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VENITURI NEIMPOZABILE LA CALCULUL REZULTATULUI FISCAL

 La calculul rezultatului fiscal sunt neimpozabile următoarele venituri:

 dividendele primite de la o persoană juridică română;
 dividende primite de la o persoană juridică străină plătitoare de impozit pe profit sau a

unui impozit similar impozitului pe profit, situată într-un stat terț cu care România are
încheiată o convenție de evitare a dublei impuneri, dacă persoana juridică română care
primește dividendele deține la persoana juridică străină din statul terț, la data înregistrării
acestora potrivit reglementărilor contabile aplicabile, pe o perioadă neîntreruptă de un
an, minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice care distribuie dividende;

 valoarea titlurilor de participare noi sau sumele reprezentând majorarea valorii nominale
a titlurilor de participare existente, înregistrate ca urmare a încorporării rezervelor,
beneficiilor sau primelor de emisiune la persoanele juridice la care se dețin titluri de
participare;

 veniturile din anularea, recuperarea, inclusiv refacturarea cheltuielilor pentru care nu s-a
acordat deducere, veniturile din reducerea sau anularea provizioanelor pentru care nu
s-a acordat deducere, veniturile din restituirea ori anularea unor dobânzi și/sau penalități
pentru care nu s-a acordat deducere, precum și veniturile reprezentând anularea rezervei
înregistrate ca urmare a participării în natură la capitalul altor persoane juridice sau ca
urmare a majorării capitalului social la persoana juridică la care se dețin titlurile de
participare;

 veniturile din impozitul pe profit amânat determinat și înregistrat de către contribuabilii
care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare
financiară;

 veniturile reprezentând modificarea valorii juste a investițiilor imobiliare/activelor
biologice, ca urmare a evaluării ulterioare utilizând modelul bazat pe valoarea justă de
către contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele
internaționale de raportare financiară;

 veniturile reprezentând creșteri de valoare rezultate din reevaluarea mijloacelor fixe,
terenurilor, imobilizărilor necorporale, după caz, care compensează cheltuielile cu
descreșterile anterioare aferente aceleiași imobilizări;

 veniturile prevăzute expres în acorduri și memorandumuri ca fiind neimpozabile
aprobate prin acte normative;



 veniturile din evaluarea/reevaluarea/vânzarea/cesionarea titlurilor de participare deținute
la o persoană juridică română sau la o persoană juridică străină situată într-un stat cu
care România are încheiată o convenție de evitare a dublei impuneri, dacă la data
evaluării/reevaluării/vânzării/cesionării inclusiv contribuabilul deține pe o perioadă
neîntreruptă de un an minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice la care are
titlurile de participare. Nu intră sub incidența acestor prevederi veniturile din
vânzarea/cesionarea titlurilor de participare deținute la o persoană juridică română de o
persoană juridică rezidentă într-un stat cu care România nu are încheiată convenție de
evitare a dublei impuneri;

 veniturile din lichidarea unei alte persoane juridice române sau unei persoane juridice
străine situate într-un stat cu care România are încheiată o convenție de evitare a dublei
impuneri, dacă la data începerii operațiunii de lichidare, potrivit legii, contribuabilul
deține pe o perioadă neîntreruptă de un an minimum 10% din capitalul social al
persoanei juridice supuse operațiunii de lichidare;

 sumele colectate, potrivit legii, pentru îndeplinirea responsabilităților de finanțare a
gestionării deșeurilor;

 veniturile aferente titlurilor de plată obținute de persoanele îndreptățite, potrivit legii,
titulari inițiali aflați în evidența Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor sau
moștenitorii legali ai acestora;

 despăgubirile primite în baza hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului;
 veniturile înregistrate printr-un sediu permanent dintr-un stat străin, în condițiile în care

se aplică prevederile convenției de evitare a dublei impuneri încheiate între România și
statul străin respectiv, iar convenția respe„ctivă prevede ca metodă de evitare a dublei
impuneri metoda scutirii ;

 sumele primite ca urmare a restituirii cotei-părți din aporturile acționarilor/asociaților, cu
ocazia reducerii capitalului social, potrivit legii:

-sumele în bani sau în natură primite de către acționarii/asociații inițiali, ca urmare a
reducerii capitalului social la persoana juridică la care se dețin acțiunile/părțile sociale, sunt
venituri neimpozabile dacă reprezintă capital aportat de acționari/asociați din patrimoniul
personal;
-în cazul restituirilor în bani sau în natură, efectuate cu ocazia reducerii capitalului social
către acționarii/asociații care au achiziționat ulterior acțiunile/părțile sociale, sunt venituri
neimpozabile sumele primite până la nivelul costului de achiziție a acțiunilor/părților sociale
respective.
Reguli speciale de impozitare

