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4 La articolul 20, literele a), b) �i e) se modific�: Art. 20
    Venituri neimpozabile

3La articolul 16, dup� alineatul (2) se introduce un nou
alineat, alineatul (3), cu urm�torul cuprins:

   alin. (3) Prin excep�ie de la prevederile alin. (1), contribuabilii
care au optat, în conformitate cu legisla�ia contabil� în vigoare,
pentru un exerci�iu financiar diferit de anul calendaristic pot opta
ca anul fiscal s� corespund� exerci�iului financiar. Primul an
fiscal modificat include �i perioada anterioar� din anul
calendaristic cuprins� între 1 ianuarie �i ziua anterioar� primei zi
a anului fiscal modificat, acesta reprezentând un singur an fiscal.
Contribuabilii comunic� organelor fiscale teritoriale modificarea
anului fiscal, cu cel pu�in 30 de zile calendaristice înainte de
începutul anului fiscal modificat.
Obs. A se vedea �i art. 34 alin. (3) ultima tez�, alin. (131) �i art.
35 alin. (3) 

Art. 16
Anul fiscal
alin.(1) Anul fiscal este anul calendaristic.
alin.(2) Când un contribuabil se înfiin�eaz� sau
înceteaz� s� mai existe în cursul unui an fiscal,
perioada impozabil� este perioada din anul
calendaristic pentru care contribuabilul a existat.

Art.I
pct.

      Forma Codului fiscal cu modific�rile aduse de 
                               OUG nr. 102/2013
              în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2014

      Forma Codului fiscal f�r� modific�rile aduse prin 
                                    OUG nr. 102/2013
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5 La articolul 20, dup� litera g) se introduce o nou� liter�,
litera h), cu urm�torul cuprins:

   a) dividendele primite de la o persoan� juridic� român� sau de
la o persoan� juridic� str�in� pl�titoare de impozit pe profit sau a
unui impozit similar impozitului pe profit, situat� într-un stat ter�,
astfel cum acesta este definit la art. 201 alin. (3) lit. c), cu care
România are încheiat� o conven�ie de evitare a dublei impuneri,
dac� persoana juridic� român� care prime�te dividendele de�ine,
la persoana juridic� român� sau la persoana juridic� str�in� din
statul ter�, la data înregistr�rii acestora potrivit reglement�rilor
contabile, pe o perioad� neîntrerupt� de 1 an, minimum 10% din
capitalul social al persoanei juridice care distribuie dividende;

    b) diferen�ele favorabile de valoare a titlurilor de participare,
înregistrate ca urmare a încorpor�rii rezervelor, beneficiilor sau
primelor de emisiune la persoanele juridice la care se de�in titluri
de participare. Acestea sunt impozabile la data cesion�rii,
transmiterii cu titlu gratuit, retragerii capitalului social sau
lichid�rii persoanei juridice la care se de�in titlurile de participare,
cu excep�ia celor aferente titlurilor de participare pentru care
sunt îndeplinite condi�iile prev�zute la lit. e) �i h);
    ..........................................................................
    e) veniturile din vânzarea/cesionarea titlurilor de participare
de�inute la o persoan� juridic� român� sau la o persoan� juridic�
str�in� situat� într-un stat cu care România are încheiat� o
conven�ie de evitare a dublei impuneri, dac� la data
vânz�rii/cesion�rii inclusiv contribuabilul de�ine pe o perioad�
neîntrerupt� de 1 an minimum 10% din capitalul social al
persoanei juridice la care are titlurile de participare

