
Impozit pe profit: 16%*

*Contribuabilii care desfasoara activitati de natura jocurilor de noroc sau cluburilor de noapte

vor plati impozit calculat ca maxim dintre 5% din venituri si 16% din profit.

Impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti

 1% pentru veniturile obtinute din activitati de natura jocurilor de noroc

 5% pentru veniturile din dividende

 50% pentru platile efectuate catre un cont bancar dintr-un stat cu care Romania nu are incheiat

un instrument juridic in baza caruia sa se realizeze schimbul de informatii si sunt platite in urma unei

tranzactii calificate ca fiind artificiala

 16% pentru toate celelalte tipuri de venituri

Impozitul pe venitul microintreprinderilor

Cota standard TVA in Romania: 19%

Cote de TVA reduse

10 informatii despre taxe in Romania
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 Cota de TVA de 9% aplicabila pentru alimente, bauturi, servicii medicale, proteze, servicii de 

cazare etc.

 Cota de TVA de 5% aplicabila pentru livrarea de locuinte in anumite conditii, manuale

scolare, carti, reviste, acces la muzee, evenimente sportive si culturale, cinema etc. 

Impozit pe venit: 16%*

Contributii sociale datorate de angajat: 16,5%

Contributii sociale datorate de companii in Romania: 23,45%

Pierderi fiscale

 Pierderile fiscale pot fi compensate cu profiturile impozabile obtinute in urmatorii 7 ani consecutivi

 Pierderile fiscale nu poti fi compensate cu profituri din perioade anterioare

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. 

www.accace.ro

romania.office@accace.com

Acest infografic a fost pregatit pentru o informare generala si nu reprezinta consultanta profesionala personalizata. Mai mult, deoarece legislatia se afla in 

continua schimbare, este posibil ca unele informatii sa se fi modificat dupa publicarea materialului. Accace nu isi asuma responsabilitatea si nu este

raspunzatoare pentru potentialele riscuri sau daune cauzate de luarea unor decizii pe baza informatiilor furnizate in acest document, fara consultanta de 

specialitate suplimentara. 
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Contribuabilii sunt obligati la plata impozitului pe veniturile microintreprinderilor (in loc de impozit pe profit), in 

urmatoarele situatii:

 Veniturile din anul fiscal anterior au fost sub 500,000 EUR

 Capitatul social este sub 45,000 RON

 Mai mult de 80% din venituri sunt obtinute din alte activitati decat management sau consultanta

Impozitul pe venitul microintreprinderilor se calculeaza astfel:

 1% din venituri in urmatoarele situatii:

 Societatea are cel putin 1 angajat

 In primele 24 de luni de la infiintare, daca: (i) societatile au cel putin 1 angajat; (ii) 

sunt constituite pentru o perioada de min 48 luni; (iii) asociatii/actionarii nu au detinut

titluri de participare la alte persoane juridice

 3% din venituri pentru societatile fara angajati
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Cotele impozitului pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti

sunt urmatoarele:

*  Specialistii IT si persoanele cu dizabilitati sunt scutite de impozit in anumite conditii.

Impozitul pe cladirile detinute de persoane juridice

 0,08% - 0,2% din valoarea cladirilor cu scop rezidential

 0,2% - 1,3% din valoarea cladirilor cu scop comercial

Impozitul pe cladiri se plateste in doua rate egale anuale.

Impozitul pe cladiri se datoreaza pentru intregul an de catre persoana care avea in proprietate cladirea la 

31 decembrie a anului anterior. 
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