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Modificări propuse la Codul Fiscal
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1.1 Informaţii generale proiect republicare Cod 
Fiscal
Data publicare: 27 mai 2015

• claritate, accesibilitate şi evitarea 
interpretărilor în aplicarea 
prevederilor Codului fiscal

• transparenţă în prezentarea 
principiilor fiscale, în definirea
conceptelor, noţiunilor şi metodelor

• asigurarea corelării între prevederile 
Codului fiscal şi dispoziţiile Codului 
de procedură fiscală rescris, precum 
şi cu cele ale legislaţiei conexe

• creşterea eficienţei activităţii de 
administrare a impozitelor, taxelor
şi contribuţiilor sociale;

• scăderea costurilor de administrare 
a impozitelor şi taxelor precum şi a 
celor de conformare suportate de
contribuabili;

• încurajarea investițiilor în România.

Obiective:
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Martie – Iunie 2015

Discuţii în Parlament

Iulie 2015

Aprobare

1 Ianuarie 2016

Intrare in vigoare
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1.2 Modificări dispoziţii generale

Transferarea în Codul de procedură fiscală a dispoziţiilor privind constituirea 
Comisiei fiscale centrale, în Codul fiscal rămânând doar dispoziţii privind 
responsabilitatea sa

Definiţii:

• introducerea de noi definiţii: „principiul valorii de piață (arm′s 
length)”, „centrul intereselor vitale”, „locul conducerii efective”, „transport
internaţional”, „metoda scutirii”, „operaţiuni cu instrumente financiare” şi 
„stock option plan”;

• modificarea/completarea definiţiilor deja existente: „activitate
independentă”, „asociere fără personalitate juridică”, „dividend”, 
„redevenţă”, „valoare fiscală”, etc.

Menţionarea expresă a posibilităţii ajustării preţului unei tranzacţii de către 
organele fiscale pe baza nivelului tendinţei centrale a pieţei.
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1.3 Modificări impozit pe profit (1/3)

• reducerea începând cu 1 ianuarie
2019 a cotei de impozit pe profit la
14%

• încadrarea în categoria
contribuabililor obligaţi la plata 
impozitului pe profit a
persoanelor juridice străine cu 
locul conducerii efective în
România

• excluderea entităţilor 
transparente fiscal cu
personalitate juridică din
categoria contribuabililor obligaţi la 
plata impozitului pe profit

• scutirea de impozit a profitului
reinvestit se va aplica şi în cazul 
reinvestirii în calculatoare
electronice şi echipamente 
periferice, precum şi programe 
informatice

• modificarea termenului de
comunicare a organelor fiscale
opţiunea pentru modificarea anului
fiscal (15 zile de la data începerii
anului fiscal modificat)
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1.3 Modificări impozit pe profit (2/3)

• modificarea regulii generale de deductibilitate a cheltuielilor

• eliminare limite de deductibilitate:

• scheme de pensii facultative

• prime de asigurare voluntară de sănătate.

• clarificarea anumitor aspecte privind deductibilitatea cheltuielilor cu stocurile

• modificarea nivelului minim de deductibilitate pentru cheltuielile cu
sponsorizarea

• simplificare mod de determinare limite de deductibilitate (i.e. cheltuieli de
protocol, rezerva legală);
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1.3 Modificări impozit pe profit (3/3)

• posibilitatea deducerii pierderilor din
creanţe dacă au fost acoperite prin 
contracte de asigurare;

• extinderea criteriilor de deducere a
provizioanelor pentru clienţi;

• modificări privind deductibilitatea
dobânzilor şi diferenţelor de curs 
valutar;

• eliminarea condiţiilor privind 
neimpozitarea veniturilor din
dividende primite de la o persoană 
juridică română;

• limitarea neimpozitării dividendelor 
primite de o persoană juridică română de 
la o persoană juridică străină în măsura în 
care acestea sunt cheltuieli deductibile la
nivelul societăţii plătitoare;

• venituri din vânzarea/cesionarea
titlurilor de participare – se doreste
eliminarea obligaţiei cumpărătorului, în 
cazul în care acesta este român, de a reţine 
impozitul;

• modificare termen pentru efectuarea
plăţilor anticipate de impozit pe profit;

• diminuarea cotei aferente impozitului pe
dividende la 5%
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1.4 Modificări impozit pe veniturile 
microîntreprinderilor

• schimbarea condiţiilor de încadrare în categoria microîntreprinderilor:

• 75,000 euro începând cu anul 2017;
• 85,000 euro începând cu anul 2018;
• 100,000 euro începând cu anul 2019.

• excluderea contribuabililor cu activităţi în domeniul petrolier;

• introducerea unui sistem diferenţiat de cote de impozitare:

a) 1% - microîntreprinderi cu 2 sau mai mult de 2 salariaţi;
b) 3% - microîntreprinderi cu un singur salariat;
c) 5% – microîntreprinderi fără salariaţi.

• scăderea din baza impozabilă a veniturilor obţinute dintr-un stat străin cu care
România are încheiată convenţie de evitare a dublei impuneri, dacă acestea au fost
impozitate în statul străin.