    Urm�toarele venituri sunt neimpozabile la calculul
profitului impozabil:
    a) dividendele primite de la o persoan� juridic�
român�;
 

   b) diferen�ele favorabile de valoare a titlurilor de
participare, înregistrate ca urmare a încorpor�rii
rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune la
persoanele juridice la care se de�in titluri de
participare. Acestea sunt impozabile la data
cesion�rii, transmiterii cu titlu gratuit, retragerii
capitalului social sau lichid�rii persoanei juridice la
care se de�in titlurile de participare;
   ..........................................................................
   e) în perioada 1 ianuarie 2009 - 31 decembrie
2009 inclusiv, veniturile din tranzac�ionarea titlurilor
de participare pe pia�a autorizat� �i supravegheat�
de Comisia Na�ional� a Valorilor Mobiliare. În
aceea�i perioad�, cheltuielile reprezentând valoarea
de înregistrare a acestor titluri de participare, precum
�i cheltuielile înregistrate cu ocazia desf��ur�rii
opera�iunilor de tranzac�ionare reprezint� cheltuieli
nedeductibile la calculul profitului impozabil
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7 La articolul 201 alineatul (1) litera b), punctul 5 se modific�:

b) dividendele primite de sediile permanente din
România ale unor persoane juridice str�ine din alte
state membre, societ��i-mam�, care sunt distribuite
de filialele acestora situate în state membre, dac�
persoana juridic� str�in� întrune�te, cumulativ,
urm�toarele condi�ii:

6La articolul 201 alineatul (1) litera a), punctul 3 se modific�:
 

   3. la data înregistr�rii venitului din dividende de�ine participa�ia
minim� prev�zut� la pct. 2, pe o perioad� neîntrerupt� de cel
pu�in 1 an.
                               Rectificare M.O. nr. 743/02.12.2013

Art. 201

Regimul fiscal al dividendelor primite din statele
membre ale Uniunii Europene

alin.(1) Dup� data ader�rii României la Uniunea
European� sunt, de asemenea, neimpozabile �i:
a) dividendele primite de o persoan� juridic�
român�, societate-mam�, de la o filial� a sa situat�
într-un stat membru, dac� persoana juridic� român�
întrune�te cumulativ urm�toarele condi�ii:
 1. pl�te�te impozit pe profit, potrivit prevederilor
titlului II, f�r� posibilitatea unei op�iuni sau except�ri;
 2. de�ine minimum 10% din capitalul social al
persoanei juridice situate într-un alt stat membru,
care distribuie dividendele;
  3. la data înregistr�rii venitului din dividende de�ine
participa�ia minim� prev�zut� la pct. 2, pe o perioad�
neîntrerupt� de cel pu�in 2 ani.    

    h) veniturile din lichidarea unei alte persoane juridice române
sau unei persoane juridice str�ine situate într-un stat cu care
România are încheiat� o conven�ie de evitare a dublei impuneri,
dac� la data începerii opera�iunii de lichidare, potrivit legii,
contribuabilul de�ine pe o perioad� neîntrerupt� de 1 an
minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice supuse
opera�iunii de lichidare.
                         Rectificare M.O. nr. 743/02.12.2013
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8 La articolul 21 alineatul (4), litera p) se modific�:

    p) cheltuielile de sponsorizare �i/sau mecenat �i cheltuielile
privind bursele private, acordate potrivit legii; contribuabilii care
efectueaz� sponsoriz�ri �i/sau acte de mecenat, potrivit
prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu
modific�rile �i complet�rile ulterioare, �i ale Legii bibliotecilor nr.
334/2002, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare,
precum �i cei care acord� burse private, potrivit legii, scad din
impozitul pe profit datorat sumele aferente în limita minim�
precizat� mai jos:

Art. 21 
Cheltuieli
(4) Urm�toarele cheltuieli nu sunt deductibile:
p) cheltuielile de sponsorizare �i/sau mecenat �i
cheltuielile privind bursele private, acordate potrivit
legii; contribuabilii care efectueaz� sponsoriz�ri
�i/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor Legii nr.
32/1994 privind sponsorizarea, cu modific�rile
ulterioare, �i ale Legii bibliotecilor nr. 334/2002,
republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare,
precum �i cei care acord� burse private, potrivit legii,
scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente
în limita minim� precizat� mai jos:
    1. 3 la mie din cifra de afaceri;

 
   5. la data înregistr�rii venitului din dividende de c�tre sediul
permanent din România, persoana juridic� str�in� de�ine
participa�ia minim� prev�zut� la pct. 4, pe o perioad�
neîntrerupt� de cel pu�in 1 an.

