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MINISTERUL FINANȚELOR
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
DIRECȚIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANȚELOR PUBLICE IAȘI
DIRECȚIA COLECTARE

Modificări aduse Codului fiscal prin Ordonanța 16 din 15 iulie 2022

Titlul III- Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor

Prevederile Codului fiscal în vigoare ÎNAINTE de
modificările aduse de Ordonanța 16/2022

Prevederile Codului fiscal în vigoare DUPĂ modificările
aduse de Ordonanța 16/2022

Art. 47 - Definiţia microîntreprinderii
(1) În sensul prezentului titlu, o microîntreprindere este o
persoană juridică română care îndeplineşte cumulativ
următoarele condiţii, la data de 31 decembrie a anului fiscal
precedent:
c) a realizat venituri care nu au depăşit echivalentul în lei a
1.000.000 euro. Cursul de schimb pentru determinarea
echivalentului în euro este cel valabil la închiderea exerciţiului
financiar în care s-au înregistrat veniturile;

La articolul 47 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea
următorul cuprins:

"c) a realizat venituri care nu au depăşit echivalentul în lei a
500.000 euro. Cursul de schimb pentru determinarea
echivalentului în euro este cel valabil la închiderea exerciţiului
financiar în care s-au înregistrat veniturile;".

La articolul 47 alineatul (1), după litera e) se introduc trei
noi litere, lit. f) - h), cu următorul cuprins:
"f) a realizat venituri, altele decât cele din consultanţă şi/sau
management, în proporţie de peste 80% din veniturile totale;
g) are cel puţin un salariat, cu excepţia situaţiei prevăzute la art.
48 alin. (3);
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h) are asociaţi/acţionari care deţin peste 25% din
valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot
la cel mult trei persoane juridice române care se încadrează să
aplice sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor,
incluzând şi persoana care verifică îndeplinirea condiţiilor
prevăzute de prezentul articol."

(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.

La articolul 47, alineatul (2) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
"(2) Începând cu data de 1 ianuarie 2023, prin excepţie de la
prevederile alin. (1), persoanele juridice române care
desfăşoară activităţi corespunzătoare codurilor CAEN: 5510 -
«Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare», 5520 - «Facilităţi
de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată», 5530 -
«Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere», 5590 - «Alte
servicii de cazare», 5610 - «Restaurante», 5621 - «Activităţi de
alimentaţie (catering) pentru evenimente», 5629 - «Alte servicii
de alimentaţie n.c.a.», 5630 - «Baruri şi alte activităţi de servire
a băuturilor» pot opta pentru plata impozitului reglementat de
prezentul titlu, fără să aplice prevederile art. 52."
La articolul 47 alineatul (3), după litera e) se introduc patru
noi litere, lit. f) - i), cu următorul cuprins:
"f) persoana juridică română care desfăşoară activităţi în
domeniul bancar;
g) persoana juridică română care desfăşoară activităţi în
domeniile asigurărilor şi reasigurărilor, al pieţei de capital,
inclusiv cea care desfăşoară activităţi de intermediere în aceste
domenii;
h) persoana juridică română care desfăşoară activităţi în
domeniul jocurilor de noroc;
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i) persoana juridică română care desfăşoară activităţi de
explorare, dezvoltare, exploatare a zăcămintelor de petrol şi
gaze naturale."
La articolul 47, după alineatul (3) se introduce un nou
alineat, alin. (4), cu următorul cuprins:
"(4) În aplicarea prevederilor alin. (1) lit. h), în cazul în care
oricare dintre asociaţii/acţionarii persoanei juridice române
deţine peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare
sau al drepturilor de vot la mai mult de trei persoane juridice
române care se încadrează să aplice sistemul de impunere pe
veniturile microîntreprinderilor şi nu au codurile CAEN
prevăzute la alin. (2), aceştia trebuie să stabilească cele trei
persoane juridice române care aplică prevederile prezentului
titlu, pentru restul persoanelor juridice urmând să fie aplicabile
prevederile titlului II."

Art. 48 - Reguli de aplicare a sistemului de impunere pe
veniturile microîntreprinderii
(1) Impozitul reglementat de prezentul titlu este obligatoriu.
(2) Persoanele juridice române aplică impozitul reglementat de
prezentul titlu începând cu anul fiscal următor celui în care
îndeplinesc condiţiile de microîntreprindere prevăzute la art. 47.

