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Sunt considerate  nedeductibile  cheltuielile cu dobanzile aferente  achizitionarii  in baza  un or contacracte  cu plata amanata   a 
mijloacelor fixe /  imobilizarilor  necorporale  / stocurilor, stabilite  in conformitate  cu IFRS; 
 
Sunt  considerate  nedeductibile,  cheltuielile inregistrate  in evidenta   contabila, indiferent  de natura   lor, dovedite ulterior   ca 
fiind  legate  de fapte  de coruptie,   potrivit   legii; 
 
Pentru   mijloacele fixe clasificate ca active  biologice  s-a introdus   definitia   valorii  fiscale  si modul  sau  de calcul, similar  cu 
prevedrile referitoare  la mijloacele fixe amortizabile,  iar veniturile / cheltuielile din modificarea valorii juste a  activelor biologice   
detinute de  contribuabilii   care   aplica   Standardele   internationale   de  raportare financiara  sunt  considerate  venituri   
neimpozabile / cheltuieli  nedeductibile; 
  
Referitor   la posibilitatea  autoritatilor   de a nu  lua  in  considerare  o tranzactie care  nu  are  scop  economic sau pentru   a 
reincadra    forma   unei  tranzactii    pentru   a reflecta   continutul  ei economic, s-a introdus   notiunea   de tranzactie  artificiala. 
Tranzactii  artificiale sunt  cele care nu au continut   economic si  nu fac parte  din cadrul  unor practici   economice obisnuite, avand  
ca scop esential  evitarea   impozitarii  ori  obtinerea   de avantaje   fiscale  care altfel  nu  ar  fi fost  obtinute.   In  cazul  in care  
tranzactiile  sint  considerate  artificiale  ele  nu  vor  face  parte   din domeniul de aplicare   al conventiilor de evitare  a dublei  
impuneri; 
  
In  scopuri   fiscale,  s-a  introdus    obligatia   evidentierii  in  registrul    de  evidenta   fiscala  a  tuturor    veniturilor   si cheItuielilor 
luate  in calcul Ia determmarea  IMPOZITULUI PE PROFIT; 
 
Imobilizarile   necorporale   cu  durata    de  viata   utila   nedeterminata,   incadrate    astfel  potrivit   reglementarilor contabile, nu 
vor fi considerate  active  amortizabile  din punct  de vedere  fiscal. 
 
S-a limitat  amortizarea  fiscala  la mijloace   de transport    persoane   cu maxim  9 scaune  la 1.500  lei/luna  pentru fiecare  mijioc,  
chiar  daca  acestea  au fost  achizitionate anterior datei de 01.02.2013; 
  
S-a marit  la 50%  procentul  de deducere  suplimentara  la calculul  profitului impozabil, pentru  cheltuielile efectuate cu activitatile 
de cercetare-dezvoltare ; din categoria activitatilor de cercetare aplicativa si/sau de dezvoltare tehnologica, relevante pentru 
activitatea desfasurata de societate, efectuate pe teritoriul Romaniei, dar si in statele membre UE/SEE, separat pe fiecare proiect in 
parte. Deducerea suplimentara se calculeaza trimestrial/anual, urmand a fi recuperata  in cazul pierderii fiscale; 
  
S-au introdus   reguli  privind   impozitarea  rezervelor  rezultate   din actualizarea  la rata  inflatiei  a mijloacelor fixe amortizabile  si  
a  terenurilor,   in  cazul   contribuabililor    care   aplica   reglementarile   contabile    conforme  cu Standardele  Internationale   de 
Raportare  Financiara  ("IFRS"). 
 
Pentru   aplicarea   limitarii   de deductibilitate  a cheltuielilor cu dobanzile, s-a introdus   definitia  notiunii  de credit  / imprumut, 
reprezentand orice conventie incheiata intre parti care genereaza in sarcina uneia dintre parti obligatia de a plati  dobinzi  si de a 
restitui   capitalul   imprumutat. 
 
S-au modificat prevederile  referitoare  la obligatia  persoanelor  juridice   straine   de a declara   si plati  a impozitul pe profit  din 
transferul  de proprietati  imobiliare  situate  in Romania   sau de titluri  de participare  la o persoana juridica   romana.  Astfel,  
persoanele juridice   straine   au obligatia  de a depune  o declaratie  anuala   de impozit  pe profit  pana  la data  de 25 martie  
inclusiv  a anului  urmator. 
  
