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1. CUI SE ADRESEAZĂ ACEST GHID?
Prezentul ghid se adresează persoanelor juridice române care au obligația de plată a
impozitului pe veniturile microîntreprinderilor.
În sensul legii fiscale1, o microîntreprindere este o persoană juridică română care îndeplinește
cumulativ următoarele condiții, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent:
- a realizat venituri care nu au depășit echivalentul în lei a 1.000.000 euro. Cursul de schimb
pentru determinarea echivalentului în euro este cel valabil la închiderea exercițiului financiar în care
s-au înregistrat veniturile; Pentru încadrarea în condiția privind nivelul veniturilor realizate în anul
precedent, se vor lua în calcul veniturile care constituie baza impozabilă prevăzută de lege 2.
- capitalul social este deținut de persoane, altele decât statul și unitățile administrativteritoriale;
- nu se află în dizolvare, urmată de lichidare, înregistrată în registrul comerțului sau la
instanțele judecătorești, potrivit legii.
2. CONTRIBUABILII CARE NU SUNT OBLIGAȚI LA PLATA IMPOZITULUI PE VENITURILE
MICROÎNTREPRINDERILOR
-

Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, constituit potrivit legii;
Fondul de compensare a investitorilor, înființat potrivit legii;
Fondul de garantare a pensiilor private, înființat potrivit legii;
Fondul de garantare a asiguraților, constituit potrivit legii;
Entitatea transparentă fiscal cu personalitate juridică.

Notă:
Persoanele juridice române care îndeplinesc condițiile mentionate în lege și care desfășoară
ca activitate principală sau secundară activitățile corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute de
Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități aplică prevederile legale referitoare la
impozitul pe veniturile microîntreprinderilor. Prevederile legii fiscale prevalează față de prevederile
Legii nr. 170/2016.

3. ÎNREGISTRAREA FISCALĂ
Orice persoană sau entitate care este subiect într-un raport juridic fiscal are obligaţia să se
înregistreze fiscal primind un cod de identificare fiscală. Codul de identificare fiscală este:
a) codul de înregistrare fiscală (CIF) atribuit de organul fiscal pentru persoanele juridice și pentru
asocieri și alte entități fără personalitate juridică;
b) codul unic de inregistrare (CUI) atribuit potrivit legii speciale pentru persoanele juridice și pentru
alte entități care se înregistrează potrivit legii speciale la registrul comerțului.
3.1. Depunerea declarației de înregistrare fiscală
În vederea atribuirii codului de înregistrare fiscală şi eliberării certificatului de înregistrare
fiscală, persoanele/entităţile mentionate la punctul 3 din prezentul Ghid au obligaţia să depună la
organul fiscal competent formularul 010 „Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de
menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate
juridică”.
1

