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Directia Generala Regionala a Finanţelor Publice Brasov
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                                  MODIFICĂRI ADUSE CODULUI FISCAL DE LEGEA 296/2020* 

                               TITLUL III  IMPOZITUL PE VENITURILE MICROÎNTREPRINDERILOR

Pct.
Forma Codului fiscal în vigoare ÎNAINTE de modificările

aduse de Legea 296/2020
Forma Codului fiscal în vigoare DUPĂ modificările

aduse de Legea 296/2020
Data intrarii în

vigoare
conform 

L 296/2020
modificată
prin OUG
226/2020**

22. Art. 51 Cotele de impozitare
………………………
 (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru persoanele
juridice române nou-înfiinţate, care au cel puţin un salariat  şi
sunt  constituite  pe  o  durată  mai  mare  de  48  de  luni,  iar
acţionarii/asociaţii lor nu au deţinut titluri de participare la alte
persoane juridice, cota de impozitare este 1% pentru primele 24
de luni de la data înregistrării persoanei juridice române, potrivit
legii. Cota de impozitare se aplică până la sfârşitul trimestrului
în  care  se  încheie  perioada  de  24  de  luni.  Prevederile
prezentului alineat se aplică dacă, în cadrul unei perioade de 48
de luni de la data înregistrării, microîntreprinderea nu se află în
următoarele situaţii:
   - lichidarea voluntară prin hotărârea adunării generale, potrivit
legii;
    - dizolvarea fără lichidare, potrivit legii;
    - inactivitate temporară, potrivit legii;
    -  declararea  pe  propria  răspundere  a  nedesfăşurării  de
activităţi la sediul social/sediile secundare, potrivit legii;
    - majorarea capitalului social prin aporturi efectuate, potrivit
legii, de noi acţionari/asociaţi;
    - acţionarii/asociaţii săi vând/cesionează/schimbă titlurile de
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participare deţinute.
    Condiţia privitoare la salariat se consideră îndeplinită dacă
angajarea se efectuează în termen de 60 de zile inclusiv de la
data înregistrării persoanei juridice respective.
 (3) În cazul în care persoana juridică română nou-înfiinţată nu
mai  are  niciun  salariat  în  primele  24 de luni,  aceasta  aplică
prevederile alin. (1) începând cu trimestrul în care s-a efectuat
modificarea. Pentru persoana juridică cu un singur salariat, al
cărui raport de muncă încetează, condiţia prevăzută la alin. (2)
se  consideră  îndeplinită  dacă  în  cursul  trimestrului  respectiv
este angajat un nou salariat.

23. Art. 53 Baza impozabilă

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

La articolul 53 alineatul (1), după litera m) se introduce o
nouă literă, litera n), cu următorul cuprins:
(1)  Baza  impozabilă  a  impozitului  pe  veniturile
microîntreprinderilor o constituie veniturile din orice sursă, din
care se scad:
................................
n) dividendele primite de la o persoană juridică română.

24.12.2020

24. Art. 53 Baza impozabilă
..........................
(2)  Pentru  determinarea  impozitului  pe  veniturile
microîntreprinderilor,  la  baza  impozabilă  determinată  potrivit
alin. (1) se adaugă următoarele:
..............................
b)  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;

Art. 53 Baza impozabilă
..........................
(2)  Pentru  determinarea  impozitului  pe  veniturile
microîntreprinderilor,  la  baza impozabilă  determinată  potrivit
alin. (1) se adaugă următoarele:
................................
b)  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 art. 48 alin. (31) şi art. 52, această diferenţă reprezintă
elemente similare  veniturilor  în primul trimestru pentru  care
datorează impozit pe profit; în cazul microîntreprinderilor care
exercită opţiunea prevăzută la art. 48 alin. (31) sau depăşesc
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limita veniturilor, conform art. 52, în primul trimestru al anului
fiscal,  diferenţa  respectivă  nu  reprezintă  elemente  similare
veniturilor în acest prim trimestru.

25. Art.  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 alin. (1) lit. c) şi art. 52 se vor lua în calcul
aceleaşi  venituri care constituie baza impozabilă prevăzută la
art. 53.

Art. 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 alin. (1) lit. c) şi art. 52 se vor lua în calcul
aceleaşi  elemente care constituie baza impozabilă prevăzută
la art. 53.
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*Legea  nr. 296/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal a fost publicată în Monitorul Oficial 1269 din 21 decembrie 2020
 ** OUG nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene a fost publicată
în Monitorul Oficial nr. 1332 din 31 decembrie 2020
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