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Nr. Crt. Întrebare Răspuns

1 Buna ziua, in anul 2016 am fost impoZit pe profit, la
31.12.16  cifra  de  afaceri  a  fost  de  90000 euro,  de
cand trebuie sa trec la impozit pe profit? 1 ianuarie
sau 1 februarie? Care este termenul de depunere al
lui 010? Va multumesc 

 In situatia in care la 31 decembrie 2016 aveţi cifra de afaceri 
de 90000 euro sunteti obligata la plata impozitului pe veniturile 
microintreprinderilor începând cu 1 ianuarie 2017 urmând a 
comunica organelor fiscale teritoriale modificarea sistemului de
impunere până la data de 31 martie 2017 inclusiv . Atenţie este
necesar să ţineţi cont şi de celelalte condiţii prevăzute la art 47
din Codul fiscal. 

2 Buna  ziua.  Nu  este  precizat  pragul  de  45000  .lei
capital  social  ,care  era  vehiculat  zilele  trecute  in
presa.  Intrebarea  mea  :  firma  platitoare  de
impozit/profit  in  2016  care  a  realizat  venituri  sub
500000  de  euro  dar  are  capital  social  varsat
100000.lei,  trece  la  micro  de  la  01.02.2017  sau
ramane la impozit/profit? multumesc anticipat! 

Persoana juridică plătitoare de impozit pe profit, care la data 
de 31 decembrie 2016 are venituri între 100001 şi 500.000 
euro, are obligația să aplice sistemul de impozitare pe 
veniturile microîntreprinderilor începand cu 01 februarie 2017 
și să depună formularul 010 pană la 25 februarie 2017. 

3 In conditiile in care o microintreprindere la 31.12.2016
depaseste CA de 100.000 euro, nu are capitalul social
peste 10.000 euro si nu desfasoara activitati care se
incadreaza la  impozit  pe profit:  intrebari:  1.  depune
010 in luna ianuarie pentru a se inregistra ca platitor
de  impozit  pe  profit  incepand  cu  01.01.2017?  2.
depune  D101  pentru  trim.  4  -  2016  si  pentru  luna
ianuarie  2017?  3.  Pana  pe  25.02.2017  depune  un
nou 010 pentru a se inregistra la impozit  pe venit?
Multumesc! 

 Raţionamentul dvs. este corect cu o singură excepţie şi 
anume că trecerea la impozit pe profit se realizează cu data de
01,10,2016 

4 Firma plătitoare  de  impozit  pe profit  la  31.12.2016,
total venituri pe 2016 sub 100.000€, cu ce data trece
la impozit pe microîntreprinderi ? Cu 01.01.2017 sau
01.02.2017 ? 

Firma plătitoare de impozit pe profit la 31.12.2016, total venituri
pe 2016 sub 100.000€, trece la impozit pe microîntreprinderi 
cu data de 01.01.2017 

5 Buna  ziua,restaurant  care  a  devenit  in  octombrie
2016 platitor  de impozit  pe profit,cifra de afaceri  pe
2016 700.000 de lei, plateste impozit specific pe luna
ianuarie si impozit micro incepand cu 01.02.2017? 

 În situaţia prezentată de dvs., considerăm că este obligatorie
plata  impozitului  specific  începând  cu  data  de  01  ianuarie
2017. 

6  Microintreprindere  care  are  in  luna  ianuarie  doi
salariati cu 2 ore iar incepand cu luna februarie are
doi cu 4 ore, in total o norma intreaga de 8 ore, ce
procent aplica pentru trimestrul I? 

 În cazul prezentat , cota de impozitare este de 1% din 
veniturile microintreprinderii, pentru trimestrul I. 

7 Buna  ziua.  Firma  platitoare  de  imp.pe  profit  in
2016,venituri  la  31.12.2016  sub  500.000  Euro,are
activitate  principala  cod  CAEN  Restaurant  .
Intrebarea:Este obligata sa treaca de la 01.02.2017 la
impozit pe venit micro sau aplica impozitul specific ? 

Sub rezerva precizărilor care vor fi făcute în Normele de 
aplicare a impozitului specific, considerăm că, în situaţia în 
care cifra de afaceri la data de 31,12,2016 este sub 100 000 
euro sunteţi obligat la plata impozitului pe venitul 
microîntreprindeilor cu data de 01,01,2017 
Răspunsul la întrebarea dvs se va regăsi în Normele de 
aplicare a impozitului specific 

8 In anul  2016 societatea a prestat  numai  servicii  de
consultanta si management fiind platitoare de impozit
pe  profit.  In  august  2016  si-a  schimbat  domeniul
principal  de  activitate  -cod  CAEN  5520,  dar  nu  a
reusit sa obtina venituri din aceasta activitate pana la
31.12.2016.  In  2017  ramane  platitor  de  impozit  pe
profit  sau  trebuie  sa  treaca  la  impozitul  specific.
Trecerea la impozitul specific se anunta prin D010 si

Clarificarea celor solicitate de dvs. va fi făcută doar după 
publicarea normelor de aplicare a impozitului specific. Potrivit 
reglementării, la plata impozitului specific sunt obligate 
persoanele juridice române care la data de 31 decembrie a 
anului precedent aveau înscrisă în actele constitutive, potrivit 
legii, ca activitate principală sau secundară, una dintre 
activităţile corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute la art. 1 
din Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activitati 
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care este data pana la care se depune ? (între care se află şi codul CAEN 5520);
Persoanele juridice române plătitoare de impozit pe profit au 
obligaţia de a comunica organelor fiscale teritoriale aplicarea 
impozitului specific anual, până la data de 31 martie inclusiv a 
anului pentru care se plateşte impozitul specific. 
Răspunsul la întrebarea dvs se va regăsi în Normele de 
aplicare a impozitului specific 

9 O societate  platitoare  de  impozit  profit,  cu  cifra  de
afaceri 600.000 lei la 31.12.2016 avand ca obiect de
activitate taierea si rindeluirea lemnului si Baruri cod
5630 intra incepand cu data de 01.02.2017 la impozit
micro?Ce impozit  datoreaza pe luna ianuarie  (profit
sau impozit specific) avand in vedere ca desfasoara
doua activitati si cum se determina impozitul pe luna
ianuarie? 

Societatea din exemplul dvs., "platitoare de impozit profit, cu 
cifra de afaceri 600.000 lei la 31.12.2016 avand ca obiect de 
activitate taierea si rindeluirea lemnului si Baruri cod 5630", 
este obligată, începând cu 1 ianuarie 2017, la plata impozitului 
specific unor activităţi dacă, la data de 31 decembrie 2016 
avea înscrisă în actele constitutive, potrivit legii, ca activitate 
principală sau secundară, activităţile corespunzătoare codului 
CAEN 5630 comunicând organelor fiscale teritoriale aplicarea 
impozitului specific anual, până la data de 31 martie 2017. 
Pentru determinarea impozitului veţi regăsi clarificări în 
normele ce vor fi date pentru aplicarea impozitului specific 

10 Societatile  platitoare  de  impozit  pe  profit  la
31.12.2016, cu cifra de afaceri sub 100.000 eur, trec
la  impozit  pe  venit  microintreprindere  cu  data  de
01.02.2017, chiar daca art. 55 din codul fiscal pct.2 nu
a fost abrogat?In luna ianuarie s-a depus declaratia
010 cu trecere la impozitul pe venit microintreprindere
incepand  cu  01.01.2017,  acesta  fiind  prelucrata  ca
atare.  Daca  toti  platitorii  de  impozit  pe  profit  la
31.12.2016 trebuie sa depuna trecerea de la profit la
micro cu 01.02.2017, cum putem rectifica declaratia
010 depusa, deja, cu trecere de la 01.01.2017? 

