă pentru  

 livrarea de bunuri imobile (clădiri, părți de clădire şi terenuri de orice 

fel), temporar, pînă la 31 decembrie 2018 și 

 livrarea de telefoane mobile, tablete PC, laptop-uri, console de jocuri şi a 

dispozitivelor cu circuite integrate (definiții în norme).  

 (Lege 358/2015) se aplică numai dacă valoarea fără TVA a bunurilor, 

înscrise într-o factură, este mai mare sau egală cu 22.500 lei 
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MODIFICĂRI COD FISCAL 

 
01 02 03 04 05 06  2016 
Lege 227/2015 



Implicatii schimbare cota  

Regula – cota aplicabilă este cea de la data prestării/livrării 

 

Bunuri 

 Livrare în decembrie 2015, facturare în ianuarie 2016 -  se aplica 

24% 

 Facturare in decembrie 2015, livrare in ianuarie 2016 – in 

decembrie 2015 se aplica 24% si in ianuarie 2016 se face 

regularizare, respectiv se storneaza cu 24% si se fact cu 20%. 

 Avans facturat in decembrie 2015, livrare in ianuarie 2016  – in 

decembrie 2015 se aplica 24% si în ianuarie 2016 se face 

regularizare, respectiv se storneaza cu 24% si se fact cu 20%. 

 Retururi. Factura de retur emisă în 2016 pentru livrări din 2015 

– se aplica 24%. 

 Discounturi. Factura emisă în 2016 pentru livrări din 2015 – se 

aplică 24% 

 

5 

MODIFICĂRI COD FISCAL 

 
01 02 03 04 05 06  2016 
Lege 227/2015 



Implicatii schimbare cota  

Servicii 

Provocare: determinarea datei prestării pe baza conventiilor TVA. 

(art. 281 Cod nou / art. 143^1 Cod vechi) 
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MODIFICĂRI COD FISCAL 

 
01 02 03 04 05 06  2016 
Lege 227/2015 

Categorie Exemple servicii Criteriu Data prestarii Articol Cod 

Chirii –
leasing 

Închiriere, leasing, concesionare, arendare de 
bunuri, acordare cu plată pe o anumită perioadă 
a unor drepturi reale (ex. uzufruct, superficie) 
asupra unui bun imobil 

regăsirea în listă 
data din contract 
pentru plată 

281.(9) 

Continue cu 
livrabile 

Prestările de servicii cu decontări sau plăţi 
succesive, de ex. serviciile de construcţii-montaj, 
consultanţă, cercetare, expertiză şi alte servicii 
similare. 

raport/acceptanta 
data raportului / 
acceptantei 

281.(7) 

Continue 
fără livrabile 

Livrările de gaze naturale, de apă, serviciile de 
telefonie, livrările de energie electrică şi altele 
asemenea.  

- 

data din contract 
pentru plata /  
data emiterii unei 
facturi 

281.(8) 

Altele 
(regula 
generală) 

- - 
data finalizării 
serviciului 

281.(12) 



Implicatii schimbare cota  

 

1.  Servicii închiriere, leasing 

Data prestării: data prevăzută în contract pentru plată 

 

Exemple: 

 Factura emisă în ianuarie 2016 pentru chirie aferentă dec. 2015: 

 Termen de plata prevazut in contract, decembrie 2015 – se aplica 24% 

 Termen de plata prevazut in contract, ianuarie 2016 – se aplica 20% 

 Factura emisă în dec. 2015 pentru chirie aferentă ianuarie 2016: 

 Termen de plata prevazut in contract, decembrie 2015 – se aplica 24% 

 Termen de plata prevazut in contract, ianuarie 2016 – se face 

regularizare, respectiv se stornează cu 24% si se factureaza cu 20%. 
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Implicatii schimbare cota  

2. Servicii continue cu livrabile 

Data prestării: data raportului / data acceptantei 

 Factura emisă în ian. 2016 pentru servicii prestate în dec. 2015: 

1. Raport de activitate acceptat de beneficiar în dec. 2015 – se aplică 24% 

2. Raport de activitate acceptat de beneficiar in ian. 2016 – se aplică 20% 

 Factura emisă în dec. 2015 pentru raport acceptat în ian. 2016 – 

în dec. 2015 se aplică 24% și în ian. 2016 se face regularizare, 

respectiv se stornează cu 24% și se facturează cu 20% 

 

3.  Servicii continue fără livrabile 

Data prestării: data prevăzută în contract pentru plata /  data emiterii unei 

facturi (oricare intervine mai devreme) 

 Factură în ianuarie 2016 pentru servicii prestate în decembrie 

2015 – se aplica 20% 

 Factură în decembrie 2015 pentru servicii prestate in ianuarie 

2016 – se aplica 24% si nu se face regularizare 
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01 02 03 04 05 06  2016 
Lege 227/2015 



Implicatii schimbare cota  

 

 4.       Alte tipuri de servicii neregasite (regula generala) 

Data prestării: data finalizării serviciului 

Exemple: 

