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1. Impozit pe profit 

Calculul impozitului pe profit datorat de persoanele juridice străine 
care își desfășoară activitatea prin intermediul mai multor sedii 
permanente în România – prevederi în vigoare începând cu 1 iulie 2013 

Începând cu 1 iulie 2013, persoanele juridice nerezidente care își 
desfășoară activitatea prin intermediul mai multor sedii permanente în 
România cumulează profitul impozabil / pierderea fiscală obținută prin toate 
sediile permanente înregistrate fiscal în România, în vederea calculării 
profitului impozabil și al impozitului pe profit datorat în România. 

În acest sens, aceste persoane juridice nerezidente vor declara la organele 
fiscale, în perioada 01-31 iulie 2013, printr-o declarație de înregistrare 
fiscală,  sediul permanent desemnat pentru îndeplinirea obligațiilor fiscale 
ale contribuabilului nerezident în România. 

În cazul în care sediul fix al nerezidentului care îndeplinește obligațiile 
fiscale din perspectiva TVA constituie și sediu permanent din perspectiva 
impozitului pe profit, sediul fix este și sediul permanent desemnat. 

Profitul impozabil al persoanei juridice străine care își desfășoară activitatea 
prin intermediul mai multor sedii permanente se determină la nivelul sediului 
permanent desemnat să îndeplinească obligațiile fiscale, prin cumularea 
veniturilor și cheltuielilor atribuibile fiecărui sediu permanent în România, cu 
respectarea regulilor prețurilor de transfer. 

Sediile permanente înregistrate până la data de 30.06.2013 închid perioada 
impozabilă potrivit legislației în vigoare până la 30 iunie 2013 (i.e. calcul 
profit impozabil și impozit pe profit separat pe fiecare sediu permanent în 
parte). Calculul, plata și declararea impozitului pe profit datorat de fiecare 
sediu permanent al aceleiași persoane juridice străine pentru perioada 1 
ianuarie – 30 iunie 2013 se efectuează până pe 25 iulie 2013. 

Se stabilesc, de asemenea, reguli privind reportarea pierderii fiscale 
înregistrată anterior datei de 01.07.2013 și se aduc modificări Codului de 
Procedură Fiscală în ceea ce privește înregistrarea fiscală a contribuabililor 
nerezidenți, declararea sediilor secundare ale acestora și organul fiscal 
competent în administrare. 
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Deductibilitatea cheltuielilor cu indemnizația de deplasare acordată 
salariaților  

Se abrogă prevederea conform căreia cheltuielile cu indemnizațiile și orice 
alte sume de aceeași natură primite de salariați pe perioada delegării sau 
detașării în altă localitate, în inreresul serviciului, sunt  deductibile doar în 
limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru personalul din instituțiile publice 
instituţiile publice. 

Practic, aceste sune reprezintă venituri salariale impozabile, respectiv 
cheltuieli deductibile. 

Aceeași regulă se aplică și pentru calculul venitului net impozabil din 
desfășurarea de activități independente. 

Amortizarea fiscală a autoturismelor  

Prin excepție de la regula introdusă începând cu data de 1 februarie 2013 
care limita dreptul de deducere integrală a amortizării aferente anumitor 
categorii  de mijloacele de transport care au cel mult 9 scaune de pasageri, 
incluzând scaunul șoferului la 1.500 lei/lună, această limitare nu se aplică 
pentru: 

 vehiculele utilizate exclusiv pentru servicii de urgență, servicii de 
pază și protecție și servicii de curierat; 

 vehiculele utilizate de agenții de vânzări și  de achiziții, precum și 
pentru test drive și demonstrații; 

 vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plată, inclusiv 
pentru serviciile de taximetrie; 

 vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plată, inclusiv 
pentru închirierea către alte persoane, transmiterea dreptului de 
folosință, în cadrul contractelor de leasing operațional sau pentru 
instruire de către școlile de șoferi. 