• luarea în considerare la calculul impozitului pe profit doar a veniturilor şi cheltuielilor
înregistrate începând cu trimestrul în care s-a făcut trecerea de la microîntreprindere
la societate plătitoare de impozit pe profit.
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1.5 Modificări impozit pe veniturile obţinute de 
nerezidenţi din România

14%

5%

reducerea cotei de impozitare la 14%, începând cu 1
ianuarie 2019;

introducerea cotei de impozitare de 5% pentru
veniturile impozabile obţinute din România 
din dividende;

reintroducerea impozitării numai a veniturilor din servicii prestate în
România şi a celor din prestarea de servicii de management sau
consultanţă în orice domeniu, indiferent de locul prestării;

introducerea menţiunii că declaraţiile
informative anuale privind reţinerea la sursă
se vor depune în format electronic.
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Controale fiscale – arii principale de
interes
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Pierderi de inventar/tehnologice
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Pierderi tehnologice

Normă proprie de consum

=> Documentare corespunzătoare

Pierderi de inventar

Furturi/pierderi

Deprecieri

Calamităţi

NOUL COD FISCAL:
Alinierea prevederilor
privind tratamentul

pierderilor de inventar din
punct de vedere al

impozitului pe profit cu cele
aferente TVA

NOUL COD FISCAL:
Alinierea prevederilor
privind tratamentul

pierderilor de inventar din
punct de vedere al

impozitului pe profit cu cele
aferente TVA

• Contracte de asigurare

• Compensare plusuri cu minusuri

• Imputare persoane responsabile

Provocarile sistemului fiscal actual
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Substanţa economică a tranzacţiilor
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Substanţă economică 
tranzacţii

Art. 11 din Codul Fiscal !!!

Formă tranzacţii
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Tranzacţii intra-grup: beneficii şi substanţă

Guvernanţa 
preţurilor de 

transfer

Identificarea
evenimentelor

în sfera
preţurilorde

transfer
Analiză 

funcţională şi 
politică de 
preţuri de 
transfer

Evaluarea şi 
selecţia 

politicii de
preţuri de 
transfer

Documentaţia 
de preţuri de 
transfer de

bază

Documentaţia 
privind
afacerea

Implementare

Validare,
control şi 
verificare

Tranzacţii intra-grup

Deductibilitatea cheltuielilor cu serviciile:

 Prestare efectivă a serviciilor

 Necesitate + beneficii aduse

„Benefit test”

SubstanţăSubstanţă Valoare de
piata

Valoare de
piata
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Risc de sediu permanent

Revizuire model
de business!!!

Revizuire model
de business!!!

Provocarile sistemului fiscal actual Iunie 2015
15
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Oportunitati pentru contribuabili

16
iunie 2015Provocările sistemului fiscal actual



PwC Romania

Scutirea de impozit a profitului reinvestit
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Placeholder for
text

Scutire profit
impozit reinvestit

Echipamente
produse/achiziţionate şi puse 
în folosinţă în perioada 1 Iulie 

2014 – 31 Decembrie 2016

Nu este permisă amortizarea 
accelerată a echipamentelor 
pentru care se beneficiază de 

facilitate

Constituire rezervă şi
impozitare la momentul

utilizării

Perioadă de deţinere 
a echipamentelor

aferente

Aplicabilă valorii 
profitului contabil
brut cumulat de la
începutul anului

1

2

3

4

5
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Legislaţia de holding - factor decizional în 
procesul de reorganizare

Scutiri

- Dividende

- Câştiguri de capital

- Venituri din lichidarea
persoanelor juridice

Condiţii

- Deţinere - minim 10%

- Perioada - minim 1 an

! Substanţă
economică 
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Oportunităţi

• Posibilitate înfiinţare holding în România ca urmare a 
prevederilor fiscale favorabile introduse începând cu 1
ianuarie 2014;

• Structură – reaşezare, analiză substanţă, decizii pentru 
viitor;

• Restructurări – fuziuni, divizări, transfer de activitate.

Moment propice pentru analiză 
structură

Riscuri din trecut
vs

oportunităţi viitoare
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Stimulare investitori individuali – business angels

Condiţii pentru investitor:
 este o persoană din afara 

societăţii în care investeşte;
 investiţia este cuprinsă între 

3000 EUR şi 200,000 EUR;
 investiţie efectuată în scopul 

îndeplinirii obiectului de
activitate al societăţii;

 deţine mai puţin de 49% din 
capitalul social al societăţii.

Facilităţi fiscale:
 scutire impozit pe veniturile din

dividende pentru o perioadă de 3 
ani (limitare);

 scutire impozit pe câştigurile de 
capital dacă vânzarea părţilor
sociale se face după 3 ani.

Stimularea
investitorilor
individuali -

business angels

Investiţii eligibile:

 societăţi cu răspundere limitată;
 întreprinderi autonome;
 societăţi ce nu sunt în 

incapacitate de plată, insolvenţă, 
faliment, etc.

Există anumite excepţii în funcţie
de obiectul de activitate!!!

Scop – acordarea de facilităţi
fiscale investitorilor persoane
fizice
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Vă mulţumesc!

Ruxandra Tarlescu
Senior Manager
ruxandra.tarlescu@ro.pwc.com
0748 201 649

This publication has been prepared for general guidance on matters of interest only, and does not
constitute professional advice. You should not act upon the information contained in this
publication without obtaining specific professional advice. No representation or warranty (express
or implied) is given as to the accuracy or completeness of the information contained in this
publication, and, to the extent permitted by law, PricewaterhouseCoopers Tax Advisors &
Accountants SRL, its members, employees and agents do not accept or assume any liability,
responsibility or duty of care for any consequences of you or anyone else acting, or refraining to
act, in reliance on the information contained in this publication or for any decision based on it.

© 2015 PricewaterhouseCoopers Tax Advisors & Accountants SRL. All rights reserved. In this
document, “PwC” refers to PricewaterhouseCoopers Tax Advisors & Accountants SRL which is a
member firm of PricewaterhouseCoopers International Limited, each member firm of which is a
separate legal entity.