 În cazul următoarelor persoane juridice române, la calculul rezultatului fiscal sunt
considerate venituri neimpozabile următoarele tipuri de venituri:

 a) pentru cultele religioase, veniturile obținute din producerea și valorificarea obiectelor și
produselor necesare activității de cult, potrivit legii, veniturile obținute din chirii, veniturile
obținute din cedarea/înstrăinarea activelor corporale, alte venituri obținute din activități
economice sau de natura celor de mai jos, veniturile din despăgubiri, în formă bănească,



obținute ca urmare a măsurilor reparatorii prevăzute de legile privind reconstituirea
dreptului de proprietate, cu condiția ca sumele respective să fie utilizate, în anul curent
și/sau în anii următori, pentru întreținerea și funcționarea unităților de cult, pentru lucrări de
construcție, de reparație și de consolidare a lăcașurilor de cult și a clădirilor ecleziastice,
pentru învățământ, pentru furnizarea, în nume propriu și/sau în parteneriat, de servicii
sociale, acreditate în condițiile legii, pentru acțiuni specifice și alte activități nonprofit ale
cultelor religioase, potrivit Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general
al cultelor, republicată;

b) pentru unitățile de învățământ preuniversitar și instituțiile de învățământ superior,
particulare, acreditate, precum și cele autorizate, veniturile obținute și utilizate, în anul
curent sau în anii următori, potrivit reglementărilor legale din domeniul educației naționale;
c) pentru asociațiile de proprietari constituite ca persoane juridice și asociațiile de locatari
recunoscute ca asociații de proprietari, veniturile obținute și utilizate, în anul curent sau în anii
următori, pentru îmbunătățirea utilităților și a eficienței clădirii, pentru întreținerea și repararea
proprietății comune, potrivit legii;
d) pentru Societatea Națională de Cruce Roșie din România, veniturile obținute și utilizate,
în anul curent sau în anii următori, potrivit Legii Societății Naționale de Cruce Roșie din România
nr. 139/1995, cu modificările și completările ulterioare.
 În cazul organizațiilor nonprofit, organizațiilor sindicale, organizațiilor patronale, la

calculul rezultatului fiscal, următoarele tipuri de venituri sunt venituri neimpozabile:
 cotizațiile și taxele de înscriere ale membrilor;
 contribuțiile bănești sau în natură ale membrilor și simpatizanților;
 taxele de înregistrare stabilite potrivit legislației în vigoare;
 veniturile obținute din vize, taxe și penalități sportive sau din participarea la competiții și

demonstrații sportive;
 donațiile, precum și banii sau bunurile primite prin sponsorizare/mecenat;
 veniturile din dividende, dobânzi, precum și din diferențele de curs valutar aferente

disponibilităților și veniturilor neimpozabile;
 veniturile din dobânzi obținute de casele de ajutor reciproc din acordarea de împrumuturi

potrivit legii de organizare și funcționare;
 veniturile pentru care se datorează impozit pe spectacole;
 resursele obținute din fonduri publice sau din finanțări nerambursabile;
 veniturile realizate din acțiuni ocazionale precum: evenimente de strângere de fonduri cu

taxă de participare, serbări, tombole, conferințe, utilizate în scop social sau profesional,
potrivit statutului acestora;

 veniturile rezultate din cedarea activelor corporale aflate în proprietatea organizațiilor
nonprofit, altele decât cele care sunt sau au fost folosite într-o activitate economică;



 veniturile obținute din reclamă și publicitate, veniturile din închirieri de spații publicitare pe:
clădiri, terenuri, tricouri, cărți, reviste, ziare, realizate de organizațiile nonprofit de utilitate
publică, potrivit legilor de organizare și funcționare, din domeniul culturii, cercetării
științifice, învățământului, sportului, sănătății, precum și de camerele de comerț și industrie,
organizațiile sindicale și organizațiile patronale;

 sumele primite ca urmare a nerespectării condițiilor cu care s-a făcut donația/sponsorizarea,
potrivit legii, sub rezerva ca sumele respective să fie utilizate de către organizațiile nonprofit,
în anul curent sau în anii următori, pentru realizarea scopului și obiectivelor acestora,
potrivit actului constitutiv sau statutului, după caz;

 veniturile realizate din despăgubiri de la societățile de asigurare pentru pagubele produse la
activele corporale proprii, altele decât cele care sunt utilizate în activitatea economică;

 sumele primite din impozitul pe venit datorat de persoanele fizice;
 sumele colectate de organizațiile colective autorizate, potrivit legii, pentru îndeplinirea

responsabilităților de finanțare a gestionării deșeurilor.
În cazul organizațiilor nonprofit, organizațiilor sindicale, organizațiilor patronale,

pentru calculul rezultatului fiscal sunt neimpozabile și alte venituri realizate, până la
nivelul echivalentului în lei a 15.000 euro, într-un an fiscal, dar nu mai mult de 10% din
veniturile totale neimpozabile prevăzute mai sus. Aceste organizații datorează impozit pe
profit pentru partea din profitul impozabil care corespunde veniturilor, altele decât cele
considerate venituri neimpozabile,potrivit legii.
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