 

2. Impozit pe venit și contribuții sociale  

Impozitarea indemnizației de delegare sau detașare  

Se extinde prevederea privind impozitarea indemnizațiilor pe perioada 
delegării sau detașării sau a altor sume de aceeași natură, pentru ceea ce 
depășește limita de 2.5 ori sumele prevăzute de acte normative pentru 
personalul din instituțiile publice, și la indemnizațiile primite pentru 
deplasările /detașările în România ale salariaților care au raporturi de 
muncă cu un angajator nerezident. În acest caz, veniturile neimpozabile se 
limitează la 2.5 ori nivelul indemnizației stabilit prin hotărâre a Guvernului 
pentru deplasări în țara de rezidență a angajatorului nerezident de care ar 
beneficia personalul din instituțiile publice din România dacă s-ar deplasa în 
țara respectivă.  

Aceeași prevedere este valabilă și în cazul contribuțiilor sociale. 

Pentru indemnizații și alte sume de aceeași natură impozabile primite pe 
perioada delegării și detașării în altă localitate, în România sau în 
străinătate, impozitul se calculează și se reține la fiecare plată, iar virarea la 
bugetul de stat se efectuează lunar sau trimestrial, după caz. 

Impozitarea veniturilor din 
activități agricole, silvicultură 
și piscicultură 

Se modifică limitele veniturilor 
neimpozabile (i.e. suprafețe de 
teren pe categorii de culturi și 
număr de capete de animale 
deținute, până la care veniturile 
obținute nu sunt impozabile). 

De asemenea, pentru anumite 
culturi și anumite categorii de 
animale, se modifică normele de 
venit, în sensul decsreșterii față 
de normele reglementate inițial. 

Legat de aceste modificări, se 
reglementează modul de 
declarare la organul fiscal 
teritorial pentru anul 2013. 

 

3. Impozitul pe veniturile 
microîntreprinderilor  

Se completează definiția 
microîntreprinderii, fiind introdusă 
o condiție suplimentară pentru 
încadrarea persoanelor juridice 
române în această categorie și 
anume: persoanele juridice nu 
trebuie să se afle în dizolvare cu 
lichidare, înregistrată la Registrul 
Comerțului sau la instanțele 
judecătorești, potrivit legii. 

În plus, poate opta pentru 
aplicarea impozitului pe profit, 
nefiind obligată la plata 
impozitului pe venitul 
microîntreprinderilor, persoana 
juridică română nou-înființată 
care: 

 începând cu data 
înregistrării în Registrul 
Comerțului, intenționează 
să desfășoare activități în 
domeniul bancar, al 
asigurărilor sau al 
consultanței, 
managementului și 
jocurilor de noroc; 

 la data înregistrării în 
registrul Comerțului, are 
un capital social 
reprezentând cel puțin 
echivalentul în lei al 
sumei de 25.000 EUR.  
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4. Impozit pe veniturile obținute în România de nerezidenți  

Limitările din Normele metodologice referitoare la tipurile de servicii prestate 
de nerezindenți în afara României, pentru care contribuabilii nerezidenți 
datorează în România impozit pe venit începând cu 1 februarie 2013, sunt 
acum incluse în textul Codului Fiscal. Aceste servicii se referă la: servicii de 
management, de consultanță în orice domeniu, de marketing, de asistență 
tehnică, de cercetare și proiectare în orice domeniu, de reclamă și 
publicitate indiferent de forma în care sunt realizate și celor prestate de 
avocați, ingineri, arhitecți, notari publici, contabili, auditori. 

Aplicarea cotei majorate de impozit pe venitul nerezidenților de 50% 
aplicabilă asupra veniturilor plătite nerezidenților într-un stat cu care 
România nu are încheiat un instrument juridic privind schimbul de informații, 
se limitează numai la plățile efectuate ca urmare a unor tranzacții calificate 
ca fiind artificiale. 

5. Taxa pe valoare adăugată 

Se prelungește aplicarea măsurilor de simplificare pentru livrările de cereale 
și plante tehnice până la 31 mai 2014. 