In situatia in care la 31 decembrie 2016 aveţi cifra de afaceri 
sub 100.000 eur sunteti obligata la plata impozitului pe 
veniturile microintreprinderilor începând cu 1 ianuarie 2017 
urmând a comunica organelor fiscale teritoriale modificarea 
sistemului de impunere 

11 O societate comerciala platitoare de impozit profit in
2016 cu cifra de afaceri de 300.000 lei la 31.12.2016
si cod caen 5630 trece la impozit micro incepand cu
01.01.2017?  sau  aplica  impozit  specific?La
01.02.2017 se mai face testul micro pentru aceasta
societate sau ramane la impozit specific? 

Sub rezerva precizărilor care vor fi făcute în Normele de 
aplicare a impozitului specific, considerăm că, în situaţia 
descrisă sunteţi obligat la plata impozitului pe venitul 
microîntreprindeilor cu data de 01,01,2017 
 Răspunsul la întrebarea dvs se va regăsi în Normele de 
aplicare a impozitului specific 

12 Societate  nou  infiintata.  Cifra  de  afaceri  0,
microintreprindere.  Capital  social  peste 10000 euro.
Poate  opta  pentru  trecere  la  impozit  profit  cu
01.02.2017? 

În limita informaţiilor furnizate precizăm următoarele :Societate 
nou-înfiinţată în anul 2017 care, la data înregistrării în registrul 
comerţului, are subscris un capital social de cel puţin 45.000 lei
poate opta să aplice prevederile privind impozitul pe profit.
Microîntreprinderile existente în anul 2016 care au subscris un 
capital social de cel puţin 45.000 lei pot opta să aplice 
prevederile privind impozitul pe profit începând cu 1 ianuarie 
2017 sau cu trimestrul în care această condiţie este îndeplinită.

13 Societate platitoare de impozit profit  in 2016 dar nu
depaseste 100000 e CA in 2016 deci va deveni micro
de la 01.01.2017 . In martie 2017 va avea o vanzare
>500.000 e . Incepand cu ce data revine la imp profit
01.01 sau 01.02.2017 ? 

 Dacă în cursul unui an fiscal o microintreprindere realizează 
venituri mai mari de 500.000 euro aceasta datorează impozit 
pe profit, începand cu trimestrul în care s-a depaşit acestă 
limită. 

14  1)-Un Hotel din Mamaia cu CA < 500000Euro trece la
impozit  specific  cu  01.01.2017  si  impozit  micro  cu
01.02.2017? Dar daca are si venituri din inchiriere ?
2)-  Daca  la  31.12.2016  CA <  500000  dar  capital
social  >  45000lei  se  depune  declaratia  010  l  de
trecere la impozit  microintreprinderi(obligativitate) cu
01.02.2017 si 010 de trecere la profit(optiune) tot cu
01.02.2017 ? Dar daca marirea de capital are loc in
ianuarie 2017? Ce documente ar trebui sa insoteasca
010 in cazurile de mai sus. 

 Începând cu 01.01.2017, prin derogare de la prevederile 
Titlului II, sunt obligate la plata impozitului specific unor 
activităţi, persoanele juridice române care la data de 
31decembrie a anului 2016 aveau înscrisă în actele 
constitutive, potrivit legii, ca activitate principală sau 
secundară, una dintre activităţile respective Mai multe 
clarificări privind impozitul specific unor activități vă putem 
comunica după publicarea normelor de aplicare a impozitului 
specific. 

15 Buna ziua, o micro care la 31.12.2016 a depasit cifra
de afaceri de 100.000 euro, dar este sub pragul de
500.000 euro, devine platitoare de impozit pe profit in
ianuarie 2017, urmand sa treaca iar la micro incepand
cu 01.02.2017? Daca da, ce declaratii depune si la ce
termene (010, 100, 101)? Multumesc. 

 În situaţia prezentată de dvs., veţi trece începând cu data de 1
octombrie 2016 la impozitul pe profit, formularul 010 se depune
în 15 de zile de la data depăşirii cifrei de afaceri (art 88 alin 1 
din Codul de procedură fiscală ) urmând să depuneţi D101 
pentru trim IV 2016 până la data de 25 martie 2017.
Începând cu 1 februarie 2017 reveniţi la sistemul de impunere 
pe veniturile microinteprinderilor, urmând să depuneţi 
formularele 010 şi 101 pentru luna ianuarie 2017 până la data 
de 25 februarie 2017. 
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16 Buna dimineata! La data de 31.12.2016 sunt platitor
de impozit pe profit avand cifra de afaceri sub 100000
de  euro.  De  cand  platesc  impozit  pe
microintreprindere in 2017? Multumesc! 

In situatia in care la 31 decembrie 2016 aveţi cifra de afaceri 
sub 100.000 eur sunteti obligata la plata impozitului pe 
veniturile microintreprinderilor începând cu 1 ianuarie 2017 
urmând a comunica organelor fiscale teritoriale modificarea 
sistemului de impunere până la data de 31 martie 2017 inclusiv

17 1 Societate CAEN 5520 ,cifra de afaceri sub 100000
EUR platitoare impozit micro, incepand cu 01.01.2017
ce  impozit  aplica  ?  impozitul  specific  sau  impozit
micro ( veniturie provin din cazare si marfa )? 

 Impozitul specific se plăteşte prin derogare de la prevederile 
titlului II (impozit pe profit) din Legea nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. 

18 Buna dimineata! O societate comerciala ce urmeaza
sa fie infiintata acum, va intra direct pe impozit micro?
De asemenea, desi e off topic poate aveti timp sa imi
raspundeti,  ma  pot  declara  platitor  de  TVA de  la
deschidere? Cu ce s-a inlocuit 088? Multumesc! 

 Persoana juridică română nou-înființată este plătitoare de 
impozitul pe venitul microintreprinderilor dar dacă la data 
înregistrării în registrul comerțului, are subscris un capital 
social de cel puțin 45.000 lei poate opta să aplice prevederile 
privind impozitul pe profit. Pentru celelalte întrebări pentru a 
beneficia de asistență puteţi să apelaţi Call-Center-ul nostru la 
numărul de telefon 031.403.91.60. sau să utilizaţi formularul de
asistență prin e-mail pe care îl găsiţi la următorul link: 
https://www.anaf.ro/.../persoane_fizice/asistenta_prin_email 

19  Societate comercială  platitoare de impozit  pe profit
are  2  activitati:vanzare  piese  auto  predominant  si
restaurant.  In  2016  a  avut  cifra  de  afaceri  peste
100.000 si sub 500.000 lei. Din 01.02.2017 va trece la
impozit  micro?  Pt  luna  ianuarie  va  aplica  impozitul
specific, sau va ramane plătitor de impozit pe profit?
Trebuie  sa  depună  010  pana  la  25.02.2017  pt
trecerea la impozit micro? Multumesc 

Aşa cum am precizat la alte întrebări, clarificarea aspectelor se
va regăsi în Normele de aplicare a impozitului specific. 