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

2

Art. 53 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
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Declaraţia de înregistrare fiscală se depune de către reprezentantul legal sau de către un
împuternicit al acestuia, în termen de 30 de zile de la data înfiinţării.
Împuternicitul este obligat să depună la organul fiscal actul de împuternicire, în original sau în copie
legalizată.3
Formularul 010 se completează în două exemplare, un exemplar se păstrează la aceste
persoane/ entităţi, iar celălalt se depune la organul fiscal competent.
Formularul 010 se poate depune direct la unitatea fiscală sau se poate transmite prin poştă,
prin scrisoare recomandată.
Organul fiscal competent este organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal
al acestor persoane/entităţi.
3.2. Eliberarea certificatului de înregistrare fiscală
Pe baza declaraţiei de înregistrare fiscală, organul fiscal competent din subordinea Agenţiei
Naţionale de Administrare Fiscală eliberează certificatul de înregistrare fiscală, în termen de 10 zile
de la data depunerii declaraţiei.
3.3. Modificările intervenite ulterior înregistrării fiscale
Modificările ulterioare ale datelor din declaraţia de înregistrare fiscală trebuie aduse la
cunoştinţă organului fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în
termen de 15 de zile de la data producerii acestora 4 , prin completarea şi depunerea declaraţiei de
menţiuni (formularul 010), însoţită de documente care atestă modificările intervenite.
În cazul modificărilor intervenite în datele declarate iniţial şi înscrise în certificatul de
înregistrare fiscală, declaraţia de menţiuni va fi însoţită şi de certificatul de înregistrare fiscală, care
se depune în vederea anulării şi eliberării unui nou certificat.
Declararea modificărilor ulterioare privind categoriile de obligaţii fiscale declarative înscrise
iniţial în vectorul fiscal se poate face şi pe baza formularului (700) "Declaraţie pentru înregistrarea/
modificarea în mediu electronic a categoriilor de obligaţii fiscale declarative înscrise în vectorul
fiscal” care se transmite exclusiv prin mijloace electronice de transmitere la distanţă 5.
3.4. Modificări ulterioare înregistrării fiscale în cazul persoanelor juridice supuse
înregistrării în registrul comerțului
Modificările intervenite în datele declarate inițial de persoanele juridice care se înregistrează
potrivit legii speciale la registrul comerțului se fac potrivit dispozițiilor legii speciale.
Modificările intervenite în datele declarate inițial în vectorul fiscal se declară la organul fiscal
central prin depunerea formularului 010.
3.5. Radierea înregistrării fiscale
La încetarea calităţii de subiect de drept fiscal, persoanele/entităţile mentionate la punctul 3
din prezentul Ghid trebuie să solicite radierea înregistrării fiscale, prin depunerea declaraţiei de
radiere (formularul 010).
Declaraţia se depune în termen de 30 de zile de la încetarea calităţii de subiect de drept
fiscal şi trebuie însoţită de certificatul de înregistrare fiscală în vederea anulării acestuia.

3

Art. 18 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;
Art. 88 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;
5
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/700_A11_OPANAF_3725_2017.pdf
4
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4. REGULI DE APLICARE
MICROÎNTREPRINDERII

A

SISTEMULUI

DE

IMPUNERE

PE

VENITURILE

Impozitul pe veniturile microîntreprinderii se aplică de către persoanele juridice începând cu
anul fiscal următor celui în care acestea îndeplinesc condițiile de microîntreprindere prevăzute de
lege6.
O persoană juridică română care este nou-înființată este obligată să plătească impozit pe
veniturile microîntreprinderilor începând cu primul an fiscal, dacă condiția referitoare la deținerea
capitalului social de persoane, altele decât statul și unitățile administrativ-teritoriale, este îndeplinită
la data înregistrării în registrul comerțului 7.

5. ANUL FISCAL
Anul fiscal al unei microîntreprinderi este anul calendaristic.
În cazul unei microîntreprinderi care se înființează sau își încetează existența, anul fiscal este
perioada din anul calendaristic în care persoana juridică a existat.

5.1. Începerea perioadei impozabile
În cazul înființării unei microîntreprinderi într-un an fiscal, perioada impozabilă începe:
- de la data înregistrării acesteia la registrul comerțului, dacă are această obligație;
- de la data înregistrării în registrul ținut de instanțele judecătorești sau alte autorități
competente, dacă are această obligație, potrivit legii.

5.2. Încheierea perioadei impozabile
5.2.1. În cazul divizărilor sau al fuziunilor care au ca efect juridic încetarea existenței persoanei
juridice prin dizolvare fără lichidare, perioada impozabilă a unei microîntreprinderi se încheie la una
dintre următoarele date:
- la data înregistrării în registrul comerțului/registrul ținut de instanțele judecătorești
competente a noii societăți sau a ultimei dintre ele, în cazul constituirii uneia sau a mai multor
societăți noi;
- la data înregistrării hotărârii ultimei adunări generale care a aprobat operațiunea sau la altă
dată stabilită prin acordul părților, în cazul în care se stipulează că operațiunea va avea efect la o
altă dată, potrivit legii.
5.2.2. În cazul dizolvării urmate de lichidare, perioada impozabilă a unei microîntreprinderi se
încheie la data depunerii situațiilor financiare la registrul unde a fost înregistrată, potrivit legii,
înființarea persoanei juridice respective.8