 Factura emisa in ianuarie 2016 pentru servicii prestate in 

decembrie 2015 – se aplica 24% 

 Factura emisa in decembrie 2015 pentru servicii prestate in 

ianuarie 2016 – in decembrie 2015 se aplica 24% si in ianuarie 

2016 se face regularizare, respectiv se storneaza cu 24% si se 

factureaza cu 20% 
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MODIFICĂRI COD FISCAL 

 
01 02 03 04 05 06  2016 
Lege 227/2015 



Refacturări de cheltuieli (prevederi generale) 

 Se consideră că are loc o refacturare de cheltuieli, atunci când sunt 

îndeplinite cumulativ 2 condiții:  

 persoana impozabilă urmărește doar recuperarea c/v unor bunuri/servicii care au 

fost achiziționate pe numele său, dar în contul altei persoane 

 persoana impozabilă nu recuperează mai mult decât cheltuiala efectuată 

 (...) Din perspectiva stabilirii naturii serviciului prestat, se consideră că A a primit 

şi prestat el însuşi serviciul (...), dar nu este tratat ca un cumpărător revânzător, ci 

ca o persoană care refacturează cheltuieli 

 

 

 Se consideră că exigibilitatea pentru operaţiunile refacturate intervine 

la data emiterii facturii, indiferent de natura operaţiunilor refacturate.  

 Persoana impozabilă nu are obligația de a emite factura în termenul 

prevăzut la art. 319 alin. (16) din Codul fiscal. 

 faptul generator pentru operațiunile refacturate rămâne 

neschimbat (Proiect modif Norme) 
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MODIFICĂRI COD FISCAL 

 
01 02 03 04 05 06  2016 
HG 1/2016 

Achizitie Fapt generator Exigibilitate  Loc Regim Cotă Termen 

Refacturare - 
Exigibilitate 

- data facturii 
Loc  -  - Termen (fără) 



Refacturări de cheltuieli (caz utilități) 

 electricitate, încălzire şi apă. Se verifică în cadrul fiecărei 

închirieri dacă chiriaşul are libertatea să decidă în privinţa 

consumului său.  

 Utilitățile pot să fie considerate distincte de închiriere dacă:  

1. chiriaşul are posibilitatea să îşi aleagă prestatorii şi/sau modalităţile de 

utilizare a utilităților.  

2. există contoare, caz în care se facturează consum efectiv. 

Altfel, se consideră accesorii la închiriere. (! pro-rata)  

 serviciile de curăţenie, principale dacă pot fi organizate de 

chiriaşi, iar facturile conțin poziție distinctă. 

 colectarea deşeurilor, principal dacă chiriaşul poate alege 

prestatorul sau poate încheia un contract direct cu acesta, chiar 

dacă, pentru motive care ţin de facilitate, nu îşi exercită această 

alegere sau această posibilitate, ci obţine această prestaţie de la 

operatorul desemnat de locator.  
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MODIFICĂRI COD FISCAL 

 
01 02 03 04 05 06  2016 
HG 1/2016 



Baza impozabilă bunuri degradate/expirate 

 baza de impozitare 0 în cazul bunurilor al căror termen de 

consum a expirat (N) dacă bunurile sunt acordate gratuit catre 

ONG-uri, institutii publice sau unități de cult pentru campanii 

sociale sau filantropice 

 (N) în cazul bunurilor degradate dispare condiția probării că 

degradarea se datorează unor cauze obiective dovedite cu 

documente 

Ajustare TVA reorganizări 

 permisă ajustarea bazei de impozitare a TVA și la punerea în 

aplicare a unui plan de reorganizare a clientului (admis şi 

confirmat prin sentinţă), prin care creanța este modificată sau 

eliminată.  (anterior, doar în cazul falimentului). 

 

 

 
12 

MODIFICĂRI COD FISCAL 

 
01 02 03 04 05 06  2016 
Lege 227/2015 



Ajustarea TVA aferentă bunurilor de capital 

 Este extinsă definiția bunurilor de capital la nivelul tuturor 

activelor fixe, indiferent dacă durata normală de utilizare a 

acestora, stabilită pentru amortizarea fiscală este mai mică de 5 

ani. (măsuri tranzitorii privind ajustarea TVA aferentă bunurilor 

de capital cu durată normală de utilizare mai mică de 5 ani) 

 bunurile imobile sunt bunuri de capital chiar dacă sunt reflectate 

ca stocuri 

 Casarea bunurilor de capital este eliminată din categoria 

evenimentelor care generează obligații de ajustare a TVA 

deductibilă aferentă achiziției acestora. 