20 Daca societatea va trece la impozit pe venit micro cu
data de 01.01.2017 care va fi data scadenta pentru
plata impozitului pe profit, aferent anului 2016? 

 Dacă în anul 2016 societatea a fost plătitoare de impozit pe 
profit, definitivarea și plata impozitului pe profit aferent anului 
fiscal respectiv se efectuează până la termenul de depunere a 
declarației privind impozitul pe profit, respectiv 27 martie 2017 
pentru anul 2016. 

21 O sc cu cod caen 5630, plătitoare de impozit pe profit
la  31.12.2016  are  CA  200.000  euro.
Începând cu 01.01.2017 va aplica impozitul specific și
cu 01.02.2017 va trece la micro? Care sunt termenele
pt depunerea 010? 

 Începând cu 01.01.2017, prin derogare de la prevederile 
Titlului II, sunt obligate la plata impozitului specific unor 
activităţi, persoanele juridice române care la data de 
31decembrie a anului 2016 aveau înscrisă în actele 
constitutive, potrivit legii, ca activitate principală sau 
secundară, una dintre activităţile respective Mai multe 
clarificări privind impozitul specific unor activități vă putem 
comunica după publicarea normelor de aplicare a impozitului 
specific 

22  Buna  ziua!  Pentru  o  societate  care  in  2016  este
platitoare de impozit pe profit, dar care la 31.12.2016
nu depaseste cifra de afaceri de 500000 Euro, dar are
cifra de afaceri mai mare de 100000 euro, care are
cod caen Restaurante, dar autorizatia de functionare
este pe fabricare de sucuri  de fructe si  legume, ce
regim de impozitare va avea pe anul 2017? Impozit
specific sau microintreprindere? va rog sa-mi dati  o
baza legala! Multumesc! 

Sub rezerva precizărilor ce vor fi făcute prin normele privind 
impozitul specific în situaţia în care la 31.12.2016, cifra de 
afaceri are valoarea între 100001 şi 500000 eur, iar cod CAEN 
restaurante, aveţi obligaţia plăţii impozitului specific de la 1 
ianuarie 2017. 

23 Unde vedeti specificat in lege ceea ce sustineti? Unde
scrie de plafon intre 100.001 si 500.000? Plafonul de
500.000  euro  este  modificat  incepand  cu  data  de
31.12.2016. 

Vă precizăm că plafonul de 500.000 euro a fost introdus prin 
art I pct 3 al OUG nr.3/2017, publicată în M Of . NR. 16 din 6 
ianuarie 2017 care prevede la art. III alin(1) că prin derogare 
de la prevederile art. 4 din Legea nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, 
prevederile art. I intră în vigoare la data publicării prezentei 
ordonanţe de urgenţă în Monitorul Oficial al României, Partea 
I.........astfel că, până la data când intră în vigoare acest act 
normativ, plafonul pentru microintreprinderi rămâne cel de 
100.000 euro din Codul fiscal valabil până la această 
modificare. 

24 Societate  plătitoare  de  impozit  profit,  trece  la
micro.incepand cu  01.  02.  2017,  depune declarația
101 pt.anul 2016 până în 31.03.2017 și declarația 101
pt.luna  ianuarie  până în  25.02.2017? Cum preia  în
declarația  101  pentru  ianuarie  datele-  sa  zicem
pierderea  fiscala-  din  2016,  dacă  declarația  pentru
2016 de finalizează după 25.02.2018? Nu ar fi logic

Impozitul specific se aplică prin derogare de la prevederile 
titlului II din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal 
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să de depună declarația 101 pt.ianuarie tot până în
25.03.2017? 

25 Referitor  la  impozit  specific,  firma  impozit  profit  cu
CA>500000 ,caen 5630 ,dar desfasoara si alte activ,
ramine pe impozit profit? Firma micro cu CA<100000
CAEN 5610 ramine micro? Si referitor la impozit profit
, firma cu imp profit ,CA in 2016 0,trece la micro de la
01.02? 

1, firma impozit profit cu CA>500000 în 2016,caen 5630 ,dar 
desfasoara si alte activ, cu 01,01,2017 este obligată la plata 
impozitului specific pentru această activitate ,caen 5630. Alte 
clarificări după publicarea normelor
2 Firma micro cu CA<100000 în 2016 CAEN 5610 ramine 
micro în 2017
3 Firmă plătitoare de impozit pe profit, cu o cifră de afaceri sub 
100000 euro (în cazul prezentat de dvs., o) la 31 decembrie 
2016, este obligată la plata impozitului pe veniturile 
microîntreprinderilor de la 01.01.2017 . 

26 Buna ziua. O societate care are cod CAEN principal
7022 dar  serviciile  prestate  efectiv  in  2016 si  2017
sunt pe un cod caen secundar autorizat la Registrul
Comertului iar cifra de afaceri este in 2016 sub pragul
de 500.000 va trece la impozit micro sau ramane la
impozit pe profit (in 2016 era platitoare pe impozit pe
profit datorita depasirii pragului)? Daca trece laimpozit
pe  venitul  microintreprinderilor  este  necesar  sa  isi
schimbe codul CAEN principal sau poate ramane cu
7022. Multumesc frumos! 

O societate este considerata microintreprindere în anul 2017, 
daca la sfarsitul anului 2016, indeplineste conditiile, prezentate
in art. 47 din Legea 227 privind Codul Fiscal.
În cazul prezentat, nu este necesara schimbarea codului 
CAEN iar dacă cifra de afaceri este in 2016 între 100 001 şi 
500.000 euro va trece la impozit micro cu 01.02.2017 . 

27 Buna ziua. O societate comerciala care in anul 2016 a
fost platitoare de impozit micro, in conditiile in care pe
langa activitatea principala de activitate (transporturi),
desfasoara si  o activitate secundara (Baruri),  CA in
2016<  100.000  euro,  incepand  cu  ianuarie  2017
ramane la impozit micro sau trece la impozit profit?
Multumesc. 

 Impozitul specific se aplică prin derogare de la prevederile 
titlului II din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal 

28 O firma cu caen in act constitutiv incadrare pe impozit
specific, dar in CUI alt CAEN, care la 31.12.2016 are
cifra de afaceri sub 500.000 EURO si capital social
peste  45.000  lei  APLICA  SAU  NU  IMPOZIT
SPECIFIC daca cladirea este in proprietatea firmei si
este  inchiriata  altei  firme  care  desfasoara  acolo
activitatea specifica IMPOZITULUI SPECIFIC si firma
detinatoare a cladirii este in REORGANIZARE? 

