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• Veniturile neimpozabile si cheltuielile nedeductibile - elemente importante

pentru determinarea rezultatului fiscal

• Codul fiscal rescris - aduce elemente noi in ceea ce priveste calculul

rezultatului fiscal

• Definitie rezultat fiscal: se regaseste in Art. 19, Aliniat (1), Reguli generale:

"Rezultatul fiscal se calculeaza ca diferenta intre veniturile si

cheltuielile inregistrate conform reglementarilor contabile aplicabile,

din care se scad veniturile neimpozabile si deducerile fiscale si la care

se adauga cheltuielile nedeductibile. La stabilirea rezultatului fiscal se iau

in calcul si elemente similare veniturilor si cheltuielilor, potrivit normelor

metodologice, precum si pierderile fiscale care se recupereaza in

conformitate cu prevederile art. 31. Rezultatul fiscal pozitiv este profit

impozabil, iar rezultatul fiscal negativ este pierdere fiscala."

1. Introducere



• Registrul de evidenta fiscala - definit la punctul 8 din Normele de aplicare 

a Codului fiscal adoptate prin HG nr.1/2016: 

"8. In aplicarea prevederilor art. 19 alin. (7) din Codul fiscal, pentru calculul

rezultatului fiscal contribuabilii sunt obligati sa intocmeasca un registru de

evidenta fiscala, tinut in forma scrisa sau electronica, cu respectarea dispozitiilor

Legii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

referitoare la utilizarea sistemelor informatice de prelucrare automata a datelor.

In registrul de evidenta fiscala trebuie inscrise veniturile si cheltuielile inregistrate

conform reglementarilor contabile aplicabile, potrivit art. 19 alin. (1) din Codul

fiscal, veniturile neimpozabile potrivit art. 23 din Codul fiscal, deducerile fiscale,

elementele similare veniturilor, elementele similare cheltuielilor, cheltuielile

nedeductibile, potrivit art. 25 din Codul fiscal, precum si orice informatie cuprinsa

in declaratia fiscala, obtinuta in urma unor prelucrari ale datelor furnizate de

inregistrarile contabile. Evidentierea veniturilor si a cheltuielilor aferente se

efectueaza pe natura economica, prin totalizarea acestora pe trimestru si/sau an

fiscal, dupa caz."

1. Introducere



• Veniturile neimpozabile: prezentate la Art. 23 Cod nou - Venituri 

neimpozabile

2. Venituri neimpozabile

2.1 Venituri neimpozabile ca urmare a implementarii legislatiei de holding

A) Dividendele primite de la o persoana juridica romana - sunt venituri

neimpozabile indiferent de perioada si procentul detinerilor de capital social

- Intrebare: este acesta un tratament preferential acordat companiilor

romanesti care distribuie dividende/au detineri la alte companii romanesti?

B) Dividende primite de la o persoana juridica straina platitoare de impozit

pe profit sau a unui impozit similar impozitului pe profit, situata intr-un stat

tert, astfel cum acesta este definit la art. 24 alin. (5) lit. c), cu care Romania

are incheiata o conventie de evitare a dublei impuneri, daca persoana

juridica romana care primeste dividendele detine la persoana juridica

straina din statul tert, la data inregistrarii acestora potrivit reglementarilor

contabile aplicabile, pe o perioada neintrerupta de un an, minimum 10% din

capitalul social al persoanei juridice care distribuie dividende;



2. Venituri neimpozabile

B.1 Norme metodologice de aplicare - HG nr. 1/2016

In aplicarea prevederilor art. 23 lit. b) din Codul fiscal, pentru dividendele primite

de la o persoana juridica straina platitoare de impozit pe profit sau a unui impozit

similar impozitului pe profit, situata intr-un stat tert, astfel cum acesta este definit

la art. 24 alin. (5) lit. c) din Codul fiscal, cu care Romania are incheiata o

conventie de evitare a dublei impuneri, persoana juridica romana care primeste

dividendele trebuie sa detina:

a) certificatul de atestare a rezidentei fiscale a persoanei juridice straine,

emis de autoritatea competenta din statul tert al carui rezident fiscal este;

b) declaratia pe propria raspundere a persoanei juridice straine din care

sa rezulte ca aceasta este platitoare de impozit pe profit sau a unui impozit

similar impozitului pe profit in statul tert respectiv;

c) documente prin care sa faca dovada indeplinirii conditiei de detinere,

pe o perioada neintrerupta de 1 an, a minimum 10% din capitalul social al

persoanei juridice care distribuie dividende.