6. COTELE DE IMPOZITARE
Cotele de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor sunt:
- 1% pentru microîntreprinderile care au unul sau mai mulți salariați;
- 3% pentru microîntreprinderile care nu au salariați.
6

Art. 47 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
Art. 48 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
8
Pct. 3 alin. (3) - Sectiunea a 3-a din Normele metodologice de la Titlul III din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 1/2016, cu modificările și completările ulterioare;
7

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ |www.anaf.ro

4

2021

Ghid privind impozitul pe veniturile microîntreprinderilor
Direcția Generală de Asistență pentru Contribuabili

Prin salariat se înțelege persoana angajată cu contract individual de muncă cu normă
întreagă, potrivit Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările
ulterioare.
Notă:
a) Condiția se consideră îndeplinită și în cazul microîntreprinderilor care:
- au persoane angajate cu contract individual de muncă cu timp parțial dacă fracțiunile de
normă prevăzute în acestea, însumate, reprezintă echivalentul unei norme întregi;
- au încheiate contracte de administrare sau mandat, potrivit legii, în cazul în care
remunerația acestora este cel puțin la nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.
b) Pentru stabilirea numărului de salariați se iau în considerare și contractele individuale de muncă/
convențiile individuale de muncă, încheiate potrivit legilor speciale, precum și contractele
suspendate, potrivit legii.
În cazul în care, în cursul anului fiscal, numărul de salariați se modifică, cotele de impozitare
se aplică în mod corespunzător, începând cu trimestrul în care s-a efectuat modificarea, potrivit
legii.
Pentru microîntreprinderile care au un salariat și care aplică cota de impozitare prevăzută de
lege, al căror raport de muncă încetează, condiția referitoare la numărul de salariați se consideră
îndeplinită dacă în cursul aceluiași trimestru este angajat un nou salariat cu respectarea condiției
prevăzute in lege.
Pentru microîntreprinderile care nu au niciun salariat, în situația în care angajează un
salariat, în scopul modificării cotelor de impozitare, noul salariat trebuie angajat cu contract
individual de muncă pe durată nedeterminată sau pe durată determinată pe o perioadă de cel puțin
12 luni.

