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În acest număr:

Modificări de impact ale Codului Fiscal
Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal a fost modificată și completată prin
Ordonanța de urgență nr. 79/2017 publicată în Monitorul Oficial nr. 885/
10.11.2017.
Actul normativ va intra în vigoare la 1 ianuarie 2018. Principalele noutăți
vizează:
•
Limitarea deductibilității dobânzii și altor costuri echivalente dobânzii
din punct de vedere economic la calculul impozitului pe profit
•
Modificări ale condițiilor pentru încadrarea în categoria
microîntreprinderilor
•
Reducerea impozitului pe venit la 10%
•
Modificarea cotelor de contribuții sociale obligatorii datorate de către
angajat și angajator pentru veniturile salariale
•
Modificarea cotelor de contribuții sociale obligatorii și a plafoanelor de
calcul în cazul persoanelor care desfășoară activități independente
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Modificări de impact ale Codului Fiscal
Modificările și noutățile referitoare la impozitul pe profit și impozitarea
microîntreprinderilor prevăzute de OUG 79/2017 sunt identice cu cele aflate în
proiectul ordonanței și pe care le-am detaliat în Tax Alert din 3 noiembrie 2017.
Având în vedere importanța acestora, le prezentăm din nou:
Titlul II Impozitul pe profit
La capitolul Impozit pe profit este implementată Directiva UE 2016/1164 de
stabilire a normelor împotriva practicilor de evitare a obligațiilor fiscale care au
incidență directă asupra funcționării pieței internei (Anti-Tax Avoidance - ATAD).
Directiva preia anumite recomandări ale planului de acțiuni BEPS. Modificările ar
urma să intre în vigoare cu 1 ianuarie 2018:
Limitarea deductibilității dobânzii și altor costuri echivalente dobânzii
din punct de vedere economic
• Actualul articol 27 din Codul Fiscal privind regulile de deducere a dobânzii
și pierderilor nete din diferențe de curs valutar la calculul impozitului pe
profit se abrogă, fiind introduse noi reguli privind deductibilitatea dobânzii
și a alor costuri echivalente dobânzii din punct de vedere economic, în
conformitate cu prevederile Directivei.
• Limitarea deductibilității nu mai vizează doar cheltuielile cu dobânzile și
pierderile nete din diferențe de curs valutar, ci și alte elemente definite
drept „costuri ale îndatorării”.
• Astfel, costurile excedentare îndatorării (diferența dintre costurile
îndatorării și veniturile din dobânzi și alte venituri echivalente din punct
de vedere economic) ce depășesc plafonul deductibil de 200.000 euro,
vor fi deduse limitat în perioada în care sunt suportate în limita a 10% din
baza de calcul.
• Baza de calcul se determină ca fiind diferența dintre veniturile și
cheltuielile înregistrate conform reglementărilor contabile, din care se
scad veniturile neimpozabile și se adaugă cheltuielile cu impozitul pe
profit, costurile excedentare îndatorării și amortizarea fiscală.
• Dacă baza de calcul este negativă sau zero, cheltuielile excedentare
îndatorării sunt nedeductibile în perioada fiscală de calcul, existând
posibilitatea de a fi reportate, fără limită de timp, în anii fiscali următori.
• Prin excepție, costurile excedentare îndatorării pot fi deductibile în
integralitate în situația în care contribuabilul este o entitate independentă
(nu face parte dintr-un grup consolidat în scopuri de contabilitate
financiară și nu are nicio întreprindere asociată și niciun sediu
permanent).
• Începând cu 1 ianuarie 2018, valoarea fiscală a activelor nu include
costurile cu dobânda și alte costuri echivalente din punct de vedere
economic.
• Dobânzile și pierderile nete din diferențe de curs valutar reportate potrivit
art. 27 în vigoare până la 31 decembrie 2017, se vor supune noilor reguli
de deductibilitate a dobânzilor începând cu 1 ianuarie 2018.
Impozitarea la ieșire
• Începând cu 1 ianuarie 2018, următoarele operațiuni vor fi supuse
impozitului pe profit, dacă în urma acestora, România ar pierde dreptul de
a impozita activele astfel transferate:
- transferul de active de la sediul central din România către sediul
său permanent dintr-un alt stat membru sau dintr-un stat terț;
- transferul de active de la sediul permanent din România la sediul
central sau la un alt sediu permanent dintr-un alt stat membru sau
dintr-un stat terț;
- transferul rezidenței fiscale din România într-un alt stat membru
sau într-un stat terț, cu excepția acelor active care rămân legate
efectiv de un sediu permanent în România;
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•
•
•