Se aduc  precizari    privind   imposibilitatea   de  a reporta    creditul   fiscal  care  nu  a fost  utilizat   in  anul  in  care impozitul  a fost 
platit  statu lui strain. 
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Impozitul pe 
veniturile 
obtinute 

in Romania de 
nerezidenti 

Toate  veniturile   obtinute   din   servicii   ( exclusiv transportul international    
si  prestarile   de   servicii accesorii acestui  transport),  se  vor   impozita   in 
Romania, indiferent   daca  acestea  sunt  prestate   in Romania sau in afara 
tarii.   
 
Se va aplica o cota majorata cu 50 % a impozitului  cu retinere la sursa pentru  
veniturile platite intr-un  stat cu care  Romania   nu  are  incheiat   un   
instrument juridic in baza  caruia  sa se realizeze  schimbul  de informatii 
fiscale. In  aceasta  categorie  sunt  incluse  veniturile din servicii, dividende, 
dobanzi, comisioane, redevente, si exercitarea profesiilor libere. 

Contributii 
sociale 

obligatorii 

Angajatorii din  state  care  nu  intra   sub  incidenta regulamentelor Uniunii   
Europene    sau   a   conventiilor    in domeniul  securitatii  sociale si care nu au 
incheiat  acorduri   cu angajatii   lor  cu privire   la declararea    si plata  
contributiilor sociale  au obligatia  de a declara,   retine  si plati  contributiile 
sociale    datorate      in    Romania,     prin     reprezentant      sau imputernicit. 
 
Este introdusa noua  exceptie  de  la  plata   contributiei    de asigurari sociale 
pentru   anumite   categorii  de persoane   deja asigurate in sistemul  public  de 
pensii. 
 
Veniturile din  activitati agricole, silvicultura   si piscicultura sunt exceptate  de 
la plata  contributiei   de asigurari   sociale de pensie.   Se  datoreaza    
contributia     de  asigurari    sociale   de sanatate,   in anumite  conditii. 



  
 

Sumele primite de angajati   pe perioada   delegarii  si detasarii   - in tara  si in strainatate    - care  depasesc 
nivelul de 2,5 ori stabilit  pentru  angajatii institutiilor  publice,  precum  si cele primite  pentru  acoperirea 
cheltuielilor de  transport si  cazare,   vor  fi  supuse   impozitului  pe  venit   si  contributiilor   sociale 
obligatorii. 
 
Veniturile   din  salarii   obtinute   din  activitati   desfasurate  intr-un   stat  strain,   platite   de  catre  sau  in 
numele  unui  angajator   rezident  roman,  sunt  impozabile in Romania   numai  daca  Romania   are drept de 
impunere. 
 
Regimul  fiscal  aplicabil   dividendelor  se aplica  si pentru sumele platite de catre o persoana juridica pentru  
bunuri  sau servicii furnizate   in favoarea  unui participant   la respectiva  persoana  juridica,   daca plata  este 
facuta  in folosul personal   al acestuia. 
 
Impozitul  pe veniturile   din salarii,  diferente  de salarii,  dobanzi  acordate  in legatura   cu acestea  precum si 
actualizarea  lor  cu indicele  de inflatie  stabilite   in baza  unor  hotarari   judecatoresti  irevocabile,  se 
calculeaza   si se retine  la data  efectuarii   platii,  conform  dispozitiilor legale in vigoare  la data  platii  si se 
vireaza  pina  la data  de 25 a lunii  urmatoare    celei in care  s-a facut  plata.

S-a modificat  impozitarea  veniturilor   din activitati   agricole astfel:

- platitorii   de venituri  din valorificarea  produselor   vandute   catre  unitati  specializate pentru colectare,   
unitati   de procesare   industriala    sau  catre  alte  unitati   pentru   utilizare   ca atare nu mai au obligatia  de 
a retine  impozitul  pe venit in cota de 2% aplicata  produselor   livrate; 
 - sunt impozabile veniturile  din cresterea  si exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor    de  
origine   animala,    in  stare   naturala;     precum    si  cele  din  silvicultura   si piscicultura,  care  se supun  
impunerii   similar  veniturilor   din activitati   independente; 
 - s-au  stabilit   limitele   in  baza   carora   veniturile    din  activitati   agricole   sunt  considerate 
neimpozabile; 
 - s-au  introdus    normele   de  venit  pentru   impozitarea   veniturilor    din  activitati   agricole, obtinute   din 
valorificarea  produselor   in stare  naturala   urmand   ca veniturile   din activitati agricole   obtinute   din  
valorificarea  produselor    in  orice  alta  stare  decat  cea  naturala    sa reprezinte   venituri   din  activitati   
independente  - pentru   veniturile   din  activitati  agricole determinate   pe  baza  de  norme   de  venit  
obtinute   in  perioada    01.01.2013 -  31.01.2013, normele   de venit  se stabilesc  de catre  Unitatile  
teritoriale    de specialitate  ale Ministerului Agriculturii  si Dezvoltarii  Rurale   si se aproba   de catre  
Directiile   generale   ale Finantelor Publice  teritoriale   ale Ministerului  Finantelor  Publice 
 - s-au  modificat  termenele   de plata  a impozitului  aferent  veniturilor   din activitati   agricole impozabile 
pe baza  normelor   de venit,  respectiv:   25 octombrie   si 15 decembrie. 