La articolul 48, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea
următorul cuprins:
"(1) Impozitul reglementat de prezentul titlu este opţional.
(2) Persoanele juridice române, cu excepţia celor de la art. 47
alin. (2), pot opta să aplice impozitul reglementat de prezentul
titlu începând cu anul fiscal următor celui în care îndeplinesc
condiţiile de microîntreprindere prevăzute la art. 47 alin. (1) şi
dacă nu au mai fost plătitoare de impozit pe veniturile
microîntreprinderilor ulterior datei de 1 ianuarie 2023, potrivit
prevederilor prezentului titlu."
La articolul 48, după alineatul (2) se introduce un nou
alineat, alin. (21), cu următorul cuprins:
"(21) Microîntreprinderile nu pot opta pentru plata impozitului pe
profit în cursul anului fiscal, opţiunea putând fi exercitată
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începând cu anul fiscal următor, cu excepţiile prevăzute la art.
52. Opţiunea se comunică organelor fiscale competente, potrivit
prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare."

(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.

(31) Prin excepţie de la prevederile art. 47 alin. (1),
microîntreprinderile care au subscris un capital social de cel
puţin 45.000 lei şi au cel puţin 2 salariaţi pot opta, o singură
dată, să aplice prevederile titlului II începând cu trimestrul în
care aceste condiţii sunt îndeplinite cumulativ, opţiunea fiind
definitivă. În cazul în care aceste condiţii nu sunt respectate,
persoana juridică aplică prevederile prezentului titlu începând
cu anul fiscal următor celui în care capitalul social este redus
sub valoarea de 45.000 lei şi/sau numărul salariaţilor scade sub
2, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 47 alin. (1). În
cazul în care, în perioada în care persoana juridică aplică
prevederile titlului II, numărul de salariaţi variază în cursul
anului, în sensul scăderii sub 2, condiţia trebuie reîndeplinită în
termen de 60 de zile, termen care se prelungeşte şi în anul
fiscal următor. Ieşirea din sistemul de impunere pe veniturile
microîntreprinderilor ca urmare a opţiunii se comunică organelor

La articolul 48, alineatele (3) şi (31) se modifică şi vor avea
următorul cuprins:
"(3) O persoană juridică română care este nou-înfiinţată poate
opta să plătească impozit pe veniturile microîntreprinderilor
începând cu primul an fiscal, dacă condiţiile prevăzute la art. 47
alin. (1) lit. d) şi h) sunt îndeplinite la data înregistrării în registrul
comerţului, iar cea de la lit. g) în termen de 30 de zile inclusiv de
la data înregistrării persoanei juridice respective.
(31) În sensul prezentului titlu, în cazul în care raportul de
muncă este suspendat, potrivit legii, condiţia referitoare la
deţinerea unui salariat se consideră îndeplinită dacă perioada
de suspendare este mai mică de 30 de zile şi situaţia este
înregistrată pentru prima dată în anul fiscal respectiv. În caz
contrar sunt aplicabile, în mod corespunzător, dispoziţiile art. 52
alin. (2)."



5

fiscale competente, potrivit prevederilor Codului de procedură
fiscală. Calculul şi plata impozitului pe profit de către
microîntreprinderile care optează să aplice prevederile titlului II
se efectuează luând în considerare veniturile şi cheltuielile
realizate începând cu trimestrul respectiv.
(7) Pentru anul 2017, persoanele juridice române plătitoare de
impozit pe profit care la data de 31 decembrie 2016 îndeplinesc
condiţiile prevăzute la art. 47 sunt obligate la plata impozitului
reglementat de prezentul titlu începând cu 1 februarie 2017,
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 februarie 2017
inclusiv. Prin excepţie de la prevederile art. 41 şi 42, până la
acest termen se va depune şi declaraţia privind impozitul pe
profit datorat pentru profitul impozabil obţinut în perioada 1 - 31
ianuarie 2017. Rezultatul fiscal se ajustează corespunzător
acestei perioade fiscale.
(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 articolul 48, alineatele (7) şi (8) se abrogă.
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la prevederile art. 8 din Legea nr. 170/2016, respectiv prin
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.
Art. 51*) - Cotele de impozitare
(1) Cotele de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor sunt:
a) 1% pentru microîntreprinderile care au unul sau mai mulţi
salariaţi;
b) *** Abrogată prin O.U.G. nr. 3/2017
c) 3%, pentru microîntreprinderile care nu au salariaţi.

La articolul 51, alineatul (1) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
"(1) Cota de impozit pe veniturile microîntreprinderilor este de
1%."

