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Impozitarea activită

   
  
Conform prevederilor art. 47 alin.(3) din Codul fiscal, cu modificările ulterioare, 
inclusiv prin OG nr. 16/2022, începând cu data de 1 ianuarie 2023 nu intră sub 
incidența impozitului pe veniturile microintreprinderilor 
care desfășoară activități în domeniul bancar.
 Persoanele juridice române care desfă
care nu intră în sfera impozitului pe veniturile microintreprinderilor  sunt  
instituțiile de credit, respectiv băncile, org
băncile de economisire 
etc. 
 Instituțiile de credit avute astfel în vedere sunt cele nominalizate la art.3 
din OUG 99/2006, nu 
organizate sub forma caselor de amanet.
 
 Astfel că, institu
amanet pot aplica sistemul de impunere pe veniturile microintreprinderilor, cu 
respectarea condițiilor de
01.01.2023. 
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Impozitarea activității caselor de amanet cu data de 01.01.2023

Conform prevederilor art. 47 alin.(3) din Codul fiscal, cu modificările ulterioare, 
inclusiv prin OG nr. 16/2022, începând cu data de 1 ianuarie 2023 nu intră sub 

ța impozitului pe veniturile microintreprinderilor persoana juridică 
șoară activități în domeniul bancar. 

Persoanele juridice române care desfășoară activități în domeniul ban
care nu intră în sfera impozitului pe veniturile microintreprinderilor  sunt  

țiile de credit, respectiv băncile, organizațiile cooperatiste de credit, 
băncile de economisire și creditare în domeniul locativ, bancile de credit ipotecar, 

țiile de credit avute astfel în vedere sunt cele nominalizate la art.3 
și cele  ce fac obiectul Legii 93/2009, cum este 

organizate sub forma caselor de amanet. 

Astfel că, instituțiile financiare nebancare organizate sub forma caselor de 
amanet pot aplica sistemul de impunere pe veniturile microintreprinderilor, cu 

țiilor de la art. 47 din Codul fiscal, și începând cu data de 

  

ței nr. 24, Focșani 

jfp.vrancea@anaf.ro  
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01.01.2023 

Conform prevederilor art. 47 alin.(3) din Codul fiscal, cu modificările ulterioare, 
inclusiv prin OG nr. 16/2022, începând cu data de 1 ianuarie 2023 nu intră sub 

persoana juridică română 

șoară activități în domeniul bancar, și 
care nu intră în sfera impozitului pe veniturile microintreprinderilor  sunt  

țiile cooperatiste de credit, 
și creditare în domeniul locativ, bancile de credit ipotecar, 

țiile de credit avute astfel în vedere sunt cele nominalizate la art.3 
3/2009, cum este și cazul celor 

țiile financiare nebancare organizate sub forma caselor de 
amanet pot aplica sistemul de impunere pe veniturile microintreprinderilor, cu 

și începând cu data de 


