
DCTAX S.R.L. 

Str. Henri Coanda nr. 27, Bucuresti, Sector 1 

Tel: 031 229 2200; 031 229 2201;  Fax:  031 229 2202 

 

    

 

  

 

                                                                    

 

updates 

Contact: 

Emilia Dragu    

emilia.dragu@dctax.ro  

 

MODIFICĂRI ADUSE NOULUI COD FISCAL  

 

 

(Legea nr. 358/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2015 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi a Legii nr. 207/2015 privind 

Codul de procedură fiscală, publicată în Monitorul Oficial nr. 988 din data de 31 decembrie 2015) 

 

Vă prezentăm în cele ce urmează cele mai recente modificări aduse Codului fiscal ce a intrat în 

vigoare la 1 ianuarie 2016.  

 

Impozit pe profit 

 

 Ajustările pentru deprecierea creanțelor neîncasate vor fi deductibile la calculul impozitului 

pe profit (în cotă de 30% sau 100%, după caz) doar dacă creanţele au fost înregistrate până la 

data de 31 decembrie 2015. Pentru creanţe înregistrate dupa 1 ianuarie 2016, ajustările 

pentru depreciere sunt deductibile în proportie de 30% (creanţe mai vechi de 270 de zile, 

negarantate, datorate de neafiliaţi), respectiv 100% (faliment, respectiv insolvenţă persoane 

fizice) dar deducerea se aplică pentru provizioane doar în măsura în care creanţele sunt altele 

decât aferente sumelor datorate de clienţii interni şi externi pentru: produse, semifabricate, 

materiale, mărfuri vândute, lucrări executate şi servicii prestate. 

 

Impozitul pe veniturile nerezidenților 

 

 pentru dividendele distribuite, dar neplătite acționarilor până la sfârșitul anului în care s-au 

aprobat situațiile financiare anuale, nu există obligație de calculare și plată a impozitului până 

pe 25 ianuarie a anului următor, dacă atât beneficiarul dividendului, cât și plătitorul de venit 

îndeplinesc, în ultima zi a anului fiscal în care s-au aprobat situațiile financiare, condițiile 

legale pentru aplicarea scutirii de impozit în România (i.e. perioadă minimă de deținere 

acțiuni, formă de organizare, etc). 

 

Taxa pe valoare adăugată 

 

 taxarea inversă pentru livrările locale de telefoane mobile, circuite integrate 

(microprocesoare, unități centrale), console, jocuri, tablete PC și laptopuri se aplică numai 

dacă valoarea bunurilor facturate, exclusiv TVA, este mai mare sau egală cu 22.500 lei; 

 

Accize 

 

 antrepozitulul fiscal poate fi folosit și pentru vânzarea cu amănuntul de bere, dar numai dacă 

este exclusiv autorizat pentru producția de bere. 
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Taxe locale 

 

 pentru clădirile / terenurile din proprietatea statului, care fac obiectul unui contract de 

concesiune/administrare/folosință, ce se referă la perioade mai mici de o lună, taxa pe 

clădire / teren se calculează proporțional cu numărul de zile sau de ore prevăzute în 

contract; 

 

 dacă pentru o clădire, respectiv un teren din proprietatea statului ori a unei unităţi 

administrativ-teritoriale se datorează impozit pe clădiri/teren, iar în cursul unui an apar 

situaţii care determină datorarea taxei pe clădiri, diferenţa de impozit pentru perioada pe 

care se datorează taxa pe clădiri / teren se compensează sau se restituie companiei în anul 

fiscal următor. 

 

Bucureşti, 7 ianuarie 2016  