                 Rectificare M.O. nr. 743/02.12.2013

  1. are una dintre formele de organizare prev�zute
la alin. (4);
 2. în conformitate cu legisla�ia fiscal� a statului
membru, este considerat� a fi rezident al statului
membru respectiv �i, în temeiul unei conven�ii privind
evitarea dublei impuneri încheiate cu un stat ter�, nu
se consider� c� are sediul fiscal în afara Uniunii
Europene;
 3. pl�te�te, în conformitate cu legisla�ia fiscal� a
unui stat membru, f�r� posibilitatea unei op�iuni sau
except�ri, impozit pe profit sau un impozit similar
acestuia;
 4. de�ine minimum 10% din capitalul social al
persoanei juridice situate într-un alt stat membru,
care distribuie dividendele;
  5. la data înregistr�rii venitului din dividende de
c�tre sediul permanent din România, persoana
juridic� str�in� de�ine participa�ia minim� prev�zut�
la pct. 4, pe o perioad� neîntrerupt� de cel pu�in 2
ani.
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10   La articolul 31, dup� alineatul (1) se introduce un nouArt. 31

9 La articolul 23, alineatul (2) se modific�:

    (2) În condi�iile în care gradul de îndatorare a capitalului este
peste trei, cheltuielile cu dobânzile �i cu pierderea net� din
diferen�ele de curs valutar, aferente împrumuturilor luate în
calcul la determinarea gradului de îndatorare, sunt nedeductibile.
Acestea se reporteaz� în perioada urm�toare, în condi�iile alin.
(1), pân� la deductibilitatea integral� a acestora. Dreptul de
reportare a cheltuielilor cu dobânzile �i cu pierderea net� din
diferen�ele de curs valutar al contribuabililor care î�i înceteaz�
existen�a ca efect al unei opera�iuni de fuziune sau divizare se
transfer� contribuabililor nou-înfiin�a�i, respectiv celor care preiau
patrimoniul societ��ii absorbite sau divizate, dup� caz,
propor�ional cu activele �i pasivele transferate persoanelor
juridice beneficiare, potrivit proiectului de fuziune/divizare.
Dreptul de reportare a cheltuielilor cu dobânzile �i cu pierderea
net� din diferen�ele de curs valutar al contribuabililor care nu î�i
înceteaz� existen�a ca efect al unei opera�iuni de desprindere a
unei p�r�i din patrimoniul acestora, transferat� ca întreg, se
împarte între ace�ti contribuabili �i cei care preiau par�ial
patrimoniul societ��ii cedente, dup� caz, propor�ional cu activele
�i pasivele transferate persoanelor juridice beneficiare, potrivit
proiectului de divizare, respectiv cu cele men�inute de persoana
juridic� cedent�.

Art. 23
Cheltuieli cu dobânzile �i diferen�e de curs
valutar
(2) În condi�iile în care gradul de îndatorare a
capitalului este peste trei, cheltuielile cu dobânzile �i
cu pierderea net� din diferen�ele de curs valutar,
aferente împrumuturilor luate în calcul la
determinarea gradului de îndatorare, sunt
nedeductibile. Acestea se reporteaz� în perioada
urm�toare, în condi�iile alin. (1), pân� la
deductibilitatea integral� a acestora.

  1. 3 la mie din cifra de afaceri; pentru situa�iile în care
reglement�rile contabile aplicabile nu definesc indicatorul «cifra
de afaceri» aceast� limit� se determin� potrivit normelor;
    2. 20% din impozitul pe profit datorat.
    Sumele care nu sunt sc�zute din impozitul pe profit, potrivit
prevederilor prezentei litere, se reporteaz� în urm�torii 7 ani
consecutivi. Recuperarea acestor sume se va efectua în ordinea
înregistr�rii acestora, în acelea�i condi�ii, la fiecare termen de
plat� a impozitului pe profit.