(5) În cazul în care, în cursul anului fiscal, numărul de
salariaţi se modifică, cotele de impozitare prevăzute la alin. (1)
se aplică în mod corespunzător, începând cu trimestrul în care
s-a efectuat modificarea, potrivit legii. Pentru
microîntreprinderile care au un salariat şi care aplică cota de
impozitare prevăzută la alin. (1) lit. a), al căror raport de muncă
încetează, condiţia referitoare la numărul de salariaţi se
consideră îndeplinită dacă în cursul aceluiaşi trimestru este
angajat un nou salariat cu respectarea condiţiei prevăzute la

La articolul 51, alineatele (5) şi (6) se abrogă.
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alin. (6).
(6) Pentru microîntreprinderile care nu au niciun salariat, în
situaţia în care angajează un salariat, în scopul modificării
cotelor de impozitare prevăzute la alin. (1), noul salariat trebuie
angajat cu contract individual de muncă pe durată
nedeterminată sau pe durată determinată pe o perioadă de cel
puţin 12 luni.

Art. 52 - Reguli de ieşire din sistemul de impunere pe
veniturile microîntreprinderii în cursul anului
(1) Dacă în cursul unui an fiscal o microîntreprindere realizează
venituri mai mari de 1.000.000 euro, aceasta datorează impozit
pe profit, începând cu trimestrul în care s-a depăşit această
limită.
(2) Limita fiscală prevăzută la alin. (1) se verifică pe baza
veniturilor înregistrate cumulat de la începutul anului fiscal.
Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în euro
este cel valabil la închiderea exerciţiului financiar precedent.
(3) Calculul şi plata impozitului pe profit de către
microîntreprinderile care se încadrează în prevederile alin. (1)
se efectuează luând în considerare veniturile şi cheltuielile
realizate începând cu trimestrul respectiv.

Articolul 52 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 52 - Reguli de ieşire din sistemul de impunere pe
veniturile microîntreprinderilor în cursul anului
(1) Dacă în cursul unui an fiscal o microîntreprindere realizează
venituri mai mari de 500.000 euro sau ponderea veniturilor
realizate din consultanţă şi/sau management în veniturile totale
este de peste 20% inclusiv, aceasta datorează impozit pe profit
începând cu trimestrul în care s-a depăşit oricare dintre aceste
limite, fără posibilitatea de a mai opta pentru perioada
următoare să aplice prevederile prezentului titlu.
(2) În cazul în care, în cursul unui an fiscal, o microîntreprindere
nu mai îndeplineşte condiţia prevăzută la art. 47 alin. (1) lit. g),
aceasta datorează impozit pe profit începând cu trimestrul în
care nu mai este îndeplinită această condiţie.
(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), pentru o
microîntreprindere cu un singur salariat, al cărui raport de
muncă încetează, condiţia prevăzută la art. 47 alin. (1) lit. g) se
consideră îndeplinită dacă, în termen de 30 de zile de la
încetarea raportului de muncă, este angajat un nou salariat cu
contract individual de muncă pe durată nedeterminată sau pe
durată determinată pe o perioadă de cel puţin 12 luni.
(4) Microîntreprinderile care în cursul unui trimestru încep să
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desfăşoare activităţi dintre cele prevăzute de art. 47 alin. (3) lit.
f)-i) datorează impozit pe profit începând cu trimestrul respectiv.
(5) Limitele fiscale prevăzute la alin. (1) se verifică pe baza
veniturilor înregistrate cumulat de la începutul anului fiscal.
Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în euro
este cel valabil la închiderea exerciţiului financiar precedent.
(6) Calculul şi plata impozitului pe profit de către
microîntreprinderile care se încadrează în prevederile alin. (1),
(2), (4) şi (7) se efectuează luând în considerare veniturile şi
cheltuielile realizate începând cu trimestrul respectiv.
(7) În situaţia în care, în cursul anului fiscal, oricare dintre
asociaţii/acţionarii unei microîntreprinderi deţine peste 25% din
valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot
la mai mult de trei microîntreprinderi, asociaţii/acţionarii trebuie
să stabilească microîntreprinderea/microîntreprinderile care ies
de sub incidenţa prezentului titlu şi care urmează să aplice
prevederile titlului II începând cu trimestrul în care se
înregistrează situaţia respectivă, astfel încât condiţia referitoare
la numărul maxim de trei microîntreprinderi la care oricare dintre
asociaţi/acţionari deţine peste 25% din valoarea/numărul
titlurilor de participare sau al drepturilor de vot să fie îndeplinită.
Ieşirea din sistemul de impunere pe veniturile
microîntreprinderilor se comunică organului fiscal competent,
potrivit prevederilor Legii nr. 207/2015, cu modificările şi
completările ulterioare, şi este definitivă pentru anul fiscal
curent."
La articolul 53 alineatul (1), după litera n) se introduce o
nouă literă, lit. o), cu următorul cuprins:
"o) dividendele primite de la o filială a microîntreprinderii,
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persoană juridică situată într-un alt stat membru al Uniunii
Europene, în măsura în care atât microîntreprinderea, cât şi
filiala îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 24; dispoziţiile
prezentei litere prevalează faţă de cele ale lit. m)."