7. BAZA IMPOZABILĂ
Baza impozabilă a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor o constituie veniturile din
orice sursă, din care se scad:
- veniturile aferente costurilor stocurilor de produse;
- veniturile aferente costurilor serviciilor în curs de execuție;
- veniturile din producția de imobilizări corporale și necorporale;
- veniturile din subvenții;
- veniturile din provizioane, ajustări pentru depreciere sau pentru pierdere de valoare, care
au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil sau au fost constituite în perioada în
care persoana juridică română era supusă impozitului pe veniturile microîntreprinderilor;
- veniturile din ajustări pentru pierderi așteptate aferente activelor financiare constituite de
persoanele juridice române care desfășoară activități în domeniul bancar, în domeniile asigurărilor și
reasigurărilor, al pieței de capital, care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil
sau au fost constituite în perioada în care persoana juridică română era supusă impozitului pe
veniturile microîntreprinderilor.
- veniturile rezultate din restituirea sau anularea unor dobânzi și/sau penalități de întârziere,
care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil;
- veniturile realizate din despăgubiri, de la societățile de asigurare/reasigurare, pentru
pagubele produse bunurilor de natura stocurilor sau a activelor corporale proprii;
- veniturile din diferențe de curs valutar;
- veniturile financiare aferente creanțelor și datoriilor cu decontare în funcție de cursul unei
valute, rezultate din evaluarea sau decontarea acestora;
- valoarea reducerilor comerciale acordate ulterior facturării, înregistrate în contul "709",
potrivit reglementărilor contabile aplicabile;
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- veniturile aferente titlurilor de plată obținute de persoanele îndreptățite, potrivit legii,
titulari inițiali aflați în evidența Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor sau moștenitorii
legali ai acestora;
- despăgubirile primite în baza hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului;
- veniturile obținute dintr-un stat străin cu care România are încheiată convenție de evitare a
dublei impuneri, dacă acestea au fost impozitate în statul străin.
- dividendele primite de la o persoană juridică română.
Pentru determinarea impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, la baza impozabilă determinată
se adaugă următoarele:
- valoarea reducerilor comerciale primite ulterior facturării, înregistrate în contul "609",
potrivit reglementărilor contabile aplicabile;
- în trimestrul IV sau în ultimul trimestru al perioadei impozabile, în cazul contribuabililor
care îşi încetează existenţa, diferenţa favorabilă dintre veniturile din diferenţe de curs
valutar/veniturile financiare aferente creanţelor şi datoriilor cu decontare în funcţie de cursul unei
valute, rezultate din evaluarea sau decontarea acestora, şi cheltuielile din diferenţe de curs valutar/
cheltuielile financiare aferente, înregistrate cumulat de la începutul anului; în cazul
microîntreprinderilor care devin plătitoare de impozit pe profit potrivit legii, această diferenţă
reprezintă elemente similare veniturilor în primul trimestru pentru care datorează impozit pe profit;
În cazul microîntreprinderilor care exercită opţiunea prevăzută de lege sau depăşesc limita
veniturilor, conform legii, în primul trimestru al anului fiscal, diferenţa respectivă nu reprezintă
elemente similare veniturilor în acest prim trimestru.
- rezervele, cu excepția celor reprezentând facilități fiscale, reduse sau anulate,
reprezentând rezerva legală, rezerve din reevaluarea mijloacelor fixe, inclusiv a terenurilor, care au
fost deduse la calculul profitului impozabil și nu au fost impozitate în perioada în care
microîntreprinderile au fost și plătitoare de impozit pe profit, indiferent dacă reducerea sau anularea
este datorată modificării destinației rezervei, distribuirii acesteia către participanți sub orice formă,
lichidării, divizării, fuziunii contribuabilului sau oricărui altui motiv;
- rezervele reprezentând facilități fiscale, constituite în perioada în care microîntreprinderile
au fost și plătitoare de impozit pe profit, care sunt utilizate pentru majorarea capitalului social,
pentru distribuire către participanți sub orice formă, pentru acoperirea pierderilor sau pentru oricare
alt motiv. În situația în care rezervele fiscale sunt menținute până la lichidare, acestea nu sunt luate
în calcul pentru determinarea bazei impozabile ca urmare a lichidării.
Microîntreprinderile care își încetează existența în urma unei operațiuni de reorganizare sau
de lichidare, potrivit legii, și care pe parcursul perioadei de funcționare au fost și plătitoare de
impozit pe profit, la calculul impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, nu includ în baza
impozabilă: rezervele constituite din profitul net, rezervele constituite din diferențe de curs favorabil
aferente capitalului social în devize sau disponibilului în devize, precum și sumele aferente unor
reduceri ale cotei de impozit pe profit sau ale unor scutiri de impozit, repartizate ca rezerve, potrivit
legii, care au fost constituite în perioada în care au fost plătitoare de impozit pe profit.

