PROIECT 17 FEBRUARIE 2015
TITLUL III
Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor

Definiţia microîntreprinderii
Art. 46. - (1) În sensul prezentului titlu, o microîntreprindere este o persoană juridică
română care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii, la data de 31 decembrie a anului fiscal
precedent:
a) a realizat venituri, altele decât cele obținute din desfășurarea activităților, prevăzute la
art.47 alin.(6);
b) a realizat venituri, altele decât cele din consultanţă şi management, în proporţie de peste
80 % din veniturile totale;
c) a realizat venituri care nu au depăşit echivalentul în lei a 65.000 euro. Cursul de schimb
pentru determinarea echivalentului în euro este cel de la închiderea exerciţiului financiar în care
s-au înregistrat veniturile;
d) capitalul social al acesteia este deţinut de persoane, altele decât statul şi unitățile
administrativ-teritoriale;
e) nu se află în dizolvare urmată de lichidare, înregistrată în registrul comerţului sau la
instanţele judecătoreşti, potrivit legii.
(2) Nivelul veniturilor prevăzute la alin.(1) lit.c) se modifică după cum urmează:
a) 75.000 euro, pentru încadrarea în categoria microîntreprinderilor în anul 2017
b) 85.000 euro, pentru încadrarea în categoria microîntreprinderilor în anul 2018;
c) 100.000 euro, pentru încadrarea în categoria microîntreprinderilor începând cu anul
2019.

Reguli de aplicare a sistemului de impunere pe veniturile microîntreprinderii
Art. 47. - (1) Impozitul reglementat de prezentul titlu este obligatoriu.
(2) Persoanele juridice române aplică impozitul reglementat de prezentul titlu începând cu
anul fiscal următor celui în care îndeplinesc condiţiile de microîntreprindere prevăzute la art. 46.
(3) O persoană juridică română care este nou-înfiinţată este obligată să plătească impozit
pe veniturile microîntreprinderilor începând cu primul an fiscal, dacă condiţia prevăzută la art.
46 alin.(1) lit. d) este îndeplinită la data înregistrării în registrul comerţului.
(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), persoana juridică română nou-înfiinţată care,
începând cu data înregistrării în registrul comerţului, intenţionează să desfăşoare activităţile
prevăzute la alin. (6) nu intră sub incidenţa prezentului titlu.
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(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), persoana juridică română nou-înfiinţată care, la
data înregistrării în registrul comerţului, are subscris un capital social reprezentând cel puţin
echivalentul în lei al sumei de 25.000 euro poate opta să aplice prevederile titlului II. Opţiunea
este definitivă, cu condiţia menţinerii valorii capitalului social de la data înregistrării, pentru
întreaga perioadă de existenţă a persoanei juridice respective. În cazul în care această condiţie nu
este respectată, persoana juridică aplică prevederile prezentului titlu, începând cu anul fiscal
următor celui în care capitalul social este redus sub valoarea reprezentând echivalentul în lei al
sumei de 25.000 euro de la data înregistrării, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 46.
Cursul de schimb utilizat pentru determinarea echivalentului în lei pentru suma de 25.000 euro
este cursul de schimb leu/euro comunicat de Banca Naţională a României la data înregistrării
persoanei juridice.
(6) Nu intră sub incidenţa prevederilor prezentului titlu persoanele juridice române care:
a) desfăşoară activităţi în domeniul bancar;
b) desfăşoară activităţi în domeniile asigurărilor şi reasigurărilor, al pieţei de capital, cu
excepţia persoanelor juridice care desfăşoară activităţi de intermediere în aceste domenii;
c) desfăşoară activităţi în domeniul jocurilor de noroc;
d) desfășoară activităţi de explorare, dezvoltare, exploatare a zăcămintelor petroliere și
gazelor naturale.

Aria de cuprindere a impozitului
Art. 48. - Impozitul stabilit prin prezentul titlu, denumit impozit pe veniturile
microîntreprinderilor, se aplică asupra bazei impozabile determinată potrivit art. 52.

Anul fiscal
Art. 49. - (1) Anul fiscal al unei microîntreprinderi este anul calendaristic.
(2) În cazul unei microîntreprinderi care se înfiinţează sau îşi încetează existenţa, anul
fiscal este perioada din anul calendaristic în care persoana juridică a existat.