2. Venituri neimpozabile

C) Veniturile din evaluarea/reevaluarea/vanzarea/cesionarea titlurilor de

participare detinute la o persoana juridica romana sau la o persoana juridica

straina situata intr-un stat cu care Romania are incheiata o conventie de evitare

a dublei impuneri, daca la data evaluarii/reevaluarii/vanzarii/cesionarii inclusiv

contribuabilul detine pe o perioada neintrerupta de un an minimum 10% din

capitalul social al persoanei juridice la care are titlurile de participare. Nu intra

sub incidenta acestor prevederi veniturile din vanzarea/cesionarea titlurilor de

participare detinute la o persoana juridica romana de o persoana juridica

rezidenta intr-un stat cu care Romania nu are incheiata conventie de evitare a

dublei impuneri;

C.1 Norme metodologice de aplicare - HG nr.1/2016

Veniturile din evaluarea/reevaluarea titlurilor de participare detinute la o

persoana juridica romana sau la o persoana juridica straina situata intr-un stat cu

care Romania are incheiata o conventie de evitare a dublei impuneri, in aplicarea

prevederilor art. 23 lit. i) din Codul fiscal, sunt cele inregistrate potrivit

reglementarilor contabile aplicabile.



2. Venituri neimpozabile

D) Veniturile din lichidarea unei alte persoane juridice romane sau unei persoane

juridice straine situate intr-un stat cu care Romania are incheiata o conventie de

evitare a dublei impuneri, daca la data inceperii operatiunii de lichidare, potrivit

legii, contribuabilul detine pe o perioada neintrerupta de un an minimum 10% din

capitalul social al persoanei juridice supuse operatiunii de lichidare;



2. Venituri neimpozabile

2.2 Venituri neimpozabile ca urmare a unei situatii specifice

• Veniturile inregistrate printr-un sediu permanent dintr-un stat strain, in

conditiile in care se aplica prevederile conventiei de evitare a dublei impuneri

incheiate intre Romania si statul strain respectiv, iar conventia respectiva

prevede ca metoda de evitare a dublei impuneri metoda scutirii;

• Sumele primite ca urmare a restituirii cotei-parti din aporturile

actionarilor/asociatilor, cu ocazia reducerii capitalului social, potrivit legii.



2. Venituri neimpozabile

2.3 Alte venituri neimpozabile

A) Valoarea titlurilor de participare noi sau sumele reprezentand majorarea valorii

nominale a titlurilor de participare existente, inregistrate ca urmare a incorporarii

rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune la persoanele juridice la care se detin

titluri de participare. Acestea sunt impozabile la data cesionarii, transmiterii cu titlu

gratuit, retragerii capitalului social sau lichidarii persoanei juridice la care se detin

titlurile de participare, cu exceptia celor aferente titlurilor de participare pentru care sunt

indeplinite conditiile prevazute la lit. i) si j) (adica detinere de 10% pentru mai mult de

un an si certificat de rezidenta fiscala intrun stat cu care Romania are incheiata

DTT);



2. Venituri neimpozabile

2.3 Alte venituri neimpozabile

A.1 Norme metodologice de aplicare - HG nr.1/2016

In aplicarea prevederilor art. 23 lit. c) din Codul fiscal, titlurile de participare sunt cele

definite potrivit art. 7 pct. 40 din Codul fiscal. in cazul majorarii capitalului social la

persoana juridica la care se detin titlurile de participare, se au in vedere urmatoarele:

a) valoarea fiscala a titlurilor de participare noi este valoarea de inregistrare, potrivit

reglementarilor contabile aplicabile;

b) sumele reprezentand majorarea valorii nominale a titlurilor de participare existente

se adauga la valoarea de achizitie sau de aport a acestora.



2. Venituri neimpozabile

2.3 Alte venituri neimpozabile

B) Veniturile din anularea, recuperarea, inclusiv refacturarea cheltuielilor pentru care

nu s-a acordat deducere, veniturile din reducerea sau anularea provizioanelor pentru

care nu s-a acordat deducere, veniturile din restituirea ori anularea unor dobanzi si/sau

penalitati pentru care nu s-a acordat deducere, precum si veniturile reprezentand

anularea rezervei inregistrate ca urmare a participarii in natura la capitalul altor

persoane juridice sau ca urmare a majorarii capitalului social la persoana juridica la

care se detin titlurile de participare;

C) Veniturile reprezentand cresteri de valoare rezultate din reevaluarea mijloacelor fixe,

terenurilor, imobilizarilor necorporale, dupa caz, care compenseaza cheltuielile cu

descresterile anterioare aferente aceleiasi imobilizari;



3. Cheltuieli nedeductibile 

• Prezentate in ART. 25 - Cheltuieli din Codul fiscal rescris

• Pentru a putea intelege conceptul de cheltuiala nedeductibila in noua abordare a 

Codului fiscal trebuie mai intii sa definim cheltuiala...deductibila

3.1 Definitie cheltuiala deductibila

Pentru determinarea rezultatului fiscal sunt considerate cheltuieli deductibile cheltuielile

efectuate in scopul desfăsurarii activitatii economice, inclusiv cele reglementate prin

acte normative in vigoare, precum si taxele de inscriere, cotizatiile si contributiile

datorate catre camerele de comert si industrie, organizatiile patronale si organizatiile

sindicale.



3. Cheltuieli nedeductibile 

3.2 Citeva cheltuieli nedeductibile mentionate in mod expres in Codul 

fiscal

• Cheltuielile cu impozitele neretinute la sursa in numele persoanelor fizice si juridice

nerezidente, pentru veniturile realizate din Romania

• Cheltuielile privind bunurile de natura stocurilor sau a mijloacelor fixe amortizabile

constatate lipsa din gestiune ori degradate, neimputabile, precum si taxa pe

valoarea adaugata aferenta (daca aceasta este datorata potrivit prevederilor titlului

VII) si daca nu este indeplinita niciuna dintre urmatoarele conditii:

1. bunurile au fost distruse ca urmare a unor calamitati naturale sau a altor

cauze de forta majora, in conditiile stabilite prin norme;

2. au fost incheiate contracte de asigurare pentru bunurile respective;

3. bunurile au fost degradate calitativ si se face dovada distrugerii;

4. bunurile au termen de valabilitate/expirare depăsit, potrivit legii



3. Cheltuieli nedeductibile

• Cheltuielile aferente veniturilor neimpozabile. in situatia in care evidenta contabila

nu asigura informatia necesara identificarii acestor cheltuieli, la determinarea

rezultatului fiscal se iau in calcul cheltuielile de conducere si administrare, precum

si alte cheltuieli comune ale contribuabilului, prin utilizarea unor chei

corespunzatoare de repartizare a acestora sau proportional cu ponderea

veniturilor neimpozabile in totalul veniturilor inregistrate de contribuabil - una

dintre cele mai importante modificari aduse calculului rezultatului fiscal

• Cheltuielile cu serviciile de management, consultanta, asistenta sau alte servicii,

prestate de o persoana situata intr-un stat cu care Romania nu are incheiat un

instrument juridic in baza caruia sa se realizeze schimbul de informatii. Aceste

prevederi se aplica numai in situatia in care cheltuielile sunt efectuate ca urmare a

unor tranzactii calificate ca fiind artificiale conform art. 11 alin. (3);



3. Cheltuieli nedeductibile 

• Cheltuielile de sponsorizare si/sau mecenat si cheltuielile privind bursele private,

acordate potrivit legii; contribuabilii care efectueaza sponsorizari si/sau acte de

mecenat, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu

modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii bibliotecilor nr. 334/2002,

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cei care acorda

burse private, potrivit legii, scad sumele aferente din impozitul pe profit datorat la

nivelul valorii minime dintre urmatoarele:

1. valoarea calculata prin aplicarea a 0,5% la cifra de afaceri; pentru situatiile

in care reglementarile contabile aplicabile nu definesc indicatorul cifra de

afaceri , aceasta limita se determina potrivit normelor;

2. valoarea reprezentand 20% din impozitul pe profit datorat.

• Sumele care nu sunt scazute din impozitul pe profit, potrivit prevederilor prezentei

litere, se reporteaza in urmatorii 7 ani consecutivi. Recuperarea acestor sume se

va efectua in ordinea inregistrarii acestora, in aceleasi conditii, la fiecare termen de

plata a impozitului pe profit.



3. Cheltuieli nedeductibile 

Exemplu practic de calcul al cheltuielilor de sponsorizare/mecenat (Norme

metodologice – HG 1/2016)

Un contribuabil platitor de impozit pe profit incheie un contract de sponsorizare

conform legii privind sponsorizarea, in calitate de sponsor, care are ca obiect plata unei

sume de 15.000 lei. Contractul de sponsorizare se incheie in data de 2 noiembrie

2016, in aceeasi luna efectuandu-se si plata sumei de 15.000 lei. La calculul profitului

impozabil pentru anul 2016, contribuabilul prezinta urmatoarele date financiare:

Venituri din vanzarea marfurilor = 1.000.000 lei

Venituri din prestari de servicii = 2.000 lei

-----------------

Total cifra de afaceri = 1.002.000 lei

Cheltuieli privind marfurile = 750.000 lei

Cheltuieli cu personalul = 20.000 lei

Alte cheltuieli de exploatare = 90.000 lei

din care: 15.000 lei sponsorizare

Total cheltuieli =  860.000 lei



3. Cheltuieli nedeductibile 

Exemplu practic de calcul al cheltuielilor de sponsorizare/mecenat (Norme

metodologice – HG 1/2016)- Continuare

Calculul profitului impozabil pentru anul 2016:

Profitul impozabil = 1.002.000 - 860.000 + 15.000 = 157.000 lei.

Impozitul pe profit inainte de scaderea cheltuielii cu sponsorizarea:

157.000 x 16% = 25.120 lei.

Avandu-se in vedere conditiile de deducere prevazute la art. 25 alin. (4) lit. i) din

Codul fiscal, prin aplicarea limitelor, valorile sunt:

- 0,5% din cifra de afaceri reprezinta 5.010 lei;

- 20% din impozitul pe profit inainte de deducerea cheltuielilor de sponsorizare

reprezinta 5.024 lei.

Suma de scazut din impozitul pe profit este 5.010 lei.

Pentru anul 2016 impozitul pe profit datorat este de: 25.120 - 5.010 = 20.110 lei.

Suma care nu s-a scazut din impozitul pe profit, respectiv suma de 9.990 lei, se

reporteaza in urmatorii 7 ani consecutivi. Recuperarea acestei sume se va efectua, in

aceleasi conditii, la fiecare termen de plata a impozitului pe profit.



3. Cheltuieli nedeductibile 

• Cheltuielile cu taxele, contributiile si cotizatiile catre organizatiile

neguvernamentale sau asociatiile profesionale care au legatura cu

activitatea desfăsurata de contribuabili si care depăsesc echivalentul in lei a

4. 000 euro anual, altele decat cele prevazute de lege si la alin.(1);

• Cheltuielile din reevaluarea imobilizarilor necorporale/mijloacelor fixe, in

cazul in care, ca urmare a efectuarii unei reevaluari efectuate potrivit

reglementarilor contabile aplicabile, se inregistreaza o descrestere a valorii

acestora;

• Cheltuielile inregistrate in evidenta contabila, indiferent de natura lor,

dovedite ulterior ca fiind legate de fapte de coruptie, potrivit legii;



4. Concluzii

• Datorita introducerii prevederilor referitoare la societatile de tip holding (care

isi desfasoara activitatea sub Codul CAEN 6420), veniturile neimpozabile

devin un concept fiscal foarte important.

• Analiza veniturilor neimpozabile este absolut necesara din punct de vedere

al rezultatului fiscal total.

• Schimbarea abordarii fiscale in ceea ce priveste definitia cheltuielilor

deductibile are implicatii majore in determinarea...cheltuielilor nedeductibile.

• Introducerea unei forme de pro-rata la calculul cheltuielilor nedeductibile

aferente veniturilor neimpozabile reprezinta o schimbare majora cu impact

negativ asupra facilitatilor fiscale deja acordate in ceea ce priveste

neimpozaitarea diverselor categorii de venit realizate de holdinguri

(dividende, capital gains etc).
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