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intrării în 
vigoare 

Articolul 47 Definiţia microîntreprinderii 
  
 

La articolul 47 după alineatul (1) se introduce un nou 
alineat,alineatul (2):     
 (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi persoanelor juridice române 
care intră sub incidenţa Legii nr. 170/2016 privind impozitul 
specific unor activităţi. Prevederile prezentului titlu prevalează 
faţă de prevederile Legii nr. 170/2016.  

24.07.2017 

Articolul 48 Reguli de aplicare a sistemului de impunere pe 
veniturile microîntreprinderii  
(3) O persoană juridică română care este nou-înfiinţată este 
obligată să plătească impozit pe veniturile microîntreprinderilor 
începând cu primul an fiscal, dacă condiţia prevăzută la art. 47 lit. 
d) este îndeplinită la data înregistrării în registrul comerţului. 

La articolul 48 alineat (3) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
 

(3) O persoană juridică română care este nou-înfiinţată este 
obligată să plătească impozit pe veniturile microîntreprinderilor 
începând cu primul an fiscal, dacă condiţia prevăzută la art. 47 
alin. (1) lit. d) este îndeplinită la data înregistrării în registrul 
comerţului. 

24.07.2017 

 
 
 

La articolul 48 se introduce un nou alineat, alineatul  (8):  
(8) Persoanele juridice române care intră sub incidenţa Legii nr. 
170/2016 şi care la data de 31 decembrie 2016 au realizat 
venituri cuprinse între 100.001 euro - 500.000 euro, inclusiv, 
îndeplinind şi celelalte condiţii prevăzute la art. 47 alin. (1), sunt 
obligate la plata impozitului reglementat de prezentul titlu 
începând cu luna următoare intrării în vigoare a acestor 
prevederi, urmând a comunica organelor fiscale teritoriale 
modificarea sistemului de impunere, potrivit prevederilor Legii nr. 
207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi 
completările ulterioare, până la data de 25 a lunii următoare 
intrării în vigoare a acestor prevederi, inclusiv. Prin derogare de 
la prevederile art. 8 din Legea nr. 170/2016, respectiv prin 

24.07.2017 



 

excepţie de la prevederile art. 41 şi 42, până la acest termen se 
calculează, se declară şi se plăteşte impozitul specific unor 
activităţi, respectiv impozitul pe profit, pentru perioada 1 ianuarie 
2017 - sfârşitul lunii intrării în vigoare a acestor prevederi. 
Impozitul specific unor activităţi aferent acestei perioade se 
determină prin împărţirea impozitului specific anual la 365 de zile 
şi înmulţirea cu numărul de zile aferent perioadei 1 ianuarie 2017 
- sfârşitul lunii intrării în vigoare a acestor prevederi. Pentru 
determinarea impozitului specific unor activităţi se aplică şi 
celelalte reguli prevăzute de Legea nr. 170/2016. Impozitul pe 
profit se determină luând în considerare veniturile şi cheltuielile 
înregistrate în această perioadă, iar rezultatul fiscal se ajustează 
corespunzător acestei perioade. 

Articolul 53 Baza impozabilă  
 (1) Baza impozabilă a impozitului pe veniturile 
microîntreprinderilor o constituie veniturile din orice sursă, din care 
se scad: 
... 
e)veniturile din provizioane, ajustări pentru depreciere sau pentru 
pierdere de valoare, care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul 
profitului impozabil; 
 
 

Articolul 53 alineat  (1) litera e) se modifică : 
 

(1) Baza impozabilă a impozitului pe veniturile 
microîntreprinderilor o constituie veniturile din orice sursă, din 
care se scad: 
... 
e)  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;" 

01.10.2017 

Articolul 54 
Reguli de determinare a condiţiilor de aplicare a sistemului 
de impunere pe veniturile microîntreprinderii 
    Pentru încadrarea în condiţiile privind nivelul veniturilor 
prevăzute la art. 47 lit. b) şi c) şi art. 52, se vor lua în calcul 
aceleaşi venituri care constituie baza impozabilă prevăzută la art. 
53       

Articolul 54 se modifică : 
Pentru încadrarea în condiţiile privind nivelul veniturilor 
prevăzute la art. 47 alin. (1) lit. b) şi c) şi art. 52 , se vor lua în 
calcul aceleaşi venituri care constituie baza impozabilă 
prevăzută la art. 53.       

01.10.2017 

Articolul 55 Termenele de declarare a menţiunilor  
 (3) În cazul în care, în cursul anului fiscal, una dintre condiţiile 
impuse la art. 47 lit. d) şi e) nu mai este îndeplinită, 
microîntreprinderea comunică organelor fiscale competente 
ieşirea din sistemul de impunere pe veniturile 
microîntreprinderilor, până la data de 31 martie inclusiv a anului 
fiscal următor. 

La articolul 55 alineat (3) se modifică : 
 (3) În cazul în care, în cursul anului fiscal, una dintre condiţiile 
impuse la art. 47 alin. (1) lit. d) şi e) nu mai este îndeplinită, 
microîntreprinderea comunică organelor fiscale competente 
ieşirea din sistemul de impunere pe veniturile 
microîntreprinderilor, până la data de 31 martie inclusiv a anului 
fiscal următor. 

01.10.2017 
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