8. TERMENELE DE DECLARARE A MENȚIUNILOR
Persoanele juridice române plătitoare de impozit pe profit comunică organelor fiscale
competente aplicarea sistemului de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, până la data de 31
martie inclusiv a anului pentru care se plătește impozitul pe veniturile microîntreprinderilor.
În cazul în care, în cursul anului fiscal, una dintre condițiile impuse de lege nu mai este îndeplinită,
microîntreprinderea comunică organelor fiscale competente ieșirea din sistemul de impunere pe
veniturile microîntreprinderilor, până la data de 31 martie inclusiv a anului fiscal următor.
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9. PLATA IMPOZITULUI ȘI DEPUNEREA DECLARAȚIEI FISCALE
Calculul și plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor se efectuează trimestrial, până
la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se calculează impozitul.
Microîntreprinderile au obligația de a depune, până la termenul de plată a impozitului,
declarația de impozit pe veniturile microîntreprinderilor – formularul 100 “Declarație privind
obligațiile de plată la bugetul de stat”
Formularul 100 se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în
conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Semnarea declarației se realizează prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii
de certificare, acreditat în condițiile legii9.
Persoanele juridice care se dizolvă cu lichidare, potrivit legii, în cursul aceluiași an în care a
început lichidarea au obligația să depună declarația de impozit pe veniturile microîntreprinderilor Formularul 100 și să plătească impozitul aferent până la data depunerii situațiilor financiare
la organul fiscal competent iar persoanele juridice care, în cursul anului fiscal, se dizolvă fără
lichidare au obligația să depună declarația de impozit pe veniturile microîntreprinderilor - Formularul
100 și să plătească impozitul până la închiderea perioadei impozabile.
Microîntreprinderile care achiziționează aparate de marcat electronice fiscale,
astfel cum sunt definite în lege, scad costul de achiziție aferent lor din impozitul pe
veniturile microîntreprinderilor în trimestrul în care au fost puse în funcțiune, în limita
impozitului pe veniturile microîntreprinderilor datorat pentru trimestrul respectiv.
Sumele care nu sunt astfel scăzute din impozitul datorat pe veniturile microîntreprinderilor
se reportează în trimestrele următoare, pe o perioadă de 28 de trimestre consecutive iar scăderea
acestor sume din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat se efectuează în ordinea
înregistrării acestora, în aceleași condiții, la fiecare termen de plată a impozitului pe veniturile
microîntreprinderilor.
Notă:

Microîntreprinderile sunt obligate să țină evidența amortizării fiscale, potrivit legii.
10. EFECTUAREA SPONSORIZĂRILOR
Microîntreprinderile care efectuează sponsorizări, potrivit prevederilor legii 10, pentru
susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care la data încheierii contractului sunt înscrise
în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale potrivit legii 11 și către
instituţiile şi autorităţile publice, inclusiv organele de specialitate ale administraţiei publice, precum
şi microîntreprinderile care acordă burse elevilor şcolarizaţi în învăţământul profesional-dual în
conformitate cu prevederile legii12, scad sumele aferente din impozitul pe veniturile
microîntreprinderilor până la nivelul valorii reprezentând 20% din impozitul pe veniturile
microîntreprinderilor datorat pentru trimestrul în care au înregistrat cheltuielile respective. Sumele
care nu sunt astfel scăzute se reportează în trimestrele următoare, pe o perioadă de 28 de trimestre
consecutive iar scăderea acestor sume din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat, în
următoarele 28 de trimestre consecutive, se efectuează în ordinea înregistrării acestora, în aceleași
condiții, la fiecare termen de plată a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor.
În cazul sponsorizărilor către instituțiile și autoritățile publice, inclusiv organele de
specialitate ale administrației publice, deducerea sumelor reprezentând sponsorizări din impozitul pe
veniturile microîntreprinderilor, în limita valorii mentionata la paragraful anterior, se efectuează în
9

Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică;
Legea nr. 32/1994, cu modificările și completările ulterioare;
11
art. 25 alin. (41) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
12
art. 25 alin. (4) lit. c) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
10
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baza contractului de sponsorizare, fără a exista obligaţia înscrierii entităţilor beneficiare respective în
Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale prevăzut în lege .
Microîntreprinderile care efectuează sponsorizări au obligația de a depune formularul 107
„Declarație informativă privind beneficiarii sponsorizărilor/mecenatului/burselor private”.
Formularul 107 „Declarație informativă privind beneficiarii sponsorizărilor/mecenatului/burselor
private” se depune:
- până la data de 25 ianuarie inclusiv a anului următor;
- până la data de 25 inclusiv a lunii următoare primului trimestru pentru care datorează
impozit pe profit, în situațiile prevăzute de lege;
Microîntreprinderile care exercită opțiunea de a aplica impozitul pe profit in conditiile legii
sau depășesc limita veniturilor pentru care microîntreprinderile datorează impozit pe profit, conform
legii, în primul trimestru al anului fiscal, nu au obligația depunerii declarației informative privind
beneficiarii sponsorizărilor;
- până la data depunerii situaţiilor financiare, în cazul persoanelor juridice care, în cursul
anului fiscal, se dizolvă cu lichidare;
- până la închiderea perioadei impozabile, în cazul persoanelor juridice care, în cursul anului
fiscal, se dizolvă fără lichidare.
Formularul 107 „Declarație informativă privind beneficiarii sponsorizărilor/mecenatului/burselor
private” se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în conformitate cu
prevederile legale în vigoare.
Semnarea declarației se realizează prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii
de certificare, acreditat în condițiile legii.

11. REGULI DE IEȘIRE DIN SISTEMUL
MICROÎNTREPRINDERII ÎN CURSUL ANULUI

DE

IMPUNERE

PE

VENITURILE

Dacă în cursul unui an fiscal o microîntreprindere realizează venituri mai mari de 1.000.000
euro, aceasta datorează impozit pe profit, începând cu trimestrul în care s-a depășit această limită,
care se verifică pe baza veniturilor înregistrate cumulat de la începutul anului fiscal iar cursul de
schimb pentru determinarea echivalentului în euro fiind cel valabil la închiderea exercițiului financiar
precedent. În această situație calculul și plata impozitului pe profit se efectuează luând în
considerare veniturile și cheltuielile realizate începând cu trimestrul respectiv.

12. INFORMAȚII PRIVIND SITUAȚIA FISCALĂ PROPRIE
Pentru vizualizarea situaţiei fiscale şi financiare proprii, contribuabilii au posibilitatea de a
utiliza serviciul Spaţiul Privat Virtual. Prin intermediul acestui serviciu se efectuează comunicarea
electronică a informaţiilor şi înscrisurilor între Agenţia fiscală şi contribuabili.
Înregistrarea în „Spaţiul privat virtual” se face în baza aceluiaşi certificat calificat obţinut pentru
depunerea on-line a declaraţiilor fiscale, iar informaţii în vederea înregistrării în SPV, se regăsesc pe
site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală: www.anaf.ro, secţiunea - Spaţiul Privat Virtual,
rubrica - Înregistrare utilizatori persoane fizice şi juridice. 13

13

https://www.anaf.ro/InregPersFizicePublic/
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13. CUM SE POT OBȚINE INFORMAȚII SUPLIMENTARE?
Informații detaliate se pot obține:


accesând pagina de internet, www.anaf.ro;



telefonic, la Serviciul central de asistență telefonică a contribuabililor – Call center, la nr.
031.403.91.60;



la structurile de asistență pentru contribuabili din cadrul unităților fiscale teritoriale.

Modelul și conținutul formularelor/declarațiilor menționate, cu titlu exemplificativ, în
cuprinsul Ghidului şi al celorlalte formulare/declaraţii pe care persoanele juridice române plătitoare
de impozit pe veniturile microîntreprinderilor au obligaţia să le depună la organul fiscal competent,
precum şi aplicaţiile informatice ale acestora, se găsesc pe pagina de internet a Agenției Naționale
de Administrare Fiscală, la următorul link: toate formularele cu explicații.

14. LEGISLAȚIE ȘI MATERIALE INFORMATIVE





Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare
Calendarul obligațiilor fiscale
Ghidurile elaborate de Agenția Națională de Administrare Fiscală .
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