Dacă O firma are CAEN in act constitutiv cu incadrare pe 
impozit specific considerăm că plăteşte impozit specific pentru 
activitatea respectivă în anul 2017 dacă este înregistrată ca 
plătitoare de impozit pe profit la data de 01,01,2017. 
Întrucât pentru o analiză corectă a speţei prezentate de 
dumneavoastră ne sunt necesare informaţii suplimentare, vă 
rugăm să utilizaţi formularul pentru asistenţă prin e-mail, pe 
care îl găsiţi la următorul 
link:https://www.anaf.ro/.../persoane_fizice/asistenta_prin_emai
l, 

29 Buna ziua ! O societate, platitoare de impozit micro,
cifra de afaceri sub 100.000 euro, capital social sub
45.ooo  euro,  are  CAEN  5520  (facilitati  de  cazare-
pensiune)  ,  in  2016  avand  venituri  exclusiv  din
activitati  din  inchiriere  auto  si  imobile,  ce  regim de
impozitare  va  aplica  din  ianuarie  2017:  Impozit
specific  sau  va  putea  ramane platitoare  de  impozit
micro? 

În situaţia descrisă de dvs., de la data de 01.01.2017, se aplică
impozitul pe veniturile microîntreprinderilor 

30  Buna  ziua,  o  societate  care  are  activitate  de  bar/
restaurant a platit in anul 2016 impozit pe profit si a
avut venituri in 2016 de 200.000 euro. In 2017 va plati
impozit mico sau impozit specific? 

Începând cu 01.01.2017, prin derogare de la prevederile 
Titlului II, sunt obligate la plata impozitului specific unor 
activităţi, persoanele juridice române care la data de 
31decembrie a anului 2016 aveau înscrisă în actele 
constitutive, potrivit legii, ca activitate principală sau 
secundară, una dintre activităţile respective Mai multe 
clarificări privind impozitul specific unor activități vă putem 
comunica după publicarea normelor de aplicare a impozitului 
specific 

31  Micro in 2016 avand cod CAEN 5630,in 2017 ramane
pe impozit micro sau trece la impozit specific? Venituri
< 100.000 eur. 

Considerăm că, în situaţia descrisă sunteţi obligat la plata 
impozitului pe venitul microîntreprindeilor cu data de 
01.01.2017. 

32 Buna ziua.O entitate cu ob.activitate hotel ,platitoare
impozit profit in 2016 indeplinește condițiile cumulate
sa  devina  micro  din  februarie  2017.Depus  010  in
acest  scop.
Nu stiu daca am înțeles corect  :in ianuarie plătește
impozit  specific  si  din  februarie  trece  la  micro.Este
corect? 

Sub rezerva clarificărilor prin norme, potrivit reglementării, la 
plata impozitului specific sunt obligate persoanele juridice 
române plătitoare de impozit pe profit la data de 01.01.2017 şi 
care la data de 31 decembrie a anului 2016 aveau înscrisă în 
actele constitutive, potrivit legii, ca activitate principală sau 
secundară, una dintre activităţile corespunzătoare codurilor 
CAEN prevăzute la art. 1 din Legea nr. 170/2016 privind 
impozitul specific unor activitati (între care se află şi codul 
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CAEN 5510);
Aceste persoane au obligaţia de a comunica organelor fiscale 
teritoriale aplicarea impozitului specific anual, până la data de 
31 martie inclusiv a anului pentru care se plateşte impozitul 
specific. 

33 Firma cu CA sub 100.000 EURO,capital social 45.000
lei.S-a  depus  010  ptr.trecere  la  micro  cu
01.01.2017.Poate  opta  pentru  impozit  pe  profit  cu
01.02.2017.  In  luna  ianuarie  are  venituri  si
impoziteaza micro cu 1% .Daca din februarie trece la
impozit pe profit, cum se calculeaza impozitul? 

Conform art.48 alin.(5^2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal, cu modificările și completările ulterioare, 
microîntreprinderile existente care au subscris un capital social
de cel puțin 45.000 lei pot opta să treacă la impozitul pe profit 
începând cu 1 ianuarie 2017 sau cu trimestrul în care este 
îndeplinită această condiție. Calculul și plata impozitului pe 
profit de către microîntreprinderile care optează să aplice 
impozitul pe profit se efectuează luând în considerare veniturile
și cheltuielile realizate începând cu trimestrul respectiv. 

34 Societate  platitoare  de  impozit  pe  profit  pana  la
31.12.2010.
Din  01.01.2011  -31.12.2016  =  microintreprindere 

La 31.12.2016, in urma reevaluarii imobilelor se trece
pe  venituri  suma  de  90.000  lei  (suma  trecuta  pe
cheltuieli nedeductibile la calculul impozitului pe profit
la  31.12.2010-in  urma  reevaluarii  din  2010).

Intrebare: La 31.12.2016, veniturile din contul 755 de
90.000  lei  intra  in  baza  impozabila  pt  calculul
impozitului pe venit micro sau fac parte din categoria
veniturilor care nu intra in baza impozabila la micro ?
Ramane  societatea  microintreprindere  sau  devine
platitoare de impozit  pe profit  datorita  faptului  ca a
depasit  plafonul  de  100.000  euro  la  31.12.2016? 

Oricum, indiferent daca ramane micro sau trece pe
profit,  veniturile  de  90.000  lei,  nu  se  vor
impozita,avand in  vedere  ca  veniturile  care  intra  in
calculul  plafonului  de  100.000  euro  sunt  cele  care
intra in baza impozabila la calculul impozitului pe venit
micro:
-daca nu intra in baza impozabila la micro,nu intra nici
in calculul plafonului de 100000 euro, deci societatea
ramane  micro  si  nu  impoziteaza  cei  90.000  lei
-daca  intra  in  baza  impozabila  la  micro,  intra  si  in
calculul plafonului de 100000 euro, societatea devine
platitoare de impozit  pe profit  si  nu impoziteaza cei
90.000 pt ca au fost cheltuieli nedeductibile la calculul
impozitului  pe  profit  la  31.10.2010.

Cam asa se prezinta situatia.Multumesc. 

Pentru încadrarea în condiția privind nivelul veniturilor realizate
în anul precedent prevăzută la art. 47 lit.c din Codul fiscal, se 
vor lua în calcul aceleași venituri care constituie baza 
impozabilă prevăzută la art. 53 din Codul fiscal, iar cursul de 
schimb pentru determinarea echivalentului în euro este cel de 
la închiderea aceluiași exercițiu financiar. 

35 O  societate,  cu  obiectul  principal  de  activitate
Consultanta si management (CAEN 7022), platitoare
de impozit pe profit din 2015, nu realizeaza absolut
niciun venit in cursul anului 2016. In aceste conditii,
avem obligatia de a trece la impozit pe venit incepand
cu anul 2017, in baza Art. 47 lit.b) din Codul fiscal ? 

În situaţia descrisă de dvs., considerăm că există obligaţia 
trecerii la sistemul de impunere pe veniturile microintreprinderii
începând cu anul 2017. 

