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                          C O M U N I C A T    
Modificări  în aplicarea sistemului de impunere 
 pe venitul microîntreprinderilor  introduse prin  

O.U.G nr.84/2016 şi O.U.G nr.3/2017 
 

  Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Olt informează contribuabilii că prin 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.84/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative din domeniul financiar-fiscal , publicată în Monitorul Oficial nr.977/06.12.2016 şi 
O.U.G nr.3/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal , 
publicată în Monitorul Oficial nr.16/06.01.2017, au fost aduse modificări în ceea ce priveşte 
aplicarea sistemului de impunere a veniturilor microîntreprinderilor .  

Modificări introduse prin O.U.G nr.84/2016 
Prin acest act normativ s-au adus modificări şi completări articolului 48 alin.(5) din Legea 

nr.227/2015 privind Codul fiscal , în sensul diminuării limitei capitalului social al 
microîntreprinderilor de la 25.000 Euro la 45.000 lei , pentru care se poate aplica 
opţiunea pentru plata impozitului pe profit . 

Astfel, potrivit art.48 alin.(5) din Codul fiscal modificat prin OUG 84/2016 , persoana 
juridică română nou-înființată care, la data înregistrării în registrul comerțului, are subscris un 
capital social de cel puțin 45.000 lei poate opta să aplice prevederile titlului II (impozit pe 
profit). Opțiunea este definitivă, cu condiția menținerii valorii capitalului social de la data 
înregistrării, pentru întreaga perioadă de existență a persoanei juridice respective. În cazul în 
care această condiție nu este respectată, persoana juridică aplică prevederile prezentului titlu  
(impozit pe veniturile microintreprinderii) , începând cu anul fiscal următor celui în care 
capitalul social este redus sub valoarea de 45.000 lei, dacă sunt îndeplinite condițiile 
prevăzute la art. 47. 

Alin.(5) al.art.48 i-au fost aduse completări  în sensul că , pentru persoanele juridice 
române care au aplicat prevederile alin. (5), în forma în vigoare până la data de 31 
decembrie 2016, condiția referitoare la menținerea unui capital social de cel puțin 
echivalentul în lei al sumei de 25.000 euro se consideră îndeplinită și în situația în care 
capitalul social scade până la nivelul sumei de 45.000 lei. 

Prin excepție de la prevederile art. 47, microîntreprinderile existente care au 
subscris un capital social de cel puțin 45.000 lei pot opta să aplice prevederile titlului II   
(impozit pe profit ) începând cu 1 ianuarie 2017 sau cu trimestrul în care această 
condiție este îndeplinită. Opțiunea este definitivă, cu condiția menținerii valorii 
capitalului social pentru întreaga perioadă de existență a persoanei juridice respective. 
În cazul în care această condiție nu este respectată, persoana juridică aplică prevederile 
prezentului titlu începând cu anul fiscal următor celui în care capitalul social este redus 
sub valoarea de 45.000 lei, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 47. Ieșirea 
din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor ca urmare a opțiunii se 
comunică organelor fiscale competente, potrivit prevederilor Codului de procedură 
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fiscală. Calculul și plata impozitului pe profit de către microîntreprinderile care optează 
să aplice prevederile titlului II se efectuează luând în considerare veniturile și 
cheltuielile realizate începând cu trimestrul respectiv. 

Aceste modificări au intrat în vigoare începând cu data de 01.01.2017. 
 
Modificări introduse prin O.U.G nr.3/2017 
Potrivit actului normativ de mai sus , s-au adus modificări ale art.47, art.51 ,art.52 alin.(1) 

şi completări ale art.48 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal . 
Astfel, pentru încadrarea ca microîntreprindere condiţia privind veniturile realizate până 

la 100.000 Euro s-a modificat la 500.000 Euro ,iar cota de impozit este de 1% pentru 
microîntreprinderile care au unul sau mai multi salariaţi, spre deosebire de prevederile 
legale anterioare potrivit cărora cota de impozit de 1% era aplicată de microîntreprinderile care 
aveau peste 2 salariaţi,inclusiv. 

Dacă în cursul unui an fiscal o microîntreprindere realizează venituri mai mari de 500.000 
Euro (fata de 100.000 Euro ,cum se prevedea anterior) sau ponderea veniturilor realizate 
din consultanţă şi 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. 

De asemenea , potrivit alin.(6) al art.48 din Codul fiscal , adăugat  prin actul normativ de 
mai sus , 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 pe veniturile microîntreprinderilor începând cu 1 februarie 
2017, urmând a comunica organelor fiscale teritoriale modificarea sistemului de 
impunere, până la data de 25 februarie 2017 inclusiv. 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 ajustându-se corespunzător acestei 
perioade fiscale. 

  Aceste prevederi  au intrat în vigoare la data publicării O.U.G 3/2017 în Monitorul Oficial 
al României , respectiv  06.01.2017. 
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