transferul unei activități economice desfășurate în România printrun sediu permanent către un alt stat membru sau către un stat
terț.
Impozitul pe profit se va aplica asupra diferenței între valoarea de piață a
acestor active și valoarea lor fiscală.
Orice pierdere rezultată va putea fi compensată cu câștiguri de aceeași
natură.
Există posibilitatea de a aplica eșalonare la plată pentru impozitul pe
profit aferent acestor operațiuni, în anumite cazuri, în condițiile prevăzute
de Codul de Procedură Fiscală.

Regula generală anti-abuz
• Regula generală anti-abuz transpusă de către Directiva reia, în principiu,
regula deja existentă la articolul 11 din Codul Fiscal (demersurile care nu
sunt oneste, întreprinse cu scopul sau cu unul dintre scopurile principale
de a obține un avantaj fiscal și nu din motive comerciale valabile
economic, nu vor fi luate în considerare în scopul calculării obligațiilor
fiscale).
Reguli privind societățile străine controlate
• Începând cu 1 ianuarie 2018, contribuabilii plătitori de impozit pe profit in
România care controlează o societate străină vor include în baza lor
impozabilă în scopul impozitului pe profit anumite venituri ale societății
străine pe care o controlează.
• În acest context, societatea străină controlată este entitatea sau un sediu
permanent, care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:
- Contribuabilul plătitor de impozit pe profit deține direct sau
indirect cel puțin 50% din capitalul societății străine sau are
dreptul să primească mai mult de 50% din profiturile acesteia;
- Impozitul pe profit efectiv plătit de către societatea străină este
mai mic decât diferența dintre impozitul pe profit către ar fi fost
plătit de către aceasta in România, potrivit regulilor Codului Fiscal,
și impozitul efectiv plătit de aceasta.
• Veniturile societății străine controlate care vor fi incluse în baza
impozabilă a contribuabilului plătitorul de impozit pe profit in România
includ dobânzi, redevențe, dividende, venituri din transferul titlurilor de
participare, venituri din leasing financiar, venituri din activități de
asigurare, activități bancare, venituri de la societăți care obțin aceste
venituri din bunuri și servicii cumpărate de la întreprinderi asociate sau
vândute acestora și care au o valoare economică adăugată redusă sau
inexistentă.
• Veniturile societăților străine controlate menționate mai sus se includ în
baza impozabilă a contribuabilului plătitor de impozit pe profit
proporțional cu participația contribuabilului în entitatea controlată.
Titlul III Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor
•
•

•
•

Se modifică plafonul de venituri sub care o persoană juridică este
considerată plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor de la
echivalentul în lei a 500.000 euro, la echivalentul în lei a 1.000.000 euro.
Se abrogă prevederile prin care o persoană juridică nu se poate încadra în
categoria plătitorilor de impozit pe veniturile microîntreprinderilor dacă
realizează venituri din domeniul bancar, al asigurărilor și reasigurărilor, al
jocurilor de noroc, al exploatării zăcămintelor de petrol și gaze naturale
sau dacă realizează peste 80% din venituri din activități de management
și consultanță.
Se abrogă prevederea conform căreia se poate opta pentru aplicarea
regimului de plătitor de impozit pe profit, cu condiția ca valoarea
capitalului social să fie de minimum 45.000 Lei.
Vor intra sub incidenta acestui impozit contribuabilii care au optat pentru
aplicarea regimului de impozit pe profit în baza condiției de valoare
minimă a capitalului social, precum și contribuabilii care nu au aplicat
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acest regim datorită activităților desfășurate excluse de la aplicarea
acestui impozit până la 31 decembrie 2017.
Se aduc noi clarificări cu privire la modificarea cotelor de impozitare în
cazul modificării numărului de salariați.

Titlul IV Impozitul pe venit
•

Cota de impozit pe venit se reduce de la 16% la 10% pentru următoarele
categorii de venituri:
- Activități independente;
- Salarii și asimilate salariilor;
- Cedarea folosinței bunurilor;
- Investiții;
- Pensii;
- Activități agricole, silvicultură și piscicultură;
- Premii;
- Alte surse.

•

Se reduce de la 10% la 7% cota de impunere reprezentând reținerea la
sursă a impozitului privind plăți anticipate pentru veniturile din drepturi
de proprietate intelectuală.
Se majorează atât plafonul pentru venitul lunar brut pentru care o
persoană poate beneficia de deducere, cât și cuantumul deducerii
personale.
Prevederile prezentului titlu se aplică începând cu veniturile aferente lunii
ianuarie 2018.

•
•

Titlul V Contribuții sociale obligatorii


Au fost modificate cotele contribuțiilor sociale obligatorii datorate de către
angajat și angajator pentru veniturile salariale, după cum urmează:
Contribuția de asigurări sociale:
- angajat – 25%;
- angajator, doar în cazul condițiilor deosebite și speciale de
muncă, la 4%, respectiv 8%.
Contribuția de asigurări sociale de sănătate – angajat 10%.
Contribuția asiguratorie pentru muncă – angajator 2,25%.

•
•
•
•
•

•

Se modifică cota privind contribuția asigurării sociale pentru venituri din
activități independente la 25%.
Se modifică cota privind contribuția asigurărilor sociale de sănătate
pentru alte categorii de venituri (e.g., venituri din activități independente,
venituri din cedarea folosinței bunurilor, venituri din investiții) la 10%.
Obligația de a calcula și de a reține la sursă contribuțiile sociale obligatorii
datorate de către persoanele fizice care obțin venituri din salarii sau
asimilate salariilor rămâne în sarcina angajatorului.
Se modifică plafonul minim pentru baza lunară de calcul al contribuției de
asigurări sociale, în cazul persoanelor care realizează venituri din
activități independente la valoarea salariului de bază minim brut pe țară.
Se modifică plafonul minim pentru baza de calcul al contribuției de
asigurări sociale de sănătate datorată pentru alte tipuri de venituri (e.g.,
activități independente, venituri din investiții, cedarea folosinței bunurilor)
la valoarea salariului de bază minim brut pe țară în vigoare în luna pentru
care se datorează.
Prevederile prezentului titlu se aplică începând cu veniturile aferente lunii
ianuarie 2018.
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Titlul VII – Taxa pe valoare adăugată
„A știut sau ar fi trebuit să știe”
Autoritatea fiscală va avea dreptul să refuze deducerea TVA numai dacă, după
administrarea mijloacelor de probă prevăzute de lege, poate demonstra dincolo
de orice îndoială că persoana impozabilă știa sau ar fi trebuit să știe că
operațiunea invocată pentru a justifica dreptul de deducere era implicată într-o
fraudă privind taxa pe valoarea adăugată care a intervenit în amonte sau în aval
în lanțul de livrări/prestări.
Această prevedere nu este nouă în domeniul TVA, fiind inspirată din
jurisprudența Curții Europene de Justiție.
Titlul VIII Accize si alte taxe speciale
Se înăsprește contravenția aplicabilă în cazul deținerii în afara antrepozitului
fiscal sau comercializării pe teritoriul României de produse accizabile supuse
marcării, fără marcaje, cu marcaje necorespunzătoare sau false. Mai precis, pe
lângă amenda de maxim 100.000 lei, aceste fapte vor fi sancționate și cu
confiscarea cisternelor, recipientelor și mijloacelor de transport utilizate la
transportul respectivelor produse.

Pentru mai multe detalii vă rugăm nu ezitați să ne contactați.
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