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TITLUL II - IMPOZITUL PE PROFIT 

 
TITLUL II - IMPOZITUL PE PROFIT 

 

 

Articolul 13 “Contribuabili” alineatul (2): 
  Nu intră sub incidenţa prezentului titlu 
următoarele persoane juridice române: 
............................................................... 

La articolul 13 alineatul (2) după litera j) se 
introduce o nouă literă k): 
  k) asociaţiile de proprietari constituite ca persoane 
juridice şi asociaţiile de locatari recunoscute ca 
asociaţii de proprietari, cu excepţia celor care obţin 
venituri din exploatarea proprietăţii comune, potrivit 
legii.  
 

1 ianuarie 2018 
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Articolul 22 “Scutirea de impozit a profitului 
reinvestit” alineatul (4): 
 
(4) În cazul contribuabililor prevăzuţi la art. 47 
care devin plătitori de impozit pe profit în 
conformitate cu prevederile art. 52, pentru 
aplicarea facilităţii se ia în considerare profitul 
contabil brut cumulat de la începutul trimestrului 
respectiv investit în activele prevăzute la alin. 
(1), puse în funcţiune începând cu trimestrul în 
care aceştia au devenit plătitori de impozit pe 
profit.  

Articolul 22 alineatul (4) se modifică: 
 
 

(4) În cazul contribuabililor prevăzuţi la art. 47 care 

devin plătitori de impozit pe profit în conformitate cu 
prevederile art. 48 alin. (5 indice 2) şi art. 52, pentru 
aplicarea facilităţii se ia în considerare profitul 
contabil brut cumulat de la începutul trimestrului 
respectiv investit în activele prevăzute la alin. (1), 
puse în funcţiune începând cu trimestrul în care 
aceştia au devenit plătitori de impozit pe profit. 
 

   

24 iulie 2017 

Articolul 25 “Cheltuieli” alineatul (4) 
Următoarele cheltuieli nu sunt deductibile: 
 
litera c) cheltuielile privind bunurile de natura 
stocurilor sau a mijloacelor fixe amortizabile 
constatate lipsă din gestiune ori degradate, 
neimputabile, precum şi taxa pe valoarea 
adăugată aferentă, dacă aceasta este datorată 
potrivit prevederilor titlului VII. Aceste cheltuieli 
sunt deductibile pentru cazul în care 
stocurile/mijloacele fixe amortizabile se înscriu 
în oricare dintre următoarele situaţii/condiţii: 
    1. au fost distruse ca urmare a unor 
calamităţi naturale sau a altor cauze de forţă 
majoră, în condiţiile stabilite prin norme; 
    2. au fost încheiate contracte de asigurare; 
    3. au fost degradate calitativ şi se face 
dovada distrugerii; 
    4. au termen de valabilitate/expirare depăşit, 

Articolul 25 alineatul (4) litera c) se modifică: 
 
 
c) cheltuielile privind bunurile de natura stocurilor 
sau a mijloacelor fixe amortizabile constatate lipsă 
din gestiune ori degradate, neimputabile, precum şi 
taxa pe valoarea adăugată aferentă, dacă aceasta 
este datorată potrivit prevederilor titlului VII. Aceste 
cheltuieli sunt deductibile în următoarele 
situaţii/condiţii: 
    1. bunurile/mijloacele fixe amortizabile distruse 
ca urmare a unor calamităţi naturale sau a altor 
cauze de forţă majoră, în condiţiile stabilite prin 
norme; 
    2. bunurile/mijloacele fixe amortizabile pentru 
care au fost încheiate contracte de asigurare; 
    3. bunurile/mijloacele fixe amortizabile 

degradate calitativ, dacă se face dovada distrugerii; 

    4. alimentele destinate consumului uman, cu 

1 octombrie 2017 
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potrivit legii; 
 

data-limită de consum aproape de expirare, altele 
decât cele aflate în situaţiile/condiţiile prevăzute la 
pct. 1 şi 2, dacă transferul acestora este efectuat 
potrivit prevederilor legale privind diminuarea risipei 
alimentare; 
    5. subprodusele de origine animală, nedestinate 
consumului uman, altele decât cele aflate în 
situaţiile/condiţiile prevăzute la pct. 1 - 3, dacă 
eliminarea acestora este efectuată potrivit 
prevederilor legale privind diminuarea risipei 
alimentare; 
    6. produsele agroalimentare, devenite improprii 
consumului uman sau animal, dacă 
direcţionarea/dirijarea vizează transformarea 
acestora în compost/biogaz sau neutralizarea 
acestora, potrivit prevederilor legale privind 
diminuarea risipei alimentare; 
    7. alte bunuri decât cele aflate în 
situaţiile/condiţiile prevăzute la pct. 1 - 6, dacă 
termenul de valabilitate/expirare este depăşit, potrivit 
legii. 

 