36 O societate care are pana in 100.000 de euro cifra de
afaceri in 2016, dar are capital social de 227.000 lei
poate trece la platitor de impozit pe venit din 2017? 

 În situația în care, în anul 2016 societatea a fost plătitoare de 
impozit pe profit, și la 31 decembrie 2016 a îndeplinit condițiile 
de microîntreprindere prevăzute la art. 47 în forma în vigoare 
până la modificarea prin OUG 3/2017 are obligația de a aplica 
sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderii începând
cu 01.01.2017 

37 O  societate  deschisa  in  2015  care  efectueaza
consultanta in management si afaceri si era platitor de
impozit  pe venit  in 2016 ,  nu a depasit  plafonul  de
100.000 de euro va deveni platitoare de impozit pe
profit in anul 2017? 

Informaţiile sunt neclare " aveţi venituri din consultanta in 
management si afaceri si era platitor de impozit pe venit in 
2016" dar potrivit art 52 alin (1) Dacă în cursul unui an fiscal 
(2016) o microîntreprindere realizează venituri mai mari de 
100.000 euro sau ponderea veniturilor realizate din consultanță
și management în veniturile totale este de peste 20% inclusiv, 
aceasta datorează impozit pe profit, începând cu trimestrul în 
care s-a depășit oricare dintre aceste limite". 
Vă precizăm că o societate este obligată la plata impozitului pe
veniturile microintreprinderilor dacă îndeplineşte condiţiile 
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prevăzute la art 47 din Codul Fiscal printre care şi condiţia de 
la lit ) b) a realizat venituri, altele decât cele din consultanță și 
management, în proporție de peste 80% din veniturile totale 

38 c) a realizat venituri care nu au depãșit echivalentul în
lei  a  500.000  euro.  Cursul  de  schimb  pentru
determinarea echivalentului în euro este cel valabil la
închiderea  exercițiului  financiar  în  care  s-au
înregistrat  veniturile;  "
Am cerut si noi un temei legal in baza caruia cei care
au realizat cifra de afaceri sub 100.000 euro trebuie
sa se inregistreze micro de  la  1  ianuarie  2017.  Va
rugam  sa  ne  precizati  in  ce  act  normativ  este
mentionat acest plafon de 100.000 euro? Multumim. 

In conformitate cu prevederile art. 47 din Legea nr. 227/2015 
privind Codul fiscal în vigoare până la data de modificării prin 
art I pct 3 al OUG 3/2017 o microintreprindere este o persoana
juridica română care îndeplinește cumulativ condițiile 
menționate. Condiția prevăzută la pct. c al articolului 47 din 
actul normativ anterior menționat este: ”a realizat venituri care 
nu au depășit echivalentul în lei a 100.000 euro. Cursul de 
schimb pentru determinarea echivalentului în euro este cel 
valabil la închiderea exercițiului financiar în care s-au 
înregistrat veniturile”; 
Totodată Potrivit OUG 3/2017 art. III alin (1) "Prin derogare de 
la prevederile art. 4 din Legea nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. 
I intră în vigoare la data publicării prezentei ordonanţe de 
urgenţă în Monitorul Oficial al României, Partea I" adică 6 
ianuarie 2017. 

39 Bună ziua.Pentru o firma care în 2016 era plătitoare
de impozit pe profit și acum este obligata sa treacă la
impozit  pe micro deoarece  are cifra  de afaceri  sub
500000  euro  Însă  în  ianuarie  2017  si_a  deschis
procedura de faliment intrând în insolventa.In aceasta
situație va fi supusa impozitului pe micro?mulțumesc 

O societate nu este încadrată la microintreprindere dacă se 
află în dizolvare, urmată de lichidare, înregistrată în registrul 
comerțului sau la instanțele judecătorești, potrivit legii. 
Considerăm că o societate intrată în faliment nu îndeplineşte 
condiţia menţionată anterior. Pentru clarificare vă sugerăm să 
vă adresaţi unităţii fiscale la care societatea este înregistrată. 

40 Societatea  este  platitoare  de  impozit  pe  profit  la
31.12.2016 cu doua activitati una hoteliera si una de
productie  si  comert  cu  amanuntul  si  cu  o  cifra  de
afaceri de 475.000 lei,va depune pana la 25.02.2017
trecerea de la platitor de impozit pe profit la platitor de
impozit pe venit si apoi pana pe 31.03.2017 platitor de
impozit  specific pentru activitatea hoteliera si pentru
cealalta activitate revine la impozit pe profit? 

Societatea din speța prezentată de dvs. considerăm este 
obligată la plata impozitului specific pentru activitatea hotelieră 
începând cu 1 ianuarie 2017 Pentru alte activități în afara 
codurilor CAEN respective, se aplică sistemul de declarare și 
de plată a impozitului pe profit. Clarificări privind impozitul 
specific unor activității le putem furniza după publicarea 
normelor de aplicare a acestui impozit 

41 O  societate  platitoare  de  impozit  pe  profit  la
31.12.2016,cu o cifra de afaceri de 200 000 LEI(< 100
000 euro),cu ce data trece la impozitul pe veniturile
microintreprinderii?01.01.2017  sau  01.02.2017?Care
este  termenul  de  depunere  a  declaratiei  de
mentiuni(010)? 

Societatea plătitoare de impozit pe profit la 31 decembrie 
2016, care a îndeplinit condițiile de microîntreprindere 
prevăzute la art. 47 în forma în vigoare până la modificarea 
prin OUG 3/2017, are obligația de a aplica sistemul de 
impunere pe veniturile microîntreprinderii începând cu 
01.01.2017 și depune 010 până la data de 31 martie 2017. 

42 Buna  ziua  .  Ce  procent  foloseste  pentru  calculul
impozit  pe  veniturile  microintreprinderilor  in  trim  .
1/2017 o societate care in luna ianuarie 2017 nu a
avut nici un salariat si din februarie 2017 are 20 de
salariati ? 3% ptr luna ianuarie si 1% ptr febr si martie
sau 1% ptr tot trim. sau 3 % ptr tot trim. 

 Potrivit art 51 alin 5 în cazul în care, în cursul anului fiscal, 
numărul de salariați se modifică, cotele de impozitare 
prevăzute la art 51 alin. (1) se aplică în mod corespunzător, 
începând cu trimestrul în care s-a efectuat modificarea, potrivit 
legii. Pentru informaţii suplimentare puteţi să apelaţi Call-
Center-ul nostru la numărul de telefon 031.403.91.60 sau 
puteți utiliza formularul de asistență prin e-mail pe care îl găsiţi 
la următorul link: 
https://www.anaf.ro/.../persoane_fizice/asistenta_prin_email 

43 Societate comerciala platitoare de impozit pe profit in
anul 2016, CA la 31.12.2016 mai mare de 100 000
euro, dar mai mica de 500 000 euro (sunt indeplinite
toate celelalte conditiile art.  47)cu capital social mai
mare de 45000 lei cum trebuie concret sa procedeze
pentru a ramane, prin optiune, platitoare de impozit
pe profit. Multumesc. 