Decontul de taxă / rambursări 

 persoana impozabilă poate renunța la cererea de rambursare a 

TVA prin depunerea unei notificări la organul fiscal competent 

până la data comunicării deciziei de rambursare sau a deciziei de 

impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare stabilite de 

inspecţia fiscală. 
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01 02 03 04 05 06  2016 
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Autofacturare discounturi/retururi  

 Când este obligatorie ajustarea bazei impozabile, dar furnizorul 

nu emite factura de corecție, se prevede faptul că beneficiarul este 

obligat să emită o autofactura în vederea ajustării taxei 

deductibile, cel târziu până în cea de-a 15-a zi a lunii următoare 

celei în care au intervenit evenimentele respective.  

 

Grup fiscal unic 

 (N) Se poate constitui grup fiscal unic si din societati care nu sunt 

administrate de același organ fiscal 

 (CPF) Organul fiscal competent în administrarea persoanelor 

impozabile care fac parte dintr-un grup fiscal este organul fiscal 

central desemnat în acest scop şi va fi competent să administreze 

obligaţiile fiscale datorate de toţi membrii grupului. 
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01 02 03 04 05 06  2016 
Lege 227/2015 și HG 1/2016 



Prestari de servicii asimilate 

Sunt exemplificate situații în care punerea la dispoziție gratuită a 

unor bunuri nu reprezintă prestare asimilată: 

 distribuitor apă minerală pune gratuit frigidere la dispoziţia 

comerciantilor (expunere mai bună, vz la temp optimă). Op se 

consideră prestare legată de activit ec. și nu intră în sfera TVA 

 Nu reprezintă prestare asimilată dacă prestatorul utilizează 

bunuri pentru prestări/livrări exclusiv în beneficiul 

persoanei care deține bunul. Ex: Betoniera pusa la dispozitie de 

beneficiarul lucrarii.  

 Regim matrițe  

 dacă se transferă propr. asupra matriței de la prestator la 

beneficiarul bunurilor, are loc o livrare impozabila. Punerea la 

dispoziția prestat nu este asimilată unei prestări cu plată. 

 dacă nu se transferă proprietatea, dar prestatorul recuperează 

contraval. acestora de la persoana cu care aceasta a contractat 

realizarea unor bunuri, se consideră că recuperarea contravalorii 

matrițelor este accesorie serviciului principal. 
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MODIFICĂRI COD FISCAL 

 
01 02 03 04 05 06  2016 
HG 1/2016 



Contracte abonament – servicii prestate continuu 

 Serviciile de tip abonament (clientul plătește sume forfetare 

independent de volumul și de natura serviciilor efectiv furnizate)  

 se consideră efectuate în perioada la care se raportează plata, 

indiferent dacă prestatorul a furnizat sau nu servicii 

clientului în această perioadă.  

 obiectul prestării de servicii  

 nu este furnizarea unor servicii bine definite, 

 ci faptul de a se afla la dispoziția clientului pentru a-i oferi 

serviciile contractate,  

 prestarea de servicii fiind efectuată de prestator prin însuși 

faptul de a se afla la dispoziția clientului în perioada 

stabilită în contract,  

 independent de volumul și de natura serviciilor efectiv 

furnizate în perioada la care se referă această remunerație. 

 

(Transpunere Decizie CEJ în Cauza C-463/14 Asparuhovo Lake 

Investment Company OO) 
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MODIFICĂRI COD FISCAL 

 
01 02 03 04 05 06  2016 
HG 1/2016 



Dreptul de deducere / reguli antiabuz 

 Dreptul persoanelor impozabile de a deduce taxa pt bunuri / 

servicii constituie un principiu fundamental al sistemului de TVA.  

 Dreptul de deducere face parte integrantă din mecanismul TVA 

și, în principiu, nu poate fi limitat. Acest drept se exercită 

imediat pentru totalitatea taxei aplicate operațiunilor 

efectuate în amonte.  

 Pentru a beneficia de dreptul de deducere trebuie îndeplinite în 

primul rând condițiile de fond. Mai exact, bunurile sau 

serviciile tb să provină de la o pers imp si sa fie utilizate în 

scopul operaț. care dau drept de deducere.  

 Organele fiscale competente pot să refuze acordarea dreptului de 

deducere dacă se stabilește, în raport cu elemente obiective, 

că acest drept este invocat în mod fraudulos sau abuziv 
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MODIFICĂRI COD FISCAL 

 
01 02 03 04 05 06  2016 
HG 1/2016 



Dreptul de deducere / reguli antiabuz 

 O persoană care are intenţia, confirmată de dovezi obiective, să 

înceapă în mod independent o activitate economică şi care începe 

să angajeze costuri şi/sau să facă investiţii pregătitoare necesare 

iniţierii acestei activităţi economice va avea dreptul imediat de 

a deduce taxa aferentă, fără a trebui să aştepte începerea 

exploatării efective a activităţii sale.  

 (Transpunere Decizie CEJ în Cauza C-110/98 Gabalfrisa) 
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MODIFICĂRI COD FISCAL 

 
01 02 03 04 05 06  2016 
HG 1/2016 



Regim Vouchere / cartele 

Se face distinctia intre: 

 voucher cu scop unic (SPV) - (C520/2010 Lebara) 

 – regim si obiect cunoscute la mom. vanzarii 

 Exemple: voucher carburant, bilete de călătorie, spectacole, cartela pre-pay 

(doar telecom). 