 

Impozitul 
 

pe  
 
 

venit 
 



  
 

Impozitul 
 

pe  
 

veniturile 
 

microintreprinderilor 
 

S-a  introdus aplicarea obligatorie  a sistemului  de  impunere  a veniturilor  realizate  de microintreprinderi, pentru   
contribuabilii  care  indeplinesc  urmatoarele   conditii  la data de 31 decembrie 2012: 
- au obtinut  venituri   sub 65.000 euro  / an 
-  au capital  exclusiv  privat; 
- obtin  anumite   categorii   de venituri   (altele  decat  consultanta,  management,  activitati   din domeniul bancar,   al 
jocurilor   de noroc,  al asigurarilor  si resigurarilor  si al pietei  de capital cu exceptia  celor  ce desfasoara  activitati   de 
intermediere  in acestea  din urma  ),   fiind astfel  eliminata   conditia  referitoare  la numarul   de angajati                       
(minim  1 - maxim  9 angajati). 
  
Sistemul se va aplica  si pentru   microintreprinderile   platitoare  de impozit  pe profit  (cu aplicabilitate  din anul  fiscal 
urmator), daca  la 31.12.2012 acestea  indeplineau  conditiile de mai  sus.  
   
 Persoanele juridice   care  au  optat  pentru   acest  sistem  de impunere  pana  la  1 februarie 2013 vor pastra   regimul  
microintreprinderilor   pentru   anul  2013. 
  
Daca, in cursul  unui an, o microintreprindere realizeaza venituri  mai mari  de 65.000 euro, aceasta   va  plati   impozit   pe  
profit   incepand    cu  trimestrul   in  care  s-a  depasit   limita. Impozitul  se va calcula  in baza  cheltuielilor  si veniturilor  de 
la inceputul   anului  fiscal, urmand ca  impozitul  datorat    sa  fie  diminuat  cu  valoarea    impozitului  pe  veniturile 
microintreprinderilor datorat   in cursul  anului  respectiv. 
  
Conform   prevederilor  in vigoare,  cursul  de schimb  pentru   determinarea  echivalentului in lei a limitei  de 65.000 euro  
este cel de la inchiderea  exercitiului financiar   precedent. 
  
Persoanele juridice   nou  infiintate   sant  obligate  la plata  impozitului  pe veniturile microintreprinderilor si  vor  inscrie   
aceasta   mentiune    in  cererea   de  inregistrare   la registrul   comertului  incepind   cu primul   an fiscal,  daca  la data  
inregistrarii  in registrul comertului au capital  exclusiv  privat. 

•    CaIendaruI   privind  cresterea  niveIuIui de accize Ia tigarete a fost modificat,   termenul   de majorare   fiind  devansat   cu 
trei Iuni. 
   
 •   De  asemenea,   incepand   cu  data   de  1 februarie  2013  se modifica nivelul accizei Ia bere / baza de bere din amestecul 
bauturilor   nealcoolice,  care indeplineste   o oserie de conditii, precum  si bauturile   fermentate,   aIteIe decat  bere  si 
vinuri, care indeplinesc   serie de caracteristici. 
  
 •    Pentru   anumite   produse   accizabile  ( cafea,  bere,  bauturi fermentate) retrase   de pe plata, daca starea    sau   
vechimea    acestora    Ie  face   improprii consumului  ori    nu     mai    indeplinesc      condltiile     de comercializare,accizele   
platite    se   restituie    Ia   cererea operatorului economic. 

ACCIZE 



  
 

Pentru   a determina    baza  de impozitare    aferenta   livrarilor    de bunuri   sau  prestarilor    de servicii  intre  parti afiliate  se va utiliza  
valoarea de piata,  atunci  cand: 
- contrapartida   este mai mica  decat  valoarea   de piata,  iar  beneficiarul livrarii    sau al prestarii   nu are  drept  complet  de deducere; 
- contrapartida   este mai mica decat valoarea  de piata,  furnizorul   / prestatorul   nu are drept  complet de deducere   si livrarea   / 
prestarea   este scutita  fara  drept  de deducere; 
- contrapartida este mai  mare  decat  valoarea   de piata,  iar  furnizorul   / prestatorul    nu  are  drept complet  de deducere. 
  
