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Government Decision no. 84/2013, published in the O fficial Gazette no. 136 
from 14 March 2013 

Certain amendments have been introduced concerning corporate income tax, 
personal income tax, withholding tax, VAT and social contributions. These 
provisions became effective on publication in the Romanian Official Gazette, 14 
March 2013, respectively. 

We mention below the most important legislative changes: 

 

Fiscal Register 

Certain clarifications have been brought related to the fiscal register, which should 
reflect the taxable income obtained from any source and the expenses incurred 
for the purpose of obtaining such income, as well as any information included in 
the tax return, obtained by processing the accounting information. 

Tax rules for taxpayers applying IFRS 

Certain clarifications have been provided related to the tax treatment of retained 
earnings resulted from the inflation rate adjustment of depreciable fixed assets 
and land. 

Protocol expenses 

The expense related to the output VAT for gifts offered by the taxpayer with a 
value equal to or higher than RON 100 is included in the protocol expense subject 
to limited deduction for corporate income tax purposes. 

Recovery of tax losses 

Certain clarifications have been brought related to the concept of transfer of going 
concern related to spin-offs. Also, it is mentioned that in case the transferred part 
is not qualified as transfer of going concern, the tax loss registered by the 
transferor before the spin-off, is kept and recovered by the transferor. 

Certain provisions were introduced regarding the recovery of tax losses by 
taxpayers that apply the system for taxation of micro-enterprises starting 1 
February 2013. 

Microenterprise tax 

Certain clarifications have been introduced related to the taxation of 
microenterprises, regarding: 
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• Romanian legal persons whose period of inactivity/dormancy of 
operations ceases in the course of the year; 

• Romanian legal entities set-up in the period 1 January – 31 January 
2013; 

• Romanian legal persons that until 31 December 2012 obtained income 
between EUR 65,000 – EUR 100,000 and fulfilled the criteria provided 
by the legislation before 1 February 2013 and requested to no longer 
apply the microenterprise tax system by 31 January 2013. 

• Another amendment has been brought in terms of allowing to apply the 
microenterprise tax system optionally by certain entities that previously 
were not allowed to opt for such system (e.g. insurance-reinsurance 
companies, banks, consultancy and/or management companies). 

 

Salary income 

The remuneration paid to the coordinator attorney appointed to coordinate the 
activity in a law partnership and limited liability law partnership, as provided by the 
law, is also deemed as salary income. 

The amount exceeding the limit stipulated by the related Law, regarding the 
delegation and assignment allowance and any other amounts of similar nature 
would be taxed at the individual level starting February 2013. 

Amendment has been brought related to the taxation of salary income obtained 
by Romanian employees who are seconded/assigned to other state, depending 
on the period spent in that other state and the existence of a Double Tax Treaty. 

Income from agricultural activities, forestry and fisheries 

Amendments have been provided related to the taxation of income from 
agricultural activities, forestry and fisheries. 

 

Taxation of services provided by non-residents 

The amendments mention the categories of services that irrespective of the place 
of supply are subject to withholding tax, as follows: management and consultancy, 
marketing, technical assistance, research and design, advertising and publicity, 
lawyers services, engineers, architects, notaries, accountants and auditors. 

Taxation of payments made to non-Romanian entities in the absence of a legal 
instrument on exchange of information 

Another provision brought by the amendments states that income obtained by 
non-residents from Romania should be taxed at a 50% tax rate provided that the 
beneficiary of such payment is resident in a state that has not concluded a legal 
instrument as basis of exchange of information, irrespective of the existence of a 
double tax treaty concluded between Romania and that country. 

Fiscal residency certificates 

Provisions related to the fiscal residency certificate issued electronically or online 
by the foreign competent authority were introduced. Thus, such certificates are 
deemed as original documents for the purpose of applying the double tax treaty or 
EU legislation. 
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Disclaimer 

This tax alert is provided for 
information purposes and should not 
be considered as a consultancy 
service. Although we aim to provide 
accurate and updated information, 
there is no assurance that this 
information will continue to remain 
valid in the future as well. It is 
recommendable to request tax 
consultancy before you take action 
based on the content of the tax alert. 
For any questions regarding the 
topics covered by the tax alert, 
please do not hesitate to contact us. 

Fiscal group 

Clarifications have been provided regarding the cancellation of the VAT treatment 
of a person, as member of a fiscal group or cancellation of a VAT group in case 
the criteria for eligibility are not met at a specified time. 

Taxable base 

Clarifications were provided related to the taxable base of supplies between 
related parties for certain situations as mentioned by the art. 137, para. 1, letter 
(e) of the Fiscal Code. Thus, the market value of goods/services supplied when 
the comparable supplies of goods or services may be determined is assessed 
based on the methods provided by the transfer pricing methodology. 

Adjustment of deduction right 

The Ruling of European Court Justice in the C-257/11 Gran Via Moinesti case file, 
was transposed into the methodological norms for implementation of the Fiscal 
Code based on which the taxable person retains the VAT right deduction for the 
acquisition of a plot of land together with the buildings erected on it, including the 
VAT for buildings to be demolished, provided that the plot of land would be used 
for the purposes of carrying out taxable operations. 

Furthermore, the demolition of the building purchased together with the plot of 
land does not trigger the adjustment of the initial input VAT deducted at the 
acquisition of the buildings that were demolished, provided that the plot of land 
would be used for the purposes of its taxable operations. 

Clarifications have been provided as regards the adjustment of VAT for missing 
goods, in the case of financial lease agreements. Thus, for financial lease 
agreements that are terminated and whose subject matter is tangible movable 
assets or capital goods that are not returned by the user within the timeline 
referred to in the agreement, the goods in question are not considered missing 
from the inventory of the lessor provided that evidence is produced in terms of 
initiating and taking the necessary steps to recover the assets, irrespective of the 
outcome of such steps. Under these circumstances, the lessor is no longer bound 
to adjust VAT related to respective missing goods.  

VAT deduction based on the fiscal receipt 

It has been introduced the possibility to deduct VAT based on the fiscal receipt, 
with  a maximum value not exceeding EUR 100, including VAT, issued according 
to the GEO 28/1991, that meet the requirements of a simplified invoice. 

Registration of taxable persons for VAT purposes 

It is clarified that the cancellation of the VAT registration for taxable persons 
established in Romania becomes valid from the date of ceasing to carry out 
economic activities. 

VAT chargeability 

Clarifications have been provided related to VAT adjustment for the persons that 
were declared inactive and that have issued advance invoices for 
deliveries/supplies for which the chargeable event intervenes after the person is 
declared inactive. 

Records of operations 

The invoices with fully or partially non-chargeable VAT are not to be carried 
forward in the purchases ledgers provided that the statute of limitation period was 
reached and the invoices are not cashed-in, being taken out from the records of 
the taxable person. 
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Hotărârea Guvernului nr. 84/2013, publicat ă în Monitorul Oficial nr. 136 
din 14 martie 2013 

Au fost aduse anumite clarificări cu privire la impozitul pe profit, impozitul pe 
veniturile microîntreprinderilor, impozitul pe veniturile nerezidenţilor, TVA, 
accize şi contribuţii sociale. Aceste prevederi au intrat în vigoare la data 
publicării în Monitorul Oficial, respectiv 14 martie 2013. 

Dintre modificările mai importante amintim : 

 

Registrul de evidenţă fiscală 

Sunt aduse menţiuni cu privire la conţinutul registrului de evidenţă fiscală, 
printre care obligativitatea de a reflecta veniturile impozabile din orice sursă şi 
cheltuielile realizate în scopul realizării acestora, precum şi a oricăror informaţii 
cuprinse în declaraţia fiscală, obţinute din prelucrarea înregistrărilor contabile. 

Reguli fiscale pentru contribuabili care aplică IFRS 

Se aduc clarificări cu privire la tratamentul fiscal al rezultatului reportat provenit 
din actualizarea cu rata inflaţiei a mijloacelor fixe amortizabile şi a terenurilor. 

Cheltuieli de protocol 

Se precizează că cheltuiala cu TVA colectată pentru cadourile oferite de 
contribuabil cu o valoare egală sau mai mare de 100 RON se include în cadrul 
cheltuielilor de protocol limitate la deducere în scop de impozit pe profit. 

Recuperarea pierderilor fiscale 

Se aduc clarificari cu privire la noţiunea de parte de patrimoniu transferată ca 
intreg în cadrul operaţiunilor de desprindere. Totodată, se precizează că în 
situaţia în care partea de patrimoniu desprinsă nu este transferată ca intreg, 
pierderea fiscală înregistrată de cedent înainte de operaţiunea de desprindere 
se recuperează integral de către cedent. 

Au fost aduse totodată clarificări cu privire la recuperarea pierderii fiscale 
înregistrate de contribuabili care aplică începând cu 1 februarie 2013 sistemul 
de impunere pe veniturile microîntreprinderilor. 

Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor 

Se introduc clarificări cu privire la aplicarea sistemului de impozitare pe 
veniturile microîntreprinderilor de către: 

• Persoanele juridice române, pentru care perioada de inactivitate 
temporară şi/sau nedesfăşurare a activităţii încetează în cursul anului; 

• Persoanele nou-înfiinţate în perioada 1 ianuarie – 31 ianuarie 2013; 
• Persoanele juridice române care până la data de 31 decembrie 2012 

au realizat venituri cuprinse între 65.000 EUR – 100.000 EUR şi care 
indeplineau condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare până la 
data de 1 februarie 2013 şi au solicitat iesirea din sistemul de 
impunere pe veniturile microîntreprinderilor, până la data de 31 
ianuarie 2013. 

O altă precizare adusă de norme se referă la aplicarea opţională a impozitării 
pe veniturile microîntreprinderilor de către persoane care până acum nu puteau 
aplica acest sistem (de exemplu societăţile de asigurare-reasigurare, 
societăţile comerciale bancare, persoanele juridice care desfăşoară activităţi în 
domeniul consultanţei şi al managementului). 
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Veniturile din salarii 

Se precizează că sunt asimilate veniturilor din salarii şi remuneraţia plătită 
avocatului cordonator ce desfăşoară  activitate de coordonare în cadrul 
societăţii civile profesionale de avocaţi şi societăţii profesionale cu răspundere 
limitată, potrivit legii. 

Se menţionează că începand cu luna februarie 2013, se impozitează la nivel 
de individ diurnele primite pentru partea ce depăşeste limitările impuse de lege. 

Se aduc clarificări privind modul de impozitare a veniturilor din salarii obţinute 
de la angajatori rezidenti in Romania de către angajaţii care işi desfăşoară 
activitatea sau sunt detaşaţi în afara României, în funcţie de perioada 
petrecută în străinătate şi existenţa unei convenţii de evitare a dublei impuneri. 

Venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură 

Se aduc clarificări cu privire la impozitarea veniturilor din activităţi agricole, 
silvicultură şi piscicultură. 

 

Impozitarea serviciilor prestate de nerezidenţi 

Sunt precizate categoriile de servicii prestate către nerezidenţi în România sau 
în afara României, care intră în sfera veniturilor impozabile obţinute din 
România: servicii de management şi consultanţă în orice domeniu, marketing, 
asistenţă tehnică, cercetare, şi proiectare în orice domeniu, reclamă şi 
publicitate, servicii prestate de avocaţi, ingineri, arhitecţi, notari, contabili, 
auditori. 

Taxarea plătilor efectuate în afara României, în cazul în care nu există un 
instrument juridic privind schimbul de informaţii 

Se precizează că veniturile obţinute de nerezidenţi din Romînia se impozitează 
cu o cotă de 50% în condiţiile în care rezidenţa persoanei beneficiare a acestor 
venituri este intr-un stat cu care România nu are încheiat un instrument juridic 
în baza căruia să se realizeze schimbul de informaţii, chiar dacă România are 
încheiată o convenţie de evitare a dublei impuneri cu statul respectiv. 

Certificat de rezidenţă fiscala 

Se aduc clarificări cu privire la certificatul de rezidenţă fiscală emis în format 
electronic sau online de către autoritatea competentă straină. Astfel, acesta are 
valoare de orginal pentru aplicarea convenţiei de evitare a dublei impuneri sau 
a legislaţiei UE. 

 

Grup fiscal 

Se aduc precizări cu privire la anularea tratamentului unei persoane ca 
membră a unui grup fiscal sau desfiinţarea unui grup fiscal în cazul în care nu 
se mai îndeplinesc criteriile de eligibilitate. 

Baza de impozitare 

Au fost aduse menţiuni cu privire la stabilirea bazei de impozitare pentru 
livrări/prestări între părti afiliate pentru situaţii specific menţionate la art. 137 
alin. 1, litera e) din Codul fiscal. Astfel, atunci când pot fi stabilite livrări de 
bunuri sau prestări de servicii comparabile, valoarea de piaţă a bunurilor 
livrate/serviciilor prestate se determină prin metodele recunoscute în cadrul 
metodologiei de stabilire a preţurilor de transfer. 
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Disclaimer 

Acest buletin informativ este furnizat cu 
titlu orientativ și nu trebuie considerat ca 
un serviciu de consultanță. Deși încercăm 
să furnizăm informaţii corecte şi de 
actualitate, nu există nici o garanţie că 
aceste informaţii vor fi corecte la data la 
care sunt primite sau că vor continua să 
rămână corecte în viitor. Este 
recomandabil să solicitați consultanță 
fiscală/juridică de specialitate înainte de a 
întreprinde acțiuni bazate pe cuprinsul 
buletinului informativ. Pentru întrebări 
suplimentare în ceea ce priveşte 
problemele expuse, vă rugăm nu ezitaţi să 
ne contactaţi. 

 

Ajustarea dreptului de deducere 

A fost introdusă în Normele metodologice ale Codului fiscal rezoluţia dată de 
Curtea Europeană de Justiţie – C-257/11 Gran Via Moinesti potrivit căreia, 
persoana impozabilă işi păstrează dreptul de deducere a TVA aferentă 
achiziţiei unei suprafeţe de teren împreuna cu construcţii edificate pe acestea, 
inclusiv TVA aferentă ce urmează a fi demolate, dacă face dovada intenţiei de 
a utiliza terenul în scopul operaţiunilor sale taxabile. 

Totodată, se precizează că demolarea unor construcţii achiziţonate cu 
suprafeţe de teren pe care au fost edificate nu determină obligaţia de ajustare 
a deducerii iniţiale a TVA aferentă achiziţionării construcţiilor care au fost 
demolate, dacă persoana impozabilă face dovada intenţiei de a utiliza 
suprafeţele respective în scopul operaţiunilor taxabile. 

Se aduc precizări cu privire la ajustarea TVA aferentă bunurilor lipsă din 
gestiune, în cazul contractelor de leasing financiar. Astfel, în cazul contractelor 
de leasing financiar având ca obiect bunuri mobile corporale sau bunuri de 
capital care se reziliază, iar bunurile nu sunt restituite de utilizator în termenul 
prevăzut în contract, respectivele bunuri nu sunt considerate lipsă din 
gestiunea locatorului / finanţatorului, dacă se face dovada efectuării de 
demersuri pentru recuperarea bunurilor, indiferent de rezultatul acestor 
demersuri. În aceste condiţii, locatorul / finanţatorul nu mai este obligat la 
ajustarea TVA aferentă acestor lipsuri din gestiune.  

Deducerea TVA pe baza bonurilor fiscale 

Se introduce posibilitatea de deducere a TVA pe baza bonurilor fiscale, ce au o 
valoare de pana la 100 EUR (inclusiv TVA), emise conform OUG 28/1991, care 
indeplinesc condiţiile unei facturi simplificate. 

Înregistrarea persoanelor în scopuri de TVA 

Se precizează că, în cazul persoanelor impozabile stabilite în România, 
anularea înregistrării în scopuri de TVA va fi valabilă la momentul încetării 
activităţii economice. 

Exigibilitatea TVA 

Se aduc precizari privind regularizarea TVA în cazul persoanelor scoase din 
evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA care au emis facturi de 
avans pentru livrări/prestări pentru care faptul generator intervine dupa 
scoaterea din evidenţă. 

Evidenţa operaţiunilor 

Se precizează că facturile cu TVA neexigibilă nu vor mai fi preluate în jurnalul 
pentru cumpărări în situaţia în care s-a îndeplinit termenul de prescripţie şi 
facturile respective nu se mai achită, fiind scoase din evidenţa persoanei 
impozabile. 

 