 Reprezinta avans. Fapt generator si exigibilitate la vz voucher. Nu 

exista alta prestatie (i.e. la mom utilizarii efective) 

 voucher cu scop multiplu (MPV) - (C-419/02 BUPA Hospitals Ltd) 

 – regim sau obiect necunoscute la momentul vanzarii 

   Exemple: gift card, tichete (masă, cadou..), cartele pre-pay multi-serviciu 

(exceptie situatie in care nu se poate asigura colectarea corecta a taxei) 

(Proiect modif Norme). 

 Reprezinta mijloace de plata, nu intra în sfera TVA, fapt generator si 

exigibilitate la data vanzarii produselor si serviciilor decontate in 

baza voucherului  

 Dacă cel care vinde MPV nu realizează și livrarea/prestarea, se 

consideră că sumele încasate din vânzarea voucherului nu reprezintă 

c/v unor operațiuni în sfera TVA. 
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MODIFICĂRI COD FISCAL 

 
01 02 03 04 05 06  2016 
HG 1/2016 



TAXE LOCALE 

20 



Impozitul pe clădiri 

(CF) Clădire -  Orice construcţie situată deasupra solului şi/sau sub nivelul 

acestuia, care are una sau mai multe încăperi ce pot servi la adăpostirea 

de oameni, animale, obiecte, produse, materiale, instalaţii, echipamente 

şi altele asemenea, iar elementele structurale de bază ale acesteia sunt 

pereţii şi acoperişul, indiferent de materialele din care sunt construite. 

(N) pt ca o construcţie să fie considerată „clădire” 
• trebuie să fie fixată în pământ cu caracter permanent (trebuie să 

existe intenţia de a fi păstrată pe acelaşi amplasament cel puţin pe 

durata unui an calendaristic) 
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MODIFICĂRI COD FISCAL 

 
01 02 03 04 05 06  2016 
HG 1/2016 

 

Exemplu clădiri  

(condiție: să fie menţinute în acelaşi loc 

mai mult de un an calendaristic): 

 

• un container folosit ca punct de 

vânzare; 

• o tonetă de ziare;  

• o toaletă publică instalată într-un parc. 

 

 

 

 

 
Nu sunt considerate clădiri:  

 

• un container folosit ca vestiar pe 

durata unui şantier, instalat între 1 

mai 2016 şi 30 septembrie 2017 

• o toaletă publică amplasată pe 

durata unui concert 

• un cort, un balon pentru acoperirea 

unui teren de sport (vara e strâns) 

• o casă de lemn amplasată în curtea 

unui magazin în vederea vânzării. 

 



Impozitul pe clădiri 

 Impozit în funcție de destinația cladirilor: rezidentiale, 

nerezidentiale si mixte 

 (clădire rezidenţială - construcţie alcătuită din una sau mai multe camere folosite 

pentru locuit, cu dependinţele, dotările şi utilităţile necesare, care satisface cerinţele 

de locuit ale unei persoane sau familii)  

 (clădire nerezidenţială - orice clădire care nu este rezidenţială) 

 (N) clădiri care sunt folosite pentru activităţi administrative, de agrement, 

comerciale, de cult, de cultură, de educaţie, financiar-bancare, industriale, de 

sănătate, sociale, sportive, turistice, precum şi activităţi similare, indiferent de 

utilizare şi/sau denumire, fără ca aceasta să intre în categoria clădirilor rezidenţiale.  

 (N) Exemple: unitățile turistice , sedii secundare/puncte de lucru.  
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01 02 03 04 05 06  2016 
Lege 227/2015 



Impozitul pe clădiri 

 Impozit în funcție de destinația cladirilor: rezidentiale, nerezidentiale 

si mixte 

 rezidentiale (detinute de PF sau PJ) 0,08% - 0,2% * val. imp. a 

cladirii. 

 nerezidentiale (detinute de PF sau PJ) 0,2% - 1,3% * val. imp. 

a cladirii  

 - PF - determinata prin raport de evaluare daca aceasta nu a fost 

construita sau dobandita in ultimii 5 ani (altfel 2% din rezidentiale) 

 - PJ - actualizată din 3 în 3 ani în baza unui raport de evaluare (altfel 

5%). Nu tb inreg in ctb 

 mixta aflate in proprietatea persoanelor fizice, impozitul se 

calculeaza in functie de suprafetele utilizate in cele 2 scopuri 

 Se taxeaza cu cota pentru rezidentiale si acolo unde: 

 La adresa există un domiciliu fiscal, dar la care nu se desf nicio activit. ec 

 Daca cele 2 tipuri de suprafete nu pot fi evidentiate distinct, exista 

activit ec. la adresă, dar utilitățile nu sunt înregistrate în sarcina 

 persoanei care desf activit (nu se deduc utilitățile)   