6. Accize  

Se modifică lista situațiilor care nu nu se consideră eliberare pentru consum 
de produse accizabile și se reglementează condițiile în care nu se 
datorează acciză pentru bunurile accizabile care fac excepție de la regula 
eliberării în consum. 

Acciza specifică redusă la bere se aplică în funcție de producția de bere, 
limitată la maxim 200.000 hl/an (și nu în funcție de capacitatea de producție, 
cum era înainte). 
 
Se introduc condiții suplimentare pentru autorizarea ca antrepozitar fiscal în 
cazul producției de produse energetice. 
 
Garanțiile care trebuie constituite de antrepozitarul autorizat, destinatarul 
înregistrat şi expeditorul înregistrat, în vederea asigurării plății accizelor care 
pot deveni exigibile, nu vor depăși cuantumul stabilit prin norme 
metodologice. 
 
Interdicția de a vinde produse energetice la prețuri inferioare costului de 
achiziție plus accize și TVA nu se aplică pentru: 

 comercializarea produselor accizabile în regim suspensiv de la 
plata accizelor; 

 comercializarea produselor accizabile pentru care există o cotație 
internațională sau bursieră. 
 
 

Valoarea de intrare a mijloacelor fixe 
 
Hotărârea Guvernului 276/2013, publicată în Monitorul Oficial 
nr. 313/30.05.2013 

Începând cu 1 iulie 2013, valoarea minimă de intrare a mijloacelor fixe este 
de 2.500 lei. 

Valoarea rămasă neamortizată a mijloacelor fixe cu valoare curpinsă între 
1.800 – 2.500 lei, existente în patrimoniul agenților economici la 1 iulie 
2013, se va recupera pe durata normală de funcționare rămasă. 

 

Modificări de procedură  
fiscală 
 
Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 50/2013 
privind reglementarea unor 
măsuri financiare, publicată 
în Monitorul Oficial nr. 
320/03.06.2013 
 

1. Modificarea cotei de 
penalități de întârziere 
pentru neplata la termen 
a obligațiilor fiscale 

 
Începând cu 01 iulie 2013, nivelul 
penalităţii de întârziere este de 
0,02% pentru fiecare zi de 
întârziere.  Această prevedere se 
aplică obligaţiilor de plată 
scadente după data de 1 iulie 
2013.  
 
Pentru obligaţiile de plată cu 
scadenţa până la data de 1 iulie 
2013 care se sting după această 
dată, se aplică nivelul de 
penalitate de întârziere potrivit 
legislaţiei în vigoare până la data 
de 1 iulie 2013 (i.e. o penalitate 
de întârziere de 5% sau 15% din 
sumă impozitului, în funcție de 
numărul zilelor de întârziere).  
Penalitatea de întârziere nu 
înlătură obligaţia de plată a 
dobânzilor. 
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2. Amânarea la plată a obligațiilor fiscale pentru contribuabilii care 
au de încasat sume certe, lichide și exigibile de la autoritățile 
competente în administrarea fondurilor europene 

Contribuabilii care au de încasat sume certe, lichide şi exigibile de la 
autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene în baza 
contractelor de finanţare încheiate cu acestea, pot solicita amânarea la 
plată a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului 
general consolidat, inclusiv a obligaţiilor accesorii, administrate de Agenţia 
Naţională de Administrare Fiscală sau transmise spre recuperare acestei 
autorităţi, denumite în continuare obligaţii fiscale.  
 
Amânarea la plată se acordă în limita sumei de încasat de la autorităţile 
competente şi în ordinea vechimii obligaţiilor fiscale.  
 
În scopul amânării la plată, contribuabilul depune la organul fiscal 
competent cererea de acordare a amânării, precum şi documentul emis de 
autoritatea competentă, în original, prin care se certifică cuantumul sumelor 
certe, lichide şi exigibile pe care contribuabilul le are de încasat de la 
aceasta. 
 
Procedura de aplicare a prezentului articol se aprobă prin ordin al ministrului 
finanţelor publice 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


