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TITLUL III 
Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor 

 
Secțiunea 1 

Definiţia microîntreprinderii 
 

 1. (1) Pentru încadrarea în condiţiile privind nivelul veniturilor realizate în anul 
precedent, prevăzute la art.47 lit. b) și c) din Codul fiscal, se vor lua în calcul aceleaşi 
venituri care constituie baza impozabilă prevăzută la art. 53 din Codul fiscal, iar 
cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în euro este cel de la închiderea 
aceluiaşi exerciţiu financiar. 
 (2) Încadrarea în categoria veniturilor din consultanţă şi management se 
efectuează prin analiza contractelor încheiate şi a altor documente care justifică 
natura veniturilor. 
 (3) Pentru încadrarea în sistemul de impunere pe veniturile 
microîntreprinderilor în anul 2016,  verificarea condiţiei prevăzute la art. 47 lit. c) din 
Codul fiscal, respectiv încadrarea în nivelul veniturilor realizate de 100.000 euro, se 
verifică pe baza veniturilor care constituie baza impozabilă prevăzută la art. 53 din 
Codul fiscal, realizate la data de 31 decembrie 2015. 
 

Secțiunea a 2-a 
Reguli de aplicare a sistemului de impunere pe veniturile microîntreprinderii 

 
 2. Persoanele juridice române care nu intră sub incidenţa sistemului de 
impunere pe veniturile microîntreprinderilor, potrivit art. 48 alin. (6) din Codul fiscal, 
sunt următoarele: 
 a) persoanele juridice care se organizează şi funcţionează potrivit legilor de 
organizare şi funcţionare din domeniul bancar (instituțiile de credit, respectiv băncile, 
organizaţiile cooperatiste de credit, băncile de economisire şi creditare în domeniul 
locativ, băncile de credit ipotecar etc.). Nu intră sub incidenţa acestor prevederi 
instituţiile financiare nebancare care sunt înfiinţate şi funcţionează conform legislaţiei 
în vigoare; 
 b) persoanele juridice care se organizează şi funcţionează potrivit legilor de 
organizare şi funcţionare din domeniul asigurărilor (de exemplu, societăţile de 
asigurare-reasigurare), al pieţei de capital (de exemplu, bursele de valori sau de 
mărfuri, societăţile de servicii de investiţii financiare, societăţile de registru, societăţile 
de depozitare), cu excepţia persoanelor juridice care desfăşoară activităţi de 
intermediere în aceste domenii (brokerii şi agenţii de asigurare); 
 c) persoanele juridice care desfăşoară activităţi în domeniul jocurilor de noroc; 
 d) persoanele juridice care desfășoară activităţi de explorare, dezvoltare, 
exploatare a zăcămintelor petroliere și gazelor naturale. 
 

 Secțiunea a 3-a 
 Anul fiscal 

 
 3. (1) În cazul înfiinţării unei microîntreprinderi într-un an fiscal, perioada 
impozabilă începe: 
 a) de la data înregistrării acesteia la registrul comerţului, dacă are această 
obligaţie; 
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 b) de la data înregistrării în registrul ţinut de instanţele judecătoreşti sau alte 
autorităţi competente, dacă are această obligaţie, potrivit legii. 
 (2) Perioada impozabilă a unei microîntreprinderi se încheie, în cazul 
divizărilor sau al fuziunilor care au ca efect juridic încetarea existenţei persoanei 
juridice prin dizolvare fără lichidare, la una dintre următoarele date: 
 a) la data înregistrării în registrul comerţului/registrul ţinut de instanţele 
judecătoreşti competente a noii societăţi sau a ultimei dintre ele, în cazul constituirii 
uneia sau a mai multor societăţi noi; 
 b) la data înregistrării hotărârii ultimei adunări generale care a aprobat 
operaţiunea sau  la altă dată stabilită prin acordul părţilor, în cazul în care se 
stipulează că operaţiunea va avea efect la o altă dată, potrivit legii. 
 (3) Perioada impozabilă a microîntreprinderii se încheie, în cazul dizolvării 
urmate de lichidare, la data depunerii situaţiilor financiare la registrul unde a fost 
înregistrată, potrivit legii, înfiinţarea persoanei juridice respective. 
 (4) În cazul microîntreprinderilor care îşi încetează existenţa în cursul anului, 
data până la care se depune declaraţia de impozit pe veniturile microîntreprinderilor 
este una dintre datele menţionate la alin. (2) și (3) al prezentului punct, la care se 
încheie perioada impozabilă. 
 

Secțiunea a 4-a 
Cotele de impozitare 

 
4. (1) Intră sub incidența prevederilor art. 51 alin. (2) din Codul fiscal 

microîntreprinderile nou-înființate începând cu 1 ianuarie 2016. 
 (2) Perioada de 60 de zile nu se raportează la anul fiscal. 

 
 Secțiunea a 5-a 
 Baza impozabilă 

 
 5. (1) Baza impozabilă asupra căreia se aplică cotele de impozitare prevăzute 
la art. 51 alin. (1) și (2) din Codul fiscal este reprezentată de totalul veniturilor 
trimestriale care sunt înregistrate în creditul conturilor din clasa a 7-a "Conturi de 
venituri", potrivit reglementărilor contabile aplicabile, din care se scad categoriile de 
venituri menționate la art. 53 alin. (1) și se adaugă elementele menționate la art. 53 
alin.(2) din Codul fiscal. 
 (2) Microîntreprinderile care îşi încetează existenţa în urma unei operaţiuni de 
reorganizare sau de lichidare, potrivit legii, şi care pe parcursul perioadei de 
funcţionare au fost şi plătitoare de impozit pe profit, la calculul impozitului pe 
veniturile microîntreprinderilor, nu includ în baza impozabilă: rezervele constituite din 
profitul net, rezervele constituite din diferenţe de curs favorabil aferente capitalului 
social în devize sau disponibilului în devize, precum şi sumele aferente unor reduceri 
ale cotei de impozit pe profit, repartizate ca surse proprii de finanţare, potrivit legii, 
care au fost constituite în perioada în care au fost plătitoare de impozit pe profit. 
 (3) În cazul în care se achiziţionează case de marcat, din baza impozabilă se 
scade valoarea caselor de marcat, în conformitate cu documentul justificativ, în luna 
punerii în funcţiune. Punerea în funcţiune se face potrivit prevederilor legale. 
 

 