Valoarea   de piata   este  definita   ca  suma  totala pe care  pentru   obtinerea   bunurilor    ori  serviciilor   in  cauza  la momentul   respectiv,   
un  client  aflat  in  aceeasi  etapa  de comercializare  la care  are  loc livrarea   de bunuri   sau prestarea    de  servicii   ar  trebui   sa  o  
plateasca   in  conditii   de  concurenta   loiala  unui  furnizor    ori  prestator independent  de pe teritoriul   statului   membru   in care  
livrarea   sau prestarea   este supusa  taxei.  
Atunci  cand  nu poate  fi stabillta   o livrare  de bunuri   sau o prestare   de servicii  comparabila,  valoare  de piata  Inseamna: 
 -pentru  bunuri,  o suma care nu este mai mica decat  pretul  de cumparare al bunurilor   sau al unor bunuri similare   ori,  in  absenta   unui  
pret  de  cumparare,   pretul   de cost,  stabilit   la  momentul livrarii; 
-pentru  servicii,  o suma  care  nu este mai mica decat  costurile  complete  ale persoanei   impozabile pentru   prestarea   serviciului 
  
Baza  de impozitare   pentru   importul   de bunuri in Romania   va include  cheltuielile care  decurg  din transportul in Romania in  alt loc de 
destinatie  din Comunitate,  in cazul in care locul respectiv  este cunoscut  la momentul importului. 
  
In categoria   operatiunilor  scutite  de TVA, se include  acordarea   cu plata  pe o anumita   perioada   a unor drepturi reale precum   dreptul  
de  uzufruct   si cel de superficie  asupra  unui  bun  imobil.  Persoanele  impozabile  care efectueaza   astfel  de operatiuni   pot opta  pentru   
aplicarea TVA. 
 
In  situatia   bunurilor    furate,   indiferent    daca   se incadreaza    in  categoria    bunurilor    de  capital   sau  nu,  este obligatorie  ajustarea   
TVA la momentul   constatarii   lipsei  din gestiune.  S-au introdus   prevederi   noi care  permit anularea   ajustarii   la data  la care  furtul  
este dovedit  prin  hotarare   judecatoreasca   definitiva. 
 
Se vor aproba  cererile  de reinregistrare  in scopuri  de TVA depuse chiar si dupa 180 zile de la data anularii   inregistrarii,  pentru   
persoanele  impozabile  care  au  sediul  activitatii  economice in  afara Romaniei si carora  li s-a anulat  inregistrarea  in scopuri  de TVA in 
Romania. 
 
S-a introdus obligatia depunerii declaratiei de catre  persoana  careia  i s-a  anulat   inregistrarea   in scopuri  de TVA, pentru: 
 - reflectarea  TVA de plata  / de recuperat,  cand  se emit  facturi   de regularizare  sau  se ajusteaza    baza   de   impozitare   pentru    
operatiuni   realizate    inainte    de   anularea inregistrarii; 
 - reflectarea  TVA de  plata   de  catre   persoanele  care  au  aplicat   sistemul   de  TVA la incasare,   daca  incasarea   contravalorii  facturilor   
emise  sau termenul limita  de 90 de zile de la data  emiterii  facturii  intervine  dupa  anularea   inregistrarii  in scopuri  de TVA. 
  
Sunt  stabilite   regimurile  tranzitorii  pe care  trebuie   sa Ie aplice  persoanele  impozabile obligate  sa adopte  / sa paraseasca  sistemul  de 
TVA la incasare,   precum   si beneficiarii care  efectueaza achizitii de la acesti  furnizori,   pe perioada   cuprinsa   intre  data  de la care  
aveau  obligatia   sa aplice  sistemul de TVA la incasare  pana  la data  inregistrarii  din oficiu, si respectiv  de la data  la care aveau  obligatia 
sa inceteze  aplicarea   sistemului de TVA la incasare,   pana  la radierea   din oficiu. 
  
Sunt  stabilite  regimurile  aplicabile in cazul  inregistrarii  / radierii   din eroare  a contribuabililor  in / din Registrul  persoanelor  care aplica  
sistemul  de TVAla incasare,  astfel incat  impactul   acestor  erori sa fie minim. 
  
Persoanele impozabile inscrise  in Registrul   operatorilor  intracomunitari   pentru   care  se modifica lista  administratorilor   sau  asociatilor  
care  detin  minimum  5%  din  capitalul   soeial,  cu  exceptia societatilor pe actiuni,  au obligatia   de a depune  la organul   fiscal  competent 
cazierele  judiciare   ale noilor administratori  / asociati  in termen   de 30 de zile de la data  modificarii. Nerespectarea  acestei obligatii  se 
sanctioneaza  cu radierea   din Registrul   operatorilor  intracomunitari.

TVA 
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