Cotele de impozitare
Art. 50. - (1) Cotele de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor sunt:
a) 1% pentru microîntreprinderile care au peste 2 salariați, inclusiv;
b) 3% pentru microîntreprinderile care au un salariat;
c) 3% + 1530 lei trimestrial, pentru microîntreprinderile care nu au salariati. Această suma
se actualizează în funcție de evoluția salariului de bază minim brut pe tară garantat în plată, prin
ordin al ministrului finanțelor publice;
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d) 3% pentru microîntreprinderile care nu se încadrează în prevederile lit.a) sau lit.b), și
care se află într-una din următoarele situații înscrise în registrul comerțului sau în registrul ţinut
de instanţele judecătoreşti competente, după caz:
1. dizolvare urmată de lichidare, potrivit legii;
2. inactivitate temporară, potrivit legii;
3. declarare pe proprie răspundere a nedesfăşurării de activităţi la sediul social/sediile
secundare, potrivit legii.
(2) În cazul în care, în cursul anului fiscal, numărul de salariați se modifică, cotele
prevăzute la alin.(1) se aplică în mod corespunzător, începând cu trimestrul în care s-a efectuat
modificarea, potrivit legii.
(3) În sensul prezentului articol, prin salariat se înțelege persoana anjagată cu contract
individual de muncă cu normă întreagă, potrivit legii.
(4) În aplicarea prevederilor alin.(1) lit.c), microîntreprinderile nou-înființate, cu excepția
celor prevăzute la alin.(1) lit.d) pct.3, precum și cele care se dizolvă fără a intra în lichidare,
pentru trimestrul începerii/încheierii perioadei impozabile, recalculează suma de 1530 lei
corespunzător numărului de zile aferente acestor trimestre în care microîntreprinderea a existat.
(5) Prevederile alin.(1) lit.d) pct.2 și 3 se aplică microîntreprinderilor în inactivitate
temporară/nedesfăşurare a activităţii începând cu data înscrierii în registrul comerţului/registrul
ţinut de instanţele judecătoreşti competente a acestor mențiuni. Pentru trimestrul începerii/
încetării perioadei de inactivitate/nedesfăşurare a activităţii, suma de 1530 lei se recalculează în
funcție de numărul de zile în care microîntreprinderea nu se afla în stare de
inactivitate/nedesfăşurare a activităţii.
(6) Prevederile alin.(1) lit.d) pct.1 se aplică microîntreprinderilor aflate în dizolvare urmată
de lichidare, de la data începerii operaţiunii de lichidare, potrivit legii. Pentru trimestrul începerii
perioadei de dizolvare urmată de lichidare, suma de 1530 lei se recalculează în funcție de
numărul de zile în care microîntreprinderea nu se afla în stare de dizolvare urmată de lichidare.

Reguli de ieşire din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderii în cursul
anului
Art. 51. - (1) Dacă în cursul unui an fiscal o microîntreprindere realizează venituri mai
mari de 65.000 euro sau ponderea veniturilor realizate din consultanţă şi management în
veniturile totale este de peste 20% inclusiv, aceasta datorează impozit pe profit, începând cu
trimestrul în care s-a depăşit oricare dintre aceste limite. Nivelul veniturilor prevăzute în cadrul
acestui articol, se modifică după cum urmează:
a) 75.000 euro pentru anul 2017;
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b) 85.000 euro pentru anul 2018;
c) 100.000 euro începând cu anul 2019.
(2) Limitele fiscale prevăzute de alin. (1) se verifică pe baza veniturilor înregistrate
cumulat de la începutul anului fiscal. Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în
euro este cel de la închiderea exerciţiului financiar precedent.
(3) Microîntreprinderile care în cursul unui trimestru încep să desfăşoare activităţi de
natura celor prevăzute la art.47 alin. (6) datorează impozit pe profit începând cu trimestrul
respectiv.
(4) Calculul şi plata impozitului pe profit de către microîntreprinderile care se încadrează ;
în prevederile alin. (1) şi (3), se efectuează luând în considerare veniturile şi cheltuielile realizate
începând cu trimestrul respectiv.