    2. 20% din impozitul pe profit datorat.
    În limitele respective se încadreaz� �i cheltuielile
de sponsorizare a bibliotecilor de drept public, în
scopul construc�iei de localuri, al dot�rilor, achizi�iilor
de tehnologie a informa�iei �i de documente
specifice, finan��rii programelor de formare continu�
a bibliotecarilor, schimburilor de speciali�ti, a
burselor de specializare, a particip�rii la congrese
interna�ionale

5



11  La articolul 31, dup� alineatul (3) se introduc dou� noi
alineate, alineatele (31) �i (32), cu urm�torul cuprins:
  

(2) Deducerea pentru impozitele pl�tite c�tre un stat
str�in într-un an fiscal nu poate dep��i impozitul pe
profit, calculat prin aplicarea cotei de impozit pe
profit prev�zute la art. 17 alin. (1) la profitul impozabil
ob�inut în statul str�in, determinat în conformitate cu
regulile prev�zute în prezentul titlu sau la venitul
ob�inut din statul str�in.

(21) Deducerea prev�zut� la alin. (2) se acord� doar
din impozitul pe profit calculat pentru anul în care
impozitul a fost pl�tit statului str�in.

(3) Impozitul pl�tit unui stat str�in este dedus, dac�
se aplic� prevederile conven�iei de evitare a dublei

alineat, alineatul (11), cu urm�torul cuprins:

    (11) Dac� o persoan� juridic� str�in� rezident� într-un stat
membru al Uniunii Europene sau într-un stat din Spa�iul
Economic European î�i desf��oar� activitatea în România
printr-un sediu permanent �i acel sediu permanent ob�ine
venituri dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau dintr-un
alt stat din Spa�iul Economic European, iar acele venituri sunt
impozitate atât în România, cât �i în statul unde au fost ob�inute
veniturile, atunci impozitul pl�tit în statul de unde au fost ob�inute
veniturile, fie direct, fie indirect prin re�inerea �i virarea de o alt�
persoan�, se deduce din impozitul pe profit ce se determin�
potrivit prevederilor prezentului titlu.
       

Credit fiscal
(1) Dac� o persoan� juridic� român� ob�ine venituri
dintr-un stat str�in prin intermediul unui sediu
permanent sau venituri supuse impozitului cu
re�inere la surs� �i veniturile sunt impozitate atât în
România cât �i în statul str�in, atunci impozitul pl�tit
c�tre statul str�in, fie direct, fie indirect prin re�inerea
�i virarea de o alt� persoan�, se deduce din
impozitul pe profit ce se determin� potrivit
prevederilor prezentului titlu.
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12  La articolul 34, alineatul (3) se modific�:
    (3) Op�iunea pentru sistemul anual de declarare �i plat� a
impozitului pe profit se efectueaz� la începutul anului fiscal
pentru care se solicit� aplicarea prevederilor alin. (2). Op�iunea
efectuat� este obligatorie pentru cel pu�in 2 ani fiscali
consecutivi. Ie�irea din sistemul anual de declarare �i plat� a
impozitului se efectueaz� la începutul anului fiscal pentru care
se solicit� aplicarea prevederilor alin. (1). Contribuabilii
comunic� organelor fiscale teritoriale modificarea sistemului
anual/trimestrial de declarare �i plat� a impozitului pe profit,
potrivit prevederilor Codului de procedur� fiscal�, pân� la data

Art. 34
Declararea �i plata impozitului pe profit
(3) Op�iunea pentru sistemul anual de declarare �i
plat� a impozitului pe profit se efectueaz� la
începutul anului fiscal pentru care se solicit�
aplicarea prevederilor alin. (2). Op�iunea efectuat�
este obligatorie pentru cel pu�in 2 ani fiscali
consecutivi. Ie�irea din sistemul anual de declarare
�i plat� a impozitului se efectueaz� la începutul
anului fiscal pentru care se solicit� aplicarea
prevederilor alin. (1). Contribuabilii comunic�

  (31) