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Care sunt principalele schimbari ce se aplica din 2017? 

S-a publicat Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 3 din 6 ianuarie 2017 pentru modificarea si 

completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal (Monitorul Oficial nr. 16 din 6 ianuarie 2017). 

 

Impozitul pe profit 
 

Contribuabilii care desfasoara exclusiv activitate de inovare, cercetare-dezvoltare, vor fi scutiti de impozit 

pe profit in primii 10 ani de activitate. 

 

Impozitul pe veniturile microintreprinderilor 

 

A fost crescut plafonul de venituri sub care o persoana juridica este platitoare de impozit pe veniturile 

microintreprinderilor la 500.000 de euro. Anterior, plafonul era de 100.000 de euro. 

 

Pentru anul 2017, persoanele juridice romane platitoare de impozit pe profit, care la data de 31 

decembrie 2016 indeplinesc conditia prevazuta mai sus (venituri sub 500.000 de euro), sunt obligate la 

plata impozitului pe veniturile microintreprinderilor incepand cu 1 februarie 2017. Pana la 25 februarie se 

va depune declaratia privind impozitul pe profit datorat pentru profitul impozabil obtinut in perioada 1-31 

ianuarie 2017. 

 

Cotele de impozitare vor fi de: 

 

 1% pentru microintreprinderile cu unul sau mai multi salariati; 

 3% pentru microintreprinderile fara salariati.  

 

Astfel, este scoasa cota de 2% pentru microintreprinderile care au un salariat. 

 

Impozitul pe venit  
 

Vor fi scutite de la plata impozitului pe venit si persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii si 

asimilate salariilor ca urmare a desfasurarii activitatii pe baza de contract individual de munca incheiat pe 

o perioada de 12 luni, cu persoane juridice romane care desfasoara activitati sezoniere dintre cele 

prevazute la art. 1 al Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activitati, in cursul unui an.  

 

Serviciile medicale furnizate sub forma de abonament, suportate de salariati, se vor scadea din baza de 

impozitare a salariului, in limita a 400 de euro pe an. 

 

A fost stabilita o cota unica de 3% pentru impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor din patrimoniul 

personal, precum si o valoare fixa deductibila din veniturile transferului proprietatilor de 450.000 de lei. 

 

CAS si CASS 
 

Referitor la contributiile de asigurari sociale (CAS), Ordonata de urgenta elimina, incepand cu luna 

februarie 2017, plafonul maximal al bazei de impozitare pentru veniturile din salarii. Acest plafon era 
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limitat la de 5 ori castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de 

stat, care in 2016 a avut valoarea de 2.681 lei. 

 

De asemenea, in ceea ce priveste contributiile de asigurari sociale de sanatate (CASS), a fost eliminat 

plafonul maximal al bazei de impozitare pentru totalitatea veniturilor (de 5 ori castigul salarial mediu brut). 

Astfel, contributia de asigurari sociale de sanatate se datoreaza asupra venitului realizat. 

 

 

 

 

  

Disclaimer 

Acest material informativ este furnizat cu titlu orientativ si nu trebuie considerat un serviciu de consultanta. Desi 

incercam sa furnizam informatii corecte si de actualitate, nu exista nici o garantie ca aceste informatii vor fi corecte la 

data la care sunt primite sau ca vor continua sa ramana corecte in viitor. Este recomandat sa solicitati o analiza a 

cazului dumneavoastra si o opinie personalizata inainte de a intreprinde actiuni bazate pe continutul materialului. 

Pentru o astfel de opinie sau intrebari suplimentare in ceea ce priveste problemele expuse, nu ezitati sa ne 

contactati. 
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Contact  

Mihai Erculescu 

Senior Tax Consultant 

E-Mail: Mihai.Erculescu@accace.com 

Tel: +40 314 050 440 

Despre Accace  

Avand peste 330 de profesionisti in cadrul birourilor deschise in sapte tari din Europa Centrala si de Est, 

Accace reprezinta una dintre companiile de consultanta si externalizare de top din regiune. De-a lungul 

anilor, Accace a dobandit o experienta remarcabila, detinand in prezent un portofoliu de peste 1400 de 

clienti, majoritatea companii internationale.  

In prezent furnizam servicii prin intermediul birourilor noastre din: Cehia, Germania, Polonia, Romania, 

Slovacia, Ucraina si Ungaria. Locatiile din alte tari europene sau locatiile globale sunt acoperite de 

partenerii nostri de incredere.  

Mai multe puteti afla accesand: www.accace.ro 
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https://www.facebook.com/accace.romania
https://www.linkedin.com/company/accace-romania
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