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MODIFICĂRI ADUSE CODULUI FISCAL  
 

 

(Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2016 pentru modificarea şi completarea pentru 

modificarea și completarea unor acte normative din domeniul financiar-fiscal, publicată în Monitorul 

Oficial nr. 977 din data de 6 decembrie 2016) 

 

Vă prezentăm în cele ce urmează principalele modificări aduse Codului fiscal, ce vor intra în vigoare 

la 1 ianuarie 2017.  

 

Prevederi generale 

 

 companii declarate inactive – în cazul reactivării și reînregistrării în scopuri de TVA a 

companiei, dreptul de deducere a TVA aferentă achizițiilor efectuate în perioada de 

inactivitate se exercită în decontul de TVA depus după reînregistrare; pentru livrările 

efectuate în perioada de inactivitate compania are obligația de a emite facturi cu TVA după 

reînregistrare. La calculul impozitului pe profit, cheltuielile aferente perioadei de inactivitate 

vor fi luate în calculul impozitului pe profit aferent perioadei la care acestea se referă; 

 

 companiile care au efectuat achiziții de la furnizori inactivi au dreptul de a își deduce TVA 

aferentă acestor achizitiții după data la care furnizorul este reînregistrat în scopuri de TVA. 

Cheltuielile cu aceste achiziții sunt deductibile la calculul impozitului pe profit și se scad din 

rezultatul fiscal al anului la care se referă; 

 

 companii cărora li s-a anulat din oficiul codul de TVA – dacă situația care a determinat 

anularea încetează, iar compania se reînregistrează în scopuri de TVA, aceasta are dreptul de 

a deduce TVA aferentă achizitiilor efectuate în perioada în care a avut codul anulat; pentru 

livrările efectuate în perioada de anulare, compania are obligația de a emite după 

reînregistrare facturi cu TVA evidențiată distinct;  

 

 companiile care au efectuat achiziții de la furnizori cu codul anulat au dreptul de a își 

deduce TVA aferentă acestor achizitiții după data la care furnizorul este reînregistrat în 

scopuri de TVA; dreptul de deducere se exercită în baza facturii emise de furnizor; 

 

 

Impozit pe profit 

 

 facilitatea de scutire a profitului reinvestit se prelungește pe termen nelimitat; începând cu 

anul 2017 este scutit și profitul reinvestit în achiziția dreptului de utilizare a programelor 

informatice (i.e. achiziție licențe); 
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Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor 

 

 plafonul minim al capitalului social necesar pentru a putea opta, la înființare sau ulterior, 

pentru iesirea din sistemul microîntreprinderilor și aplicarea impozitului pe profit scade de la 

25.000 euro la 45.000 lei. Opțiunea se exercită prin depunerea unei declarații de mențiuni și 

este definitivă. 

 

Impozitul pe venit 

 

 se elimină obligativitatea de a depune declarația informativă anuală 205 pentru plătitorii de 

venituri salariale și asimilate, drepturi de proprietate intelectuală, pensii, arendare, persoane 

fizice în asocieri cu persoane juridice; 

 

 veniturile obținute de zilieri sunt scutite de la plata contribuțiilor sociale. 

 

 

Taxa pe valoare adăugată 

 

 se introduce regimul special de TVA pentru agricultori. Agricultorii care se califică pentru 

aplicarea acestui regim nu deduc TVA aferentă achizițiilor și nu colectează TVA pentru livrările 

de produse agricole / prestările de servicii agricole efectuate; în schimb aplică o compensație 

forfetară procentuală (1% în 2017, 4% în 2018 și 8% în 2019) asupra valorii acestor livrări / 

prestări cu scopul de a își recupera costul cu TVA suportat la achiziții. Compensația forfetară 

va fi evidențiată în facturi și plătită de cumpărător. 

 regimul se aplică pentru livrări/prestări locale către cumpărători care nu aplică 

acest regim, precum și pentru livrări intracomunitare către persoane 

neimpozabile; 

 cumpărătorii au drept de deducere a compensației similare în condiții similare 

deducerii TVA; 

 regimul nu se poate aplica dacă agricultorii desfășoară în paralel și alte activități 

pentru care se depășeste plafonul de scutire pentru întreprinderi mici, ceea ce 

determină obligativitatea înregistrării în scopuri de TVA. 

 

 se desființează Registrul Operatorilor Intracomunitari (ROI); toate codurile de TVA emise 

de autoritatea fiscală vor fi automat active și pentru operațiuni intra-comunitare, așa cum se 

întâmpla înaine de introducerea ROI; 

 

 se suspendă până la sfârșitul anului 2019 obligația de a depune declarațiile informative 

privind TVA (formularele 392A, 392B și 393) – prin excepție, această prevedere intră în 

vigoare la data de 6 decembrie 2016. 

 

 

 

Bucureşti, 8 decembrie 2016  