Declaratie pana pe 31 martie. Impozit anual 
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01 02 03 04 05 06  2016 
Lege 227/2015 



Impozitul pe clădiri 

 

 

 

 

 

 

 

 Delimitarea suprafeţelor rezultă din documentul anexat decl.:  

a) contractul de închiriere / comodat, în care se precizează suprafaţa 

transmisă pentru desfăşurarea activităţii economice 

b) autorizaţia de construire şi/sau de desfiinţare, după caz, privind 

schimbarea de destinaţie a clădirii  

c) documentaţia cadastrală 

d) orice documente doveditoare, altele decât cele prevăzute la lit. a) - 

d); 

e) declaraţia pe propria răspundere, dacă nu există alte doc 
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01 02 03 04 05 06  2016 
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Impozitul pe clădiri 

 Se notifică în 30 de zile și: 

 Dacă au loc modificări ale valorii impozabile a clădirii cu mai mult de 

25% (i.e. a fost extinsă, îmbunătăţită, desfiinţată parţial sau care a 

suferit altfel de modificări), de la data la care au avut loc aceste 

modificări. 

 Anterior, se declarau toate modif in regie proprie, si doar cele peste  

25% într-un an la cele efectuate de chiriași. 

 Discutabil dacă se aplică doar pt regie proprie  și nu și celor efectuate 

de chiriaș. (în Cod nu mai apare obligația chiriașului de notificare a 

proprietarului) 

 Schimbarea folosinţei unei clădiri, integral sau parţial, de la data 

acestei schimbări. (chiriașul obligat să comunice proprietarului 

schimbarea destinației). 

 Schimbări date identificare (domiciliu fiscal, situația juridică, 

nume/denumire). 

 Impozitul pe clădiri se stabileşte pe baza declaraţiei, începând cu 

data de 1 ianuarie a anului fiscal următor. 
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01 02 03 04 05 06  2016 
HG 1/2016 



Impozitul pe clădiri 

 Noi procente pentru diminuarea valorii impozabile, în funcţie de 

vechimea clădirii: 

 50% pentru clădiri mai vechi de 100 de ani 

 30% pentru clădiri mai vechi de 50 de ani (în prezent procentul fiind 20%) 

 10% pentru clădiri mai vechi de 30 de ani (rămâne neschimbat) 

 

 Nu va mai fi majorată valoarea impozabilă: 

 în cazul clădirilor rezidenţiale având o suprafaţă de cel puţin 150 mp. 

 în cazul persoanelor ce deţin mai multe clădiri. 
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01 02 03 04 05 06  2016 
Lege 227/2015 



Impozitul pe teren 

 Nu mai face obiectul scutirii suprafaţa de teren asupra căreia este 

construită o clădire. 

 Pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, consiliul local 

poate majora impozitul pe teren cu până la 500%, începând cu al 3-lea an.  

Impozitul pe mijloacele de transport 

 Reducere la 50% pt auto tip hibrid şi scutire pt electrice şi auto SH 

înregistrate ca stoc de marfă. 

Taxa hotelieră 

 eliminată începând cu 1 ianuarie 2016. (alte taxe locale!?) 

Impozitul pe construcţii 

 Impozitul va fi eliminat începând cu 1 ianuarie 2017.   

 Pentru anul 2016, impozitul pe construcții nu va fi datorat pentru 

construcțiile agricole. 
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IMPOZITUL PE PROFIT 

28 



Scutirea de impozit a profitului reinvestit 

 Pe lângă investițiile în mașini, utilaje și instalații de lucru 

(subgrupa 2.1 din Catalog), eligibile vor fi și  

 investițiile în calculatoare și periferice, mașini și aparate de casă, de 

control și de facturare (subgrupa 2.2.9 din Catalog), precum și 

 investițiile în programe informatice. 

 În cazul contribuabililor care plătesc impozitul pe profit 

trimestrial, se introduc restricții ce țin de momentul la care se 

înregistrează profitul contabil.  

 Conduce la rezultate diferite  în cele 2 sisteme anual/trimestrial. 

Rectificările de bază impozabilă 

 corelare prevederi fiscale și contabile în ce privește corecția erorilor. 

Astfel, pt corecțiile contabile pe seama 117 se depun rectificative, iar cele 

pe seama 121 sunt luate în calcul în anul fiscal curent. 
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Venituri neimpozabile 

În lista de venituri neimpozabile sunt adăugate noi venituri: 

 Dividendele primite de la o PJ română vor fi din nou (ca înainte 

de 2015) neimpozabile integral; în prezent, sunt neimpozabile 

doar dividendele pentru dețineri ≥ 10% și ≥ 1 an; 

 Dividendele primite de la o PJ străină dintr-un stat membru UE 

devin neimpozabile când se îndepl condiția de 1 an.  Se va face 

recalcul în anul fiscal în care s-a impus venitul. 

 Veniturile din refacturări - deși nu corespund unei naturi 

distincte de venit contabil (precum celelalte), s-a intenționat să fie 

considerată neimpozabilă partea de venit care acoperă cheltuieli 

nedeductibile. (Normele nu aduc clarificările așteptate) 

 Veniturile din reevaluare active imobilizate. 