Art. 53 - Baza impozabilă
.........................................................................
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 limita veniturilor,
conform art. 52, în primul trimestru al anului fiscal, diferenţa
respectivă nu reprezintă elemente similare veniturilor în acest
prim trimestru;

La articolul 53 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
"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. 52, această
diferenţă reprezintă elemente similare veniturilor în primul
trimestru pentru care datorează impozit pe profit; în cazul
microîntreprinderilor care devin plătitoare de impozit pe profit,
potrivit art. 52, în primul trimestru al anului fiscal, diferenţa
respectivă nu reprezintă elemente similare veniturilor în acest
prim trimestru;".

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.

Articolul 54 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 54 - Reguli de determinare a condiţiilor de aplicare a
sistemului de impunere pe veniturile microîntreprinderilor
Pentru încadrarea în condiţiile privind nivelul veniturilor
prevăzute la art. 47 alin. (1) lit. c) şi f) şi la art. 52 alin. (1) se vor
lua în calcul aceleaşi elemente care constituie baza impozabilă
prevăzută la art. 53."
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Art. 55 - Termenele de declarare a menţiunilor
(2) Persoanele juridice române plătitoare de impozit pe profit
comunică organelor fiscale competente aplicarea sistemului de
impunere pe veniturile microîntreprinderilor, până la data de 31
martie inclusiv a anului pentru care se plăteşte impozitul pe
veniturile microîntreprinderilor.

La articolul 55, alineatul (2) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
"(2) Persoanele juridice române comunică organelor fiscale
competente aplicarea sistemului de impunere pe veniturile
microîntreprinderilor, până la data de 31 martie inclusiv a anului
pentru care se plăteşte impozitul pe veniturile
microîntreprinderilor."
La articolul 55, după alineatul (3) se introduce un nou
alineat, alin. (4), cu următorul cuprins:
"(4) Microîntreprinderile care, în anul 2023, devin plătitoare de
impozit pe profit ca urmare a neîndeplinirii condiţiilor prevăzute
la art. 47 alin. (1) comunică organelor fiscale competente ieşirea
din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor,
până la data de 31 martie inclusiv a anului fiscal 2023."

(14) Declaraţia informativă prevăzută la alin. (13) se depune
până la următoarele termene:
b) până la data de 25 inclusiv a lunii următoare primului
trimestru pentru care datorează impozit pe profit, în situaţiile
prevăzute la art. 48 alin. (31) şi art. 52; microîntreprinderile care
exercită opţiunea prevăzută la art. 48 alin. (31) sau depăşesc
limita veniturilor, conform art. 52, în primul trimestru al anului
fiscal, nu au obligaţia depunerii declaraţiei informative privind
beneficiarii sponsorizărilor;

La articolul 56 alineatul (14), litera b) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
"b) până la data de 25 inclusiv a lunii următoare primului
trimestru pentru care datorează impozit pe profit, în situaţiile
prevăzute la art. 52; microîntreprinderile care devin plătitoare de
impozit pe profit, potrivit art. 52, în primul trimestru al anului
fiscal, nu au obligaţia depunerii declaraţiei informative privind
beneficiarii sponsorizărilor;".

La articolul 56, după alineatul (17) se introduc trei noi
alineate, alin. (18) - (110), cu următorul cuprins:
"(18) Microîntreprinderile care efectuează sponsorizări/ cheltuieli
conform alin. (22) şi pun în funcţiune aparate de marcat
electronice fiscale scad aceste sume din impozitul pe veniturile
microîntreprinderilor în următoarea ordine:
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a) sumele aferente sponsorizărilor efectuate conform alin. (11),
alin. (15), cheltuieli efectuate conform alin. (22), precum şi
sumele reportate, după caz;
b) costul de achiziţie al aparatelor de marcat electronice fiscale,
potrivit alin. (16), şi sumele reportate, după caz.
(19) Reducerea de impozit, conform prevederilor Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 153/2020 pentru instituirea unor
măsuri fiscale de stimulare a menţinerii/creşterii capitalurilor
proprii, precum şi pentru completarea unor acte normative, se
aplică la impozitul pe veniturile microîntreprinderilor după
scăderea sumelor menţionate la alin. (18).
(110) Prin excepţie de la prevederile alin. (14) lit. a), pe perioada
aplicării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
153/2020, declaraţia informativă prevăzută la alin. (13) se
depune până la data de 25 iunie inclusiv a anului următor."

*ORDONANŢĂ Nr. 16 din 15 iulie 2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative şi
alte măsuri financiar-fiscale

Material informativ elaborat de Biroul Asistență pentru Contribuabili din cadrul D.G.R.F.P. Iași la data de 19.07.2022


