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În acest număr: 

Credit fiscal acordat pentru aparatele de marcat electronice fiscale achiziționate începând cu 
anul 2018 
 
În cursul zilei de vineri, 24 iulie 2020, a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 659, Legea nr. 
153 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, precum și 
pentru completarea Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități.  

Conform acesteia, contribuabilii plătitori de impozit pe profit, impozit pe veniturile 
microîntreprinderilor, impozit specific sau impozit pe venit beneficiază de credit fiscal pentru 
costul de achiziție al aparatelor de marcat electronice fiscale achiziționate și puse în 
funcțiune începând cu 1 august 2020. Creditul fiscal se aplică și pentru aparatele de marcat 
electronice fiscale achiziționate și puse în funcțiune în anul 2018, 2019 sau în anul 2020 
înaintea intrării în vigoare a acestei legi. 
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Credit fiscal acordat pentru aparatele de marcat electronice fiscale achiziționate începând cu 
anul 2018 

Măsura este benefică în special pentru contribuabilii obligați, prin natura activității lor și a 
legii, să dețină un număr semnificativ de astfel de echipamente.  

 În cazul contribuabililor plătitori de impozit pe profit 

 

Potrivit acestei legi, cheltuielile reprezentând costul de achiziție al aparatelor de marcat 

electronice fiscale achiziționate și puse în funcțiune începând cu 1 august 2020 vor fi 

considerate nedeductibile la calculul rezultatului fiscal, însă acest cost va fi scăzut din 

impozitul pe profit datorat pentru trimestrul în care aparatele de marcat au fost puse în 

funcțiune, în cazul în care se datorează impozit pe profit trimestrial, sau din impozitul pe 

profit anual, în cazul în care se aplică sistemul anual de declarare și plată a impozitului pe 

profit. 

 

În cazul aparatelor de marcat achiziționate și puse în funcțiune în anii 2018, 2019 și 2020 

până la intrarea în vigoare a prezentei legi, costul de achiziție al acestora va reprezenta sume 

asimilate cheltuielilor nedeductibile, urmând a fi scăzut din impozitul pe profit al anului 

2020. 

 

De altfel, sumele care nu sunt scăzute din impozitul pe profit conform acestor prevederi, se 

reportează în următorii 7 ani consecutivi.  

 

 În cazul contribuabililor plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor 

 

În cazul contribuabililor care plătesc impozit pe veniturile microîntreprinderilor, dacă 

achiziționează și pun în funcțiune aparate de marcat electronice fiscale începând cu 1 august 

2020, costul de achiziție aferent se scade din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor în 

trimestrul în care au fost puse în funcțiune, în limita impozitului datorat pentru trimestrul 

respectiv, fără a avea obligația de a include costul acestora în baza impozabilă. 

 

În cazul aparatelor de marcat achiziționate și puse în funcțiune în anii 2018, 2019 și 2020 

până la intrarea în vigoare a prezentei legi, costul de achiziție al acestora se adaugă la baza 

impozabilă pentru trimestrul 4 al anului 2020, dar se scade din impozitul pe veniturile 

microîntreprinderilor determinat pentru trimestrul respectiv. 

 

Sumele care nu sunt scăzute din impozitul  datorat pe veniturile microîntreprinderilor, 

potrivit acestor prevederi, se reportează în trimestrele următoare, pe o perioadă de 28 de 

trimestre consecutive. 

 

 În cazul contribuabililor plătitori de impozit pe venit 

 

In cazul persoanelor fizice, la stabilirea venitului net anual impozabil se va adăuga costul de 

achiziție al aparatelor de marcat electronice fiscale puse în funcțiune în anul respectiv. 

Ulterior, acest cost de achiziție se va scădea din impozitul pe venit calculat. 

 

Pentru anul 2020 se iau în calcul inclusiv costurile de achiziție ale aparatelor de marcat 

electronice fiscale achiziționate și puse în funcțiune în anul 2018 sau 2019. Sumele care nu 

sunt scăzute din impozitul pe venit, se reportează în următorii 7 ani consecutivi, la fiecare 

termen de plată al impozitului pe venit.  

 



Tax & Legal Alert 

 

03 

 

Cele de mai sus se aplică în mod corespunzător și de către contribuabilii obligați la plata 

impozitului specific (HoReCa). 

 

Pentru mai multe detalii, nu ezitați să ne contactați.  
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Numele Deloitte se referă la organizația Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), o 
companie cu răspundere limitată din Marea Britanie, rețeaua globală de firme membre și 
persoanele juridice afiliate acestora. DTTL și firmele sale membre sunt entități juridice 
separate și independente. DTTL (numit în continuare și "Deloitte Global") nu furnizează 
servicii către clienți. Pentru a afla mai multe despre rețeaua globală a firmelor membre, vă 
rugăm să accesați www.deloitte.com/ro/despre. 

 
Deloitte furnizează clienților din sectorul public și privat din industrii variate servicii de audit, 
consultanță, servicii juridice, consultanță financiară și de managementul riscului, servicii de 
taxe și alte servicii adiacente. Patru din cinci companii prezente în Fortune Global 500® sunt 
clienți Deloitte, prin intermediul rețelei sale globale de firme membre care activează în 
peste 150 de țări și teritorii, oferind resurse internaționale, perspective locale și servicii de 
cea mai înaltă calitate pentru a rezolva probleme de business complexe. Pentru a afla mai 
multe despre modalitatea în care cei 244.000 de profesioniști Deloitte creează un impact 
vizibil în societate, vă invităm să ne urmăriți pe Facebook sau LinkedIn. 

Reff și Asociaţii SCA este societate de avocați membră a Baroului București, independentă în 
conformitate cu reglementările aplicabile profesiei de avocat, și reprezintă rețeaua de 
societăti de avocați Deloitte Legal in România. Deloitte Legal înseamnă practicile juridice ale 
membrilor Deloitte Touche Tohmatsu Limited și afiliații acestora care oferă servicii de 
asistență juridică. Pentru o descriere a serviciilor de asistență juridică oferite de entitățile 
membre ale Deloitte Legal, vă rugăm accesați: http://www.deloitte.com/deloittelegal. 
 
Acest Alert este furnizat cu titlu orientativ și nu trebuie considerat drept serviciu de 
consultanță. Este bine să solicitați consultanță fiscală/juridică de specialitate înainte de a 
întreprinde acțiuni bazate pe cuprinsul acestui document. 
 
Această publicație conține doar informații generale și Deloitte Touche Tohmatsu Limited și 
firmele membre sau afiliate (numite împreună Deloitte Network) nu oferă consultanță sau 
servicii profesionale prin intermediul acestei publicații. Înainte de a lua orice decizie sau de a 
acționa într-un mod care v-ar putea afecta finanțele sau afacerea, trebuie să discutați cu un 
consultant profesionist. Nicio entitate a Deloitte Network nu va fi răspunzătoare pentru 
pierderile de orice natură suferite de către persoanele care se bazează pe aceasta 
publicație. 
 
© 2020. Pentru mai multe detalii, contactați Deloitte România 

 

http://www.deloitte.com/ro/despre
https://www.facebook.com/DeloitteRomania/
https://www.linkedin.com/company/deloitte-romania?trk=top_nav_home
http://www.deloitte.com/deloittelegal