Baza impozabilă
Art. 52. - (1) Baza impozabilă a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor o constituie
veniturile din orice sursă, din care se scad:
a) veniturile aferente costurilor stocurilor de produse;
b) veniturile aferente costurilor serviciilor în curs de execuţie;
c) veniturile din producţia de imobilizări corporale şi necorporale;
d) veniturile din subvenţii;
e) veniturile din provizioane, ajustări pentru depreciere sau pentru pierdere de valoare, care
au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil;
f) veniturile rezultate din restituirea sau anularea unor dobânzi şi/sau penalităţi de
întârziere, care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil;
g) veniturile realizate din despăgubiri, de la societăţile de asigurare/reasigurare, pentru
pagubele produse bunurilor de natura stocurilor sau a activelor corporale proprii;
h) veniturile din diferenţe de curs valutar;
i) veniturile financiare aferente creanţelor şi datoriilor cu decontare în funcţie de cursul
unei valute, rezultate din evaluarea sau decontarea acestora;
j) valoarea reducerilor comerciale acordate ulterior facturării, înregistrate în contul “709”,
potrivit reglementărilor contabile aplicabile;
k) veniturile aferente titlurilor de plată obţinute de persoanele îndreptăţite potrivit legii,
titularii iniţiali aflaţi în evidenţa Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor, sau
moştenitorii legali ai acestora;
l) despăgubirile primite în baza hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului.
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(2) Pentru determinarea impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, la baza impozabilă
determinată potrivit alin.(1), se adaugă următoarele:
a) valoarea reducerilor comerciale primite ulterior facturării, înregistrate în contul “609”,
potrivit reglementărilor contabile aplicabile;
b) în trimestrul IV sau în ultimul trimestru al perioadei impozabile, în cazul
contribuabililor care îşi încetează existenţa, diferenţa favorabilă dintre veniturile din diferenţe de
curs valutar/ veniturile financiare aferente creanţelor şi datoriilor cu decontare în funcţie de
cursul unei valute, rezultate din evaluarea sau decontarea acestora şi cheltuielile din diferenţe de
curs valutar/cheltuielile financiare aferente, înregistrate cumulat de la începutul anului;
c) rezervele, cu excepția celor reprezentând facilități fiscale, reduse sau anulate,
reprezentând rezerva legală, rezerve din reevaluarea mijloacelor fixe, inclusiv a terenurilor, care
au fost deduse la calculul profitului impozabil şi nu au fost impozitate în perioada în care
microîntreprinderile au fost şi plătitoare de impozit pe profit, indiferent dacă reducerea sau
anularea este datorată modificării destinaţiei rezervei, distribuirii acesteia către participanţi sub
orice formă, lichidării, divizării, fuziunii contribuabilului sau oricărui alt motiv;
d)

rezervele

reprezentând

facilități

fiscale,

constituite

în

perioada

în

care

microîntreprinderile au fost şi plătitoare de impozit pe profit, care sunt utilizate pentru majorarea
capitalului social, pentru distribuire către participanți sub orice formă, pentru acoperirea
pierderilor sau pentru oricare alt motiv. În situația în care rezervele fiscale sunt menținute până la
lichidare acestea nu sunt luate în calcul pentru determinarea bazei impozabile ca urmare a
lichidării.
(3) În cazul în care o microîntreprindere achiziţionează case de marcat, valoarea de
achiziţie a acestora se deduce din baza impozabilă, în conformitate cu documentul justificativ, în
trimestrul în care au fost puse în funcţiune, potrivit legii.

Reguli de determinare a condiţiilor de aplicare a sistemului de impunere pe veniturile
microîntreprinderii
Art. 53. - Pentru încadrarea în condiţiile privind nivelul veniturilor prevăzute la art.46
alin.(1) lit.b) şi lit.c), art. 46 alin.(2) şi art.51, se vor lua în calcul aceleaşi venituri care constituie
baza impozabilă prevăzută la art.52.

Termenele de declarare a menţiunilor
Art. 54. - (1) Persoanele juridice care se înfiinţează în cursul unui an fiscal, precum și
microîntreprinderile care intră sub incidenţa prevederilor art. 51 comunică organelor fiscale
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teritoriale aplicarea/ieşirea din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, potrivit
prevederilor Codului de procedură fiscală.
(2) Persoanele juridice române plătitoare de impozit pe profit comunică organelor fiscale
teritoriale aplicarea sistemului de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, până la data de
31 martie inclusiv a anului pentru care se plăteşte impozitul pe veniturile microîntreprinderilor.
(3) În cazul în care, în cursul anului fiscal, una dintre condiţiile impuse la art.46 alin.(1)
lit.d) şi e) nu mai este îndeplinită, microîntreprinderea comunică organelor fiscale teritoriale
ieşirea din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, până la data de 31 martie
inclusiv a anului fiscal următor.

Plata impozitului şi depunerea declaraţiilor fiscale
Art. 55. - (1) Calculul şi plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor se efectuează
trimestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se calculează
impozitul.
(2) Microîntreprinderile au obligaţia de a depune, până la termenul de plată a impozitului,
declaraţia de impozit pe veniturile microîntreprinderilor.
(3) În cazul microîntreprinderilor care îşi încetează existenţa în cursul anului, data până la
care se depune declaraţia de impozit pe veniturile microîntreprinderilor este data la care se
încheie perioada impozabilă.
(4) Impozitul reglementat de prezentul titlu reprezintă venit al bugetului de stat.

Prevederi fiscale referitoare la amortizare
Art. 56. - Microîntreprinderile sunt obligate să ţină evidenţa amortizării fiscale, conform
art. 28 al titlului II.
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