Declararea de către contribuabili a trecerii de la plătitor de 
impozit pe profit la plătitor de impozit pe venitul 
microintreprinderilor cu 01,02,2017 se face prin depunerea 
declaraţiei de menţiuni 010 completând corespunzător data de 
luare în evidenţă respectiv data de scoatere din evidenţă 

Pentru înregistrarea opţiunii de trecere în sistemul de plată a 
impozitului pe profit, în condiţiile îndeplinirii criteriilor pentru a fi
microintreprindere întrucât capitalul social este de peste 45000
lei, această înregistrare se poate face prin depunerea 
formularului 010 în care se evidenţiază menţiunea respectivă 
de scoatere din evidenţă ca plătitor de impozit pe venitul 
microintreprinderilor şi de luare în evidenţă ca plătitor de 
impozit pe profit . 

44 Societate comerciala platitoare de impozit pe venitul
microintreprinderilor  in  perioada  01.01.2016-
30.09.2016  trece  incepand  cu  data  de  01.10.2016
( ultimul trimestru) la impozit pe profit prin depasirea
CA >100.000 euro . Declaratia 101 se depune doar
pentru  trimestrul  4  sau  pentru  tot  anul  2016  ?

Dacă începâd cu 01.10.2016 aţi devenit plătitor de impozit pe 
profit, trebuie să depuneţi declaraţia 101 (până la data de 27 
martie 2017) numai pentru trimestrul IV 2016. 
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Multumesc! 

45 Societate  cu  cifra  de  afaceri  la  31.12.2016  sub
100000 eur,platitor de impozit pe profit in anul 2016,
de  la  ce  data  devina  platitor  de  impozit  pe  venit
micro? De la 01 ianuarie sau de la 01 februarie? Va
rog si baza legala ca nu mi sa accepata 010 de la 01
ianurie la ANAF. 

Sunteţi obligat ca platitor de impozit pe venit micro începând 
cu 01,01,2017 în conformitate cu prevederile art.47 din Legea 
nr.227/2015 privind Codul fiscal în vigoare până la data 
modificării prin art.I al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.3/2017, 

46  O casa de schimb valutar organizata ca SRL , cod
CAEN  6612  poate  fi  microintreprindere  de  la  01
februarie? 

Da, dacă îndeplinește cumulativ condițiile prevăzute la art. 47 
din Legea 227 privind Codul Fiscal 

47 Restaurant, cifra de afaceri mai mare de 100000 euro
si mai mica de 500000 euro, ce sistem de impunere
aplica in 2017? Termen pentru 010. 

 În situaţia prezentată de dvs., considerăm că este obligatorie 
plata impozitului specific începând cu data de 01 ianuarie 
2017.
Comunicarea aplicării impozitului specific anual, se face până 
la data de 31 martie inclusiv a anului pentru care se plateşte 
impozitul specific. 

48 Societate  platitoare  de  impozit  pe  profit  are  la
31.12.2016 o cifra de afceri mai mica de 500000 euro,
capitalul  social  -102000  lei,  dar  are  si  activitate
secundara  CAEN 5610-Restaurante.  Ce  impozit  va
plati in anul 2017? 

Sub rezerva precizărilor care vor fi făcute în Normele de 
aplicare a impozitului specific, considerăm că, în situaţia în 
care la data de 01,01,2017 sunteţi plătitor de impozit pe profit 
şi desfăşuraţi ca activitate secundara -CAEN 5610-
Restaurante sunteţi obligat la plata impozitului specific pentru 
această activitate 

49 Buna ziua.  SC platitoare  de impozit  de profit,  cu o
cifra de afaceri  de 480000 euro si  capital  social  de
97000 lei.as  dori  sa stiu  daca trebuie  sa  depunem
010 cu mentiunea trecerii la impozit micro, incapand
cu 01.02.2017.tot in februarie putem depune 010 pt
trecerea la impozit pe profit? As mai dori lamuriri cu
privire la D 101.Multumesc! 

Da se poate face trecerea şi totodată pentru luna ianuarie 
trebuie depusă D101 

50 O firma care este incadrata ca si platitoare de impozit
pe  veniturile  microintreprinderii  in  decembrie  2016,
are  venituri  care  nu  depasesc  echivalentul  in  lei  a
500000  euro,  si  are  capitalul  social  mai  mare  de
45000 lei. In aceste conditii societatea poate deveni
platitoare de impozit pe profit de la 1 ianuarie 2017?
010  trebuie  depus  pana  pe  25  februarie?  Trebuie
anexat Certificat constatator sau Act constitutiv? 

Microîntreprinderile existente care au subscris un capital social
de cel puțin 45.000 lei pot opta să treacă la impozitul pe profit 
începând cu trimestrul în care este îndeplinită această condiție.
Înregistrarea opţiunii se face prin depunerea formularului 010. 

51 SC  realizeaza  venituri  din  intocmirea  de:  studii  de
fezabilitate,  proiecte  tehnice,  planuri  de  urbanism,
studii  geotehnice,  etc.,  documentatii  pentru investitii
cu finantare UE, cu personal propriu. Conform CAEN
aceste activitati se incadreaza la clasa 7112- Activitati
de  inginerie  si  consultanta  tehnica.  Fiscal,  se
incadreaza  aceste  venituri  in  categoria  venituri  din
consultanta si management? 

Pentru o încadrare corectă a veniturilor din activitățile 
menționate în categoria veniturilor din consultanta si 
management este necesar a fi analizate prevederile din 
contractele încheiate. Pentru clarificare, prezentând mai multe 
detalii puteţi să vă adresaţi unităţii fiscale la care sunteți 
înregistrat ca plătitor de impozite şi taxe. 

52 Buna ziua...Cum se procedeaza in cazul in care au
fost depuse decl: 010 si 101 pana la 25.02, iar pana
la sf lunii martie se majoreaza capitalul la 45000 lei?
Multumesc, 

Bună ziua.
Din cele prezentate de dvs. rezultă că societatea aplică, 
începând cu data de 01.02.2017, impozitul pe veniturile 
microintreprinderilor. O microintreprindere poate opta pentru 
aplicarea prevederilor titlului II din Codul fiscal, respectiv 
impozitarea pe profit, începând cu trimestrul în care capitalul 
social subscris este de cel puțin 45.000 lei. Opțiunea este 
definitivă, cu condiția menținerii valorii capitalului social pentru 
întreaga perioadă de existență a persoanei juridice respective. 
Ieșirea din sistemul de impunere pe veniturile 
microîntreprinderilor ca urmare a opțiunii se comunică 
organelor fiscale competente, potrivit prevederilor Codului de 
procedură fiscală. Calculul și plata impozitului pe profit de către
microîntreprinderile care optează să aplice prevederile titlului II
- Impozit pe profit, se efectuează luând în considerare 
veniturile și cheltuielile realizate începând cu trimestrul 
respectiv. 

53 O societate care a fost platitoare de impozit pe profit
in  2016  si  la  31.12.2016  are  cifra  de  afaceri  sub
500000 euro si capital social > 45000 lei si care pt a
ramane in continuare platitoare de impozit  pe profit
face  modificarile  necesare  in  vectorul fiscal

Sub rezerva precizărilor ce vor fi făcute prin normele de 
aplicare, în condiţiile în care sunteţi obligată la trecerea la 
impozit pe venit microintreprinderilor incepand cu 01.02.2017 
trebuie să depuneţi şi formularul 101 pentru luna ianuarie. 
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respectivdepune panain 27 februarie 010 pt trecere la
impozit  pe  venit  mi  rointreprinderi  incepand  cu
01.02.2017 si apoi un n o u 010 pt trecere la impozit
pe  profit  incepand  cu  01.01.2017  (  inceputul
trimestrului ) depune si 101 pt luna ianuarie ? 

54 Societate cu cifra de afaceri la 31.12.2016 in valoare
de de  612653 lei,  platitoare  de impozit  pe  profit  si
capital social de 55000 lei a depus deja o declaratie
cod  010  pentru  trecerea  la  plata  impozitului  pe
veniturile  microintreprinderilor  incepind  cu  data  de
01.02.2017. Putem prin alt formular 010 sa formulam
optiunea de  revenire  la  impozitul  pe  profit  si  in  ce
conditii? 

 Da, se poate înregistra opţiunea de trecere la sistemul de 
plată a impozitului pe profit prin depunerea unui nou formular 
010, Pentru luna ianuarie se depune şi declaraţia 101 până la 
data de 27,02,2017, 

55 Societate platitoare de impozit pe profit la 31.12.2016
cu cifra de afaceri  de peste 100.000 euro,  dar mai
mica de 500.000 euro si capital social >45.000 lei la
31.12.2016. Doreste sa ramana la impozit pe profit.
Solicit  raspuns  punctual.  Depune  010  de trecere  la
impozit pe venit micro cu 01.02.2016 (obligativitate).
In trim I 2017 indeplineste conditia privind capitalul,
deci  poate  trece  la  impozit  pe  profit  incepand  cu
trimestrul  in  care  este  indeplinita  conditia.  Depune
010 de trecere la  impozit  pe profit  cu 01.01.2017 -
data  inceperii  trimestrului  (optiune).  Dar  pe
01.01.2017-31.01.2017  era  platitoare  de  impozit  pe
profit!!!!!  Depune  101  pe  ianuarie  2017  si  pe
februarie-martie 2017 declara impozit in D100? Daca
are pierdere la 31.12.2016 cum preia in D101 de la
ianuarie  2017.  D101  pe  2016  are  termen  ulterior
D101 din ianuarie 2017. 

Declararea de către contribuabili a modificării obligaţiilor 
înscrise în vectorul fiscal, respectiv a trecerii de la plătitor de 
impozit pe profit la plătitor de impozit pe venitul 
microintreprinderilor sau invers se face prin depunerea 
declaraţiei de menţiuni 010 completând corespunzător data de 
luare în evidenţă cu 01,02,2017 respectiv data de scoatere din 
evidenţă 31,01,2017.
Pentru înregistrarea opţiunii de trecere în sistemul de plată a 
impozitului pe profit, în condiţiile îndeplinirii criteriilor pentru a fi
microintreprindere întrucât capitalul social este de peste 45000
lei, această înregistrare se poate face prin depunerea 
formularului 010 în care se evidenţiază menţiunea respectivă 
de scoatere din evidenţă ca plătitor de impozit pe venitul 
microintreprinderilor 01,02,2017 şi de luare în evidenţă ca 
plătitor de impozit pe profit cu aceeaşi dată.
Contribuabilii care, începând cu data de 01,02,2017, sunt 
obligaţi la plata impozitului pe venitul microintreprinderilor, vor 
depune formularul 101 pentru luna ianuarie 2017 până la data 
de 27 februarie 2017. 

56 De ce trebuie sa depunem D101 pentru 01,2017 pana
pe data de 25,02,2017 cand termenul de depunere
pentru D101 pe 2016 este 25,03,2017 

Potrivit art. 48 alin.7 din Codul Fiscal, prin excepţie de la regula
generală, pentru profitul impozabil obţinut în perioada 01- 31 
ianuarie 2017 se va depune formularul 101 până la 27 
februarie 2017. 

57 Societate  cu  cifra  de  afaceri  la  31.12.2016  sub
100000 eur,platitor de impozit pe profit in anul 2016,
de  la  ce  data  devina  platitor  de  impozit  pe  venit
micro? De la 01 ianuarie sau de la 01 februarie? Pina
cind  trebuie  sa  depuna  D010  pentru  modificare
trecere  la  impozit  pe  venit?Daca  am  depus  D010
incepind cu 01.02.2017 este corect sau fac alta D010
ca incepind cu 01.01.2017?. 

 În situaţia menţionată de dvs., societatea este obligată la plata
impozitului pe veniturile microîntreprinderii, începând cu data 
de 1 ianuarie 2017 caz în care formularul 010 trebuie depus 
până la data de 31 martie 2017. Considerăm că pentru 
corecţie se poate depune un nou formular 010. 

58 Societate cu total venituri mai mici de 500.000EUR la
31.12.2016  dar  cu  cap  soc  mai  mare  de
45.000lei.Cum  fac  decl  010  de  trecere  la  micro
incepand  cu  ce  data  devine  platitor  de  imp  pe
micro(01.02.2017?).Apoi  trebuie  sa  fac  decl  101  pt
ianuarie,  cum se preia  pierderea fiscala si  daca se
preia?Apoi 010 pt trecere la imp pe profit incepand cu
ce data?Tot 01.02.217? 

 În situaţia in care la 31 decembrie 2016 societatea, plătitoare 
de impozit pe profit, a înregistrat venituri mai mari de 100.000 
euro, are obligația să aplice sistemul de impozitare pe 
veniturile microîntreprinderilor începând cu data de 01 
februarie 2017 și să depună formularul 010 pană la 27 
februarie 2017. Contribuabilii care, începând cu data de 
01.02.2017, sunt obligaţi la plata impozitului pe venitul 
microintreprinderilor, vor depune formularul 101 pentru luna 
ianuarie 2017 până la data de 27 februarie 2017.
Pentru înregistrarea opţiunii de trecere în sistemul de plată a 
impozitului pe profit, în condiţiile îndeplinirii criteriilor pentru a fi
microintreprindere întrucât capitalul social este de peste 45000
lei, această înregistrare se poate face prin depunerea 
formularului 010 în care se evidenţiază menţiunea respectivă 
de scoatere din evidenţă ca plătitor de impozit pe venitul 
microintreprinderilor şi de luare în evidenţă ca plătitor de 
impozit pe profit .Completarea D101 se face potrivit 
instrucţiunilor de completare 

59 CAEN :  5630 Baruri,  societatea a fost platitoare de
impozit pe profit si a realizat venituri din baruri si din
jocuri de noroc in urma unui contract de asociere in
participatiune.  Cifra  de  afaceri  in  2016  a  fost  de
611.000 lei.  In anul  2017 nu mai realizeaza venituri
din  jocuri  de  noroc  (  contractul  de  asociere  a  fost

Sub rezerva clarificărilor prin norme, potrivit reglementării, la 
plata impozitului specific sunt obligate persoanele juridice 
române plătitoare de impozit pe profit la data de 01.01.2017 şi 
care desfăşoară, ca activitate principală sau secundară, una 
dintre activităţile corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute la
art. 1 din Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor 
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reziliat  in  luna  noiembrie  2016).  Ce  tip  de  impozit
urmeaza sa plateasca societatea in 2017 : impozit pe
venit micro deoarece (CA 2016 este sub 500.000 euro
iar in 2017 nu mai desfasoara activitati din jocuri de
noroc)  sau  impozit  specific  deoarece  ramane  pe
impozit pe profit ? Multumesc 

activitati (între care se află şi codul CAEN 5630) 

60 Societate care desfasoara mai multe activitati cu cifra
de  afaceri  intre  100.000  euro  si  500.000euro
(platitoare de impozit pe profit in 2016) care are mai
multe activitati:  de restaurant si alte servicii care nu
intra  pe  impozit  specific  -  ce  face  in  anul  2017?
Plateste  impozit  specific  pentru  tot  2017?  Plateste
impozit specific pentru ianuarie si trece la micro cu 1
feb? Sau ce facem? 

In situaţia în care la 31.12.2016 societatea era platitoare de 
impozit pe profit avand cifra de afaceri cuprinsă între 100.001 
euro şi 500.000 euro şi desfăşoara activităţi corespunzătoare 
codului CAEN 5610 Restaurante, are obligaţia plăţii impozitului
specific începând cu 1 ianuarie 2017. Mai multe clarificări 
privind impozitul specific unor activități vă putem comunica 
după publicarea normelor de aplicare a impozitului specific. 

61 Societate plătitoare de impozit pe profit la 31.12.2016
cu CA <500.000 euro ,activitate secundara cu caen
5.630.In februarie 2017 se majoreaza capitalul social
la 45.000 lei.nu mai are obligatia de a trece la impozit
micro nu? 101 pentru luna ianuarie il depune pana in
25 februarie sau nu se mai depune pentru aceasta
luna si depune 100 pentru trimestrul I 2017 pana in
25.04.2017?trebuie depusa o adresa prin care sa se
specifice majorarea capitalului social la administratia
financiara? 

 În limita informaţiilor furnizate şi sub rezerva precizărilor care 
vor fi făcute în Normele de aplicare a impozitului specific 
menţionăm că microintreprinderile pot opta pentru plata 
impozitului pe profit în situaţia în care este îndeplinită 
condiţia privind capitalul social şi totodată potrivit art 1 din 
Legea 170/2017 plătitorii de impozit pe profit la data de 
01.01.2017 sunt obligaţil a plata impozitul specific dacă 
desfăşoară activităţi corespunzătoare codurilor CAEN 
enumerate printre care se regăseşte şi codul CAEN 5630. 

62 Daca o societate este platitoare de impozit pe profit la
31,12,2016,iar in luna februarie si-a marit capitalul la
47000,trebuie sa faca 101 pe ian.2017 si mai trebuie
sa comunice ceva la ANAF,va multumesc 

 Informaţiile sunt insuficiente pentru formularea răspunsului. 
Dacă vă referiţi la o problematică ce se încadrează în tema 
acestei sesiuni de asistenţă, vă precizăm că în situaţia in care 
la 31 decembrie 2016 societatea plătitoare de impozit pe 
profit, a înregistrat venituri între 100.001-500000 euro, are 
obligația să aplice sistemul de impozitare pe veniturile 
microîntreprinderilor începând cu data de 01 februarie 2017 și 
să depună formularul 010 pană la 27 februarie 2017. 
Contribuabilii care, începând cu data de 01.02.2017, sunt 
obligaţi la plata impozitului pe venitul microintreprinderilor, vor 
depune formularul 101 pentru luna ianuarie 2017 până la data 
de 27 februarie 2017.
Dacă cifra de afaceri este sub 100 000 societatea are obligația 
să aplice sistemul de impozitare pe veniturile 
microîntreprinderilor începând cu data de 01 ianuarie 2017
Pentru înregistrarea opţiunii de trecere în sistemul de plată a 
impozitului pe profit, în condiţiile îndeplinirii criteriilor pentru a fi
microintreprindere întrucât capitalul social este de peste 45000
lei, această înregistrare se poate face prin depunerea 
formularului 010 în care se evidenţiază menţiunea respectivă 
de scoatere din evidenţă de la plătitor de impozit pe venitul 
microintreprinderilor şi de luare în evidenţă ca plătitor de 
impozit pe profit 

63 Buna ziua! Socitatea aflata in procedura de faliment
(pe rolul  instantei  din  2016) face obiectul  excluderii
art47 lit e sau devine microintreprindere? 

O societate nu este încadrată la microintreprindere dacă se 
află în dizolvare, urmată de lichidare, înregistrată în registrul 
comerțului sau la instanțele judecătorești, potrivit legii. 
Considerăm că o societate intrată în faliment nu îndeplineşte 
condiţia menţionată anterior. Pentru clarificare vă sugerăm să 
vă adresaţi unităţii fiscale la care societatea este înregistrată. 

64 Societate platitoare pe veniturile microîntreprinderilor
la31.12.2016 depune pana in 15.01.2017 010 pentru
impunerea  pe  profit  pe  baza  capitalului  social  mai
mare  decât  45.000  lei  la  31.12.2016.  Societatea
dorește sa rămână plătitoare de impozit pe profit, deși
la 31.12.2016, CA<100.000 EUR. Mai depune 010 in
Februarie? Multumesc frumos 

Microîntreprinderile existente care au subscris un capital social
de cel puțin 45.000 lei pot opta să treacă la impozitul pe profit 
începând cu începând cu trimestrul în care este îndeplinită 
această condiție. Înregistrarea opţiunii se face prin depunerea 
formularului 010. În speţa dvs. nu se mai depune încă un 010. 

65 Societate platitoare de impozit pe profit la 31.12.2016
are printre activitati coduri CAEN care se incadreaza
la impozitul  specific  incepand cu 01.01.2017 si  alte
activitati  care nu sunt cuprinse la impozitul  specific,
dar cifra de afaceri mai mica de 500000 euro. Va plati
cu 01.01.2017 atat impoziut specific cat si impozit pe
profit pentru celelalte activitati? 

În limita informaţiilor furnizate şi sub rezerva precizărilor care 
vor fi făcute în Normele de aplicare a impozitului specific 
menţionăm că potrivit art 1 din Legea 170/2017 plătitorii de 
impozit pe profit la data de 01.01.2017 sunt obligaţil a plata 
impozitul specific dacă desfăşoară activităţi corespunzătoare 
codurilor CAEN enumerate la acest articol iar, potrivit art 10 
alin (1) Contribuabilii care, în cursul anului, realizează venituri 
şi din alte activităţi în afara celor corespunzătoare codurilor 
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CAEN prevăzute la art. 1 aplică sistemul de declarare şi plată 
a impozitului pe profit prevăzut de Legea nr. 227/2015, cu 
modificările şi completările ulterioare..
Dacă cifra de afaceri este sub 100000 euro societatea devine 
plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor cu 01 
ianuarie 2017 
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