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Care sunt elementele de noutate? 

In Monitorul Oficial s-a publicat Legea nr.177/21.07.2017 cu privire la modificarea si completarea 

Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. 

Elementele de noutate se refera la: 

 Clarificarea regimului pentru firmele care au inregistrat la data de 31.12.2016 venituri cuprinse 

intre 100.000 – 500.000 EUR si care, conform Legii nr.170/2016 privind impozitul specific (bar, 

restaurant, hotel etc.), intra in aceasta categorie. Incepand cu 01.08.2017, aceste societati 

devin platitoare de impozit pe venitul microintreprinderii, dar, pana la 25.08.2017, au 

obligatia modificarii vectorului fiscal si finalizarii calculului de impozit specific, respectiv 

impozit pe profit, pentru perioada 01.01-31.07.2017; 

 Introducerea unei noi categorii de platitori de impozit pe profit din categoria asociatiilor de 

proprietari cu personalitate juridica si care sunt in sfera platitorilor de impozit pe profit pentru 

unele activitati; 

 Clarificari privind conditiile in care bunurile lipsa din gestiune, degradabile si neimputabile, sunt 

tratate in calitate de cheltuieli nedeductibile la calculul de impozit pe profit. Contravaloarea 

bunurilor in termen de valabilitate, utilizate pentru combaterea risipei alimentare, este tratata 

drept cheltuiala deductibila; 

 Extinderea categoriei de venituri care nu sunt supuse impozitului pe venitul din salarii pentru 

abonamentele de sanatate suportatate de angajator in valoare de maximum 400 EUR/an; 

 Reformularea articolelor privind faptul generator al TVA pentru activitati cu caracter de 

continuitate (livrare energie electrica, servicii telefonie etc.) si ajustarea TVA-ului in termen de 5 

ani de la data de 01.01 a anului urmator pronuntarii hotararii definitive a instantei, in favoarea 

persoanei impozabile, in cazul in care au loc pierderi de creanta din cauza falimentului sau 

insolventei clientului; 

 Modificarea conditiilor prin care autoritatea fiscala anuleaza codul de TVA al contribuabillului. 

Anularea are loc in cazul constatarii unui „risc fiscal ridicat” si nu din punctul de vedere al 

„justificarii intentiei si capacitatii economice”; 

 Autorizatii in domeniul accizelor.  

 

 

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  

Aurora Simionescu 

Junior Tax Consultant 

E-Mail: Aurora.Simionescu@accace.com 

Tel: + 40 314 050 440 

Despre Accace  

Avand peste 550 de profesionisti in cadrul birourilor deschise in 13 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 un portofoliu ce cuprinde peste 2000 de 

clienti, majoritatea companii internationale. 

In prezent, furnizam servicii prin intermediul birourilor noastre din Bosnia si Hertegovina, Cehia, Croatia, 

Germania, Macedonia, Muntenegru, Polonia, Romania, Serbia, Slovacia, Slovenia, Ucraina si Ungaria. 

Alte locatii europene, precum si din afara Europei, sunt acoperite de partenerii nostri de incredere. 

Mai multe puteti afla accesand: www.accace.ro 
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