 Veniturile din evaluarea/reevaluarea titlurilor de participare, 

dacă la data evaluării/reevaluării sunt îndeplinite condițiile de 

deținere (minim 10% participație pe o perioadă de minim 1 an). 

 Similar, și cheltuielile vor fi nedeductibile. 
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Nouă regulă generală de deductibilitate 

 

 (nou) vor fi considerate deductibile cheltuielile efectuate în 

scopul desfășurării activității economice, față de  

 (curent) în scopul realizării de venituri impozabile.  

 Astfel, natura deductibilă a unei cheltuielii se va aprecia 

independent de realizarea sau intenția de realizare a unui 

venit.  

 Ca sub-regulă generală, pentru a evita necorelările dintre 

impozitarea la nivelul individului și cea la nivelul societății, 

orice sumă definita ca salariu sau asimilată se va considera 

cheltuială deductibilă (cu exceptiile prev expres) 

 prin Norme se prevede ca deductibilitatea se refera la 

sumele definite ca salariu sau asimilate, deci nu depinde de 

regimul aplicabil acestora (impozitarea efectiva) la nivelul 

persoanei fizice. 
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Cheltuieli deductibile integral 

Cheltuielile care menționate expres drept deductibile integral sunt 

eliminate din textul Codului, dar sunt preluate in Norme.  

Modificări notabile în cazul cheltuielilor de: 

 publicitate, nu mai e obligatoriu contractul 

 Transport si cazare, deductibile si pentru alte persoane fizice daca 

sunt efectuate in leg cu lucrari executate sau servicii prestate in 

scopul activit economice a contribuabilului. 

 Anterior, se limita deductibilitatea la costuri pentru persoane din 

interiorul afacerii (angajati, admin, directori, detasati). 

 Dispare mentiunea expresă legată de cheltuielile de transport la 

si de la locul de munca (posibilă consecintă: tratarea lor drept 

cheltuială socială, limitată). 
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Cheltuieli deductibile limitat 

În ce privește cheltuielile deductibile limitat sau nedeductibile: 

 Baza de calcul pentru protocol se simplifică, procentul de 2% 

urmând să se aplice asupra profitului contabil (+ ch IP + ch prot) 

 Pe lângă perisabilități, se prevăd ca deductibile și scăzăminte și 

pierderi rezultate din manipulare/depozitare, potrivit legii 

 Sunt menționate expres ca deductibile voucherele de vacanță 

acordate de angajatori potrivit legii.  

 eliminate limitările de deductib. pentru ch. efectuate în numele 

unui angajat  

 la schemele de pensii facultative (în prezent, limitate la 400 de euro) și  

 cu primele de asigurare voluntară de sănătate (în prezent, limitate la 250 

de euro). 
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Cheltuieli deductibile limitat 

 În legătură cu deductibilitatea pentru cheltuieli sociale:  

 Crește limita de deductibilitate de la 2% la 5%; 

 Din noua formulare reiese mult mai clar faptul că se pot 

acorda cadouri în bani sau în natură și salariaților (fără copii);  

 2015 - tratament și odihnă (interpret că odihna fără tratament 

nu e cheltuială socială)  

 2016 - contravaloarea serviciilor turistice și/sau de tratament, 

inclusiv transportul, acordate de angajator pentru salariaţii 

proprii şi membrii lor de familie. 

 Se acceptă și alte cheltuieli cu caracter social (nenominalizate) 

dacă sunt efectuate în baza contractelor colective de muncă 

sau, ca noutate, în baza unui regulament intern.  
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Cheltuieli deductibile limitat 

 deductibile integral și cheltuielile cu stocuri sau mijloace fixe care 

sunt: 

 degradate calitativ și pentru care se face dovada distrugerii 

(prevedere importată din zona TVA); 

 (Norme) Distrugerea poate avea loc prin mijloace proprii sau 

prin incredintare catre unitati specializate. 

 Bunuri expirate (ex. acordate gratuit unor ONG-uri pentru a fi 

utilizate în campanii sociale).  

 

 

 Nu se mai preiau condițiile de formă, de ex.  

 condiția înregistrării în baza unui document justificativ, 

respectiv 

 condiția existenței unui contract, a probării prestării efective și 

a necesității prestării, în cazul prestărilor de servicii. 
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Cheltuieli nedeductibile 

 Ca noutate, vor fi deductibile și pierderile înregistrate la 

scoaterea din evidență a creanțelor pentru care s-au încheiat 

contracte de asigurare. 

 

 Pentru calculul creditului fiscal aferent cheltuielilor de 

sponsorizare limita aferentă cifrei de afaceri este extinsă de la 

0,3% la 0,5%. 

 

 În cazul diferențelor de curs valutar înregistrate pentru un 

leasing auto, limita de 50% se aplică asupra diferenţei 

nefavorabile dintre veniturile și cheltuielile din diferenţe de curs; 
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Provizioane / ajustări pentru depreciere 

 Se preia și fiscal noțiunea contabilă de ajustări pentru depreciere. 

 Deducerile procentuale (30% sau 100%) ale ajustărilor pentru 

deprecierea creanțelor nu mai țin seama dacă:  

 inițial creanța a avut în contrapartidă un venit 

 (N) se are în vedere valoarea inclusiv TVA a creanței 

neîncasate 

 (N) Pt creanțe în valută se ține seama de valoarea ajustată a 

creanței 

 reprezintă strict creanțe-clienți.  

 (N) creanțele non-clienți avute în vedere sunt cele înregistrate 

după 1 ianuarie 2016 

 => vor exista deduceri și pentru ajustări de debitori diverși, 

creanțe preluate. 
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Rezerve 

 Rezerva legală deductibilă se va calcula doar în funcție de 

profitul contabil.  

 (N) Reconstituirea ei, in caz de utilizare, este deductibila 

 Utilizarea rezervelor reprezentând facilități fiscale, cu excepția 

distribuirii lor la lichidarea societății, se vor trata drept elemente 

similare venitului la momentul utilizării.  

 În forma anterioară, se recalcula impozitul și se stabileau 

accesorii de la data aplicării legii. 

  Deductibilitate dobânzi 

 Rata dobânzii pentru credite în valută va fi limitată la 4% 

(anterior 6%). 

 Se clarifică faptul că în calculul gradului se vor lua în considerare 

creditele care nu sunt purtătoare de dobânzi 

 Se precizează că dobânzile care sunt incluse în costul de achiziţie 

sau în costul de prod al unui activ cu ciclu lung de fabr (cf. 

contabil) nu sunt supuse limitărilor de deductibilitate. 
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Cheltuieli cu amortizarea 

 deducerile de amortizare se vor întrerupe numai pentru 

mijloacele fixe trecute în conservare conform politicii contabile 

(anterior, pentru mijloace fixe neutiliz pt mai mult de 30 de zile). 

 

 (N) valoarea rămasă neamortizată trebuie limitată la 1.500 

lei * numărul de luni rămase. 

 

 (N) reguli pt durata amortizare investitii spatii inchiriate: 

 pe baza duratei rămase din perioada iniţială a contractului, indiferent dacă 

acesta se prelungeşte ulterior 

 pe baza duratei rămase din perioada prelungită a contractului, în cazul 

investiţiilor efectuate în cadrul ac perioade 

 pe durata normală de funcţionare, potrivit opţiunii contribuabilului, începând 

cu luna următoare finalizării investiţiei, în cazul investiţiilor ce pot fi 

identificate potrivit Catalogului 
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Termen plată trim. IV în sistemul anual 

 A 4-a plată se va efectua până la 25 dec., în loc de 25 ian. 

 

Impozit pe dividende 

 Începând cu 1 ianuarie 2017, cota de impozit pe dividende este de 

5%. (!!! Devansată în 2016 cf OUG 50/2015) 
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IMPOZITUL PE VENITUL MICRO 
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Cote de impunere 

 3% / 2% pt 1 salariat / 1% pt 2 sau mai multi (OUG 50/2015) 

Ca noutate, este introdusă o cotă redusă de 1% cu aplicabilitate 

limitată la pentru primele 24 luni (la care se adaugă eventual și 

lunile rămase din trimestrul în care s-a împlinit termenul), dacă 

se îndeplinesc mai multe condiții: 

 Societatea are cel puțin un angajat cu normă întreagă (sau mai mulți 

cu timp parțial, care cumulează o normă întreagă). 

 Durata societatii este de cel putin 48 luni. 

 Acționarii nu au mai deținut acțiuni la alte persoane juridice. 

 pe durata a 48 de luni acționarii vechi nu înstrăinează acțiunile, nu 

intră noi acționari, societatea nu se lichidează, nu se dizolva, nu intră 

în inactivitate. 

Plafon 

 Plafon crescut la 100.000 euro 
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Baza impozabilă 

Se aduc modificări bazei impozabile, astfel: 

 Veniturile din provizioane/ajustări pentru depreciere/pierdere de 

valoare se vor scădea din bază doar dacă provizioanele/ajustările 

au generat au fost recunoscute în contrapartidă cu cheltuieli 

nedeductibile la calculul profitului impozabil.  

 

 Se adaugă la baza impozabilă și rezervele reprezentând facilități 

fiscale, rezerva legală și rezervele din reevaluare, în aceleași 

situații (de reducere/anulare/utilizare) în care ar fi fost impozitate 

dacă societatea ar mai fi plătit impozit pe profit. 

 

Ieşirea din sistem  

 Calcul cu IP cu venituri şi cheltuieli realizate din trim. ieșirii 
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IMPOZITUL PE VENITUL NEREZIDENTILOR 
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Definiţii 

Se aduc modificări/clarificări la definirea redevenţei: 

 Se elimină din definiția redevenței plățile pentru dreptul de 

folosință în legătură cu orice bun mobil (i.e. rent-a-car extern, 

închirieri de echipamente de agrement, etc.) 

