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In luna martie, a aparut o serie de modificari legislative ale Codului fiscal si Codului de procedura fiscala, 

publicate prin doua acte normative. 

 

Modificarile aduse de Ordonanta de urgenta nr. 25 din 29 martie 2018 privind modificarea si completarea 

unor acte normative, precum si pentru aprobarea unor masuri fiscale bugetare sunt urmatoarele: 

 

1. Impozit pe profit 

Se introduce o noua obligatie declarativa pentru contribuabilii care efectueaza sponsorizari, acte de 

mecenat si/sau acorda burse private constand in declararea detaliilor privind beneficiarii respectivelor 

sponsorizari/mecenatului/burselor, pentru anul in care au aparut respectivele cheltuieli. Formularul privind 

aceasta obligatie declarativa urmeaza a fi publicat. 

 

2. Microintreprinderi 

Prin introducerea unei noi completari la Codul Fiscal, companiile pot opta pentru aplicarea impozitului pe 

profit in locul celui pe venit pentru microintreprinderi. Totusi, pentru a putea beneficia de aceasta 

prevedere, este nevoie ca persoana juridica sa aiba subscris un capital social de minimum 45.000 RON 

si minimum 2 angajati.  

 

Se poate opta pentru aplicarea acestei prevederi o singura data, incepand cu trimestrul in care 

conditiile mentionate au fost indeplinite. In situatia in care numarul angajatilor variaza, in sensul 

scaderii sub 2, pe parcursul perioadei in care persoana juridica este platitoare de impozit pe profit, 

aceasta are la dispozitie 60 de zile pentru a reindeplini aceasta conditie, termen ce se poate prelungi si in 

anul urmator. 

 

Microintreprinderile care efectueaza sponsorizari pentru sprijinirea organizatiilor non-profit si a unitatilor 

de cult primesc noi facilitati, atat timp cat respectivele organizatii sunt furnizori de servicii sociale 

acreditati cu cel putin un serviciu licentiat. Astfel, aceste microintreprinderi pot scadea sumele din 

impozitul pe venit de plata, pana la nivelul de 20% din valoarea impozitului datorat pentru trimestrul 

respectiv. De asemenea, aceste sume se pot reporta in perioadele urmatoare timp de 28 de trimestre, in 

cazul in care nu sunt scazute din valoarea impozitului in trimestrul in care a aparut dreptul folosirii acestei 

facilitati. 

 

Aceste microintreprinderi au, insa, si o obligatie declarativa, in sensul depunerii unei declaratii informative 

privind beneficiarii sponsorizarilor. Termenele de depunere a acestei declaratii sunt: 

▪ 25 ianuarie inclusiv a anului urmator aparitiei cheltuielilor; 

▪ 25 inclusiv a lunii urmatoare ultimului trimestru pentru care se datoreaza impozitul pe veniturile 

microintreprinderilor in cazul in care societatea incepe aplicarea impozitului pe profit. 



News Flash I Accace Romania I Noi modificari legislative privind Codul fiscal si Codul de procedura 
fiscala 

     

Termenul de depunere a formularului 205 - Declaratie informativa privind impozitul retinut la sursa si 

castigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit se schimba de la 28 februarie la 31 ianuarie a 

anului curent pentru anul anterior.  

 

Modificarile aduse de Legea nr. 72/2018 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 25/2017 pentru 

modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal sunt detaliate mai jos. 

▪ Este inclusa o noua prevedere in legatura cu deductibilitatea creantelor cesionate, in sensul in 

care pierderea neta ce reprezinta diferenta dintre pretul de cesiune si valoarea creantei cesionate 

este deductibila in limita a 30% din valoare. In cazul in care creanta este vanduta, pierderea neta 

reprezinta diferenta dintre pretul de cesiune si costul de achizitie al creantei.  

▪ De asemenea, se schimba plafonul de inregistrare in scopuri de TVA, trecand de la 65.000 EUR 

(220.000 lei) la 88.500 EUR (300.000 lei), incepand cu martie 2018. 

 

  

 

 

 

  

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 nicio 

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 soliciti o analiza a cazului tau 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 ezita 

sa ne contactezi. 

 

Mai multe informatii utile direct 

in inbox-ul tau? 

 Aboneaza-te la newsletter! 

https://www.facebook.com/accace.poland
https://www.linkedin.com/company/accace-romania
https://plus.google.com/+AccaceSRLBucuresti
https://accace.ro/subscribers-ro/
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Contact  

Iulia Vlasceanu 

Tax Consultant 

E-Mail: iulia.vlasceanu@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 poti afla accesand: www.accace.ro 
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