
                               

                             

                                  
 
 
 
Către:............. 
 
In atentia:.L. 
 

  
 

Precizări privind aparatele de marcat electronice fiscal în cazul  
contribuabililor plătitori de impozit pe venit 

(persoane fizice care obțin  venituri din activități independente/ venituri din drepturi 
de proprietate intelectuală) 

 
 

I.1.  Venitul net anual impozabil care se determină prin însumarea tuturor 
veniturilor nete anuale, recalculate(prin deducerea pierderilor fiscale reportate), din care se 
deduce contribuţia de asigurări sociale datorată potrivit prevederilor titlului V - Contribuţii 
sociale obligatorii şi la care se adaugă costul de achiziţie al aparatelor de marcat 
electronice fiscale puse în funcţiune în anul respectiv.  

2. Din impozitul anual datorat stabilit de contribuabili se deduce costul de 
achiziţie al aparatelor de marcat electronice fiscale, puse în funcţiune în anul respectiv.  

  
Important! Prevederile de la pct. I intră în vigoare de la 1 august 2020. 

 
II.Calculul impozitului pe venit aferent anului 2020 
1. Contribuabilii care datorează impozit pe venit, la data determinării impozitului 

pe venit aferent anului 2020, adaugă la venitul net anual impozabil costul de achiziţie al 
aparatelor de marcat electronice fiscale achiziţionate şi puse în funcţiune în anul 2018, 
precum şi în anul 2019.   

2.Costul de achiziţie al aparatelor de marcat electronice fiscale achiziţionate şi 
puse în funcţiune în anul 2018 şi în anul 2019 se scade din impozitul pe venit calculat 
potrivit art. 123 alin. (1) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare. 
Sumele care nu sunt scăzute din impozitul pe venit, se reportează în următorii 7 ani 
consecutivi. Recuperarea acestor sume se va efectua la fiecare termen de plată a 
impozitului pe venit.   

   
  

 
Important! Prevederile de la pct. II intră în vigoare de la 27 iulie 2020. 

 
Bază legală: Legea nr. 153/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru completarea Legii nr. 170/2016 privind 
impozitul specific unor activităţi  - Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 659 din 24 iulie 
2020.  
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