 

Veniturile impozabile 

 se elimină o parte dintre serviciile prestate în afara României 

pentru care veniturile obţinute de nerezidenţi sunt taxabile, 

respectiv marketing, asistenţă tehnică, cercetare şi proiectare în 

orice domeniu, reclamă şi publicitate indiferent de forma în care 

sunt realizate şi cele prestate de avocaţi, ingineri, arhitecţi, notari 

publici, contabili, auditori. Practic, singurele venituri obţinute în 

afara României taxabile rămân serviciile de management sau 

consultanţă în orice domeniu.  
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IMPOZITUL PE VENIT SI CONTRIBUTII 
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Noi categorii de venituri salariale neimpozabile 

 primele de asigurări voluntare de sănătate plătite de angajatori 

pentru angajații proprii, în limita a 400 euro/an; 

 utilizarea ȋn scop personal a vehiculelor pentru care 

cheltuielile la nivelul angajatorului sunt deductibile ȋn limita a 

50%; 

 contravaloarea serviciilor turistice şi/sau de tratament (inclusiv 

transportul) aferente concediului salariaţilor proprii şi membrilor 

de familie ai acestora, acordate de angajator pentru salariaţii 

proprii sau alte persoane, conform contractului de muncă; 

 tichetele cadou (precum şi alte tipuri de cadouri) oferite 

salariaţilor şi/sau copiilor minori ai acestora cu anumite ocazii 

(i.e. Paşte, Crăciun), în limita a 150 lei/beneficiar/eveniment; 

 drepturile de hrană acordate de angajatori angajaților, dacă 

potrivit legislației în materie este interzisă introducerea 

alimentelor în incinta unității; 47 
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Alte mențiuni 

 Cheltuielile cu pregatirea profesionala a administratorilor si 

directorilor care nu au contract de munca 

 

 NOU ! Beneficiaza de plafon neimpozabil si administratorii, 

managerii, directorii care nu au contract de munca 

 Atentie: Plafonul zilnic neimpozabil se acordă numai dacă durata 

deplasării este mai mare de 12 ore, considerându‐se fiecare 24 de ore câte 

o zi de deplasare 
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Alte specificaţii 

 cresc deducerile personale pentru cei care au persoane în 

întreținere și venituri brute de până la 3.000 lei/lună; pt. copiii 

minori în întreținere, deducerea se atribuie ambilor 

părinți. 

 Deducere noua – max 400 euro/an pt asig. voluntara de sanat. 

 Deducere contrib. sociale platite in state membre UE, SEE 

 

 

CASS 

 din 2017 este prevăzută a se introduce plafonarea superioară în 

cazul CASS, la de 5 ori câştigul salarial mediu brut.  
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Impozitare 

 Rămâne singurul venit din activit indep cu reținere la sursă.  

 Se majorează cota forfetară de cheltuieli deductibile de la 20%, 

respectiv 25% pentru lucrări de artă monumentală, la 40%. 

 În varianta implicită 10% - cu regularizare în anul următor: 

 baza de calcul la care plătitorul aplică rețineri devine strict venitul brut. 

În prezent, baza de calcul este venitul brut - contribuţiile reţinute. 

 Se elimină de la deducere contribuţiile sociale obligatorii plătite, acestea 

nefiind luate în calcul nici la regularizare; practic, potrivit noilor 

prevederi  

Venitul net anual = Venitul brut – 40%*Venitul brut 

 În varianta optionala 16% - impozit final:  

 baza de calcul la care plătitorul aplică rețineri devine  

Venitul brut - 40%*Venitul brut - Contribuţii reţinute  

În prezent, baza de calcul este venitul brut. 

 Cei care au optat pentru 16% nu au obligaţia de completare a Registrului 

de evidenţă fiscală şi de conducere a evidenţei contabile 
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Se vor încadra în categoria veniturilor din alte surse și taxa 

corespunzător următoarele: 

 Venituri care în prezent sunt încadrate ca dividende: 

 Bunurile/serviciile primite de la o PJ în scopul personal al actionarului 

 Valoarea primită peste preţul pieţei de către un participant la o persoană 

juridică pentru un bun/serviciu pe care PJ l-a achiziţionat de la acesta  

 (actualele venituri din activități prestate în baza 

convențiilor/contractelor civile) veniturile realizate din 

activităţi altele decât cele de producţie, comerţ, prestări de 

servicii, profesii liberale şi din drepturi de proprietate 

intelectuală sau din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură; 

 venitul din cesiuni de creanțe care din 2016 se va determina ca 

diferență între veniturile realizate și cheltuielile efectuate în 

cursul unui an fiscal în legătură cu aceste operațiuni.  

 Se va depune o declarație privind venitul realizat, pe baza căreia organul 

fiscal va stabili impozitul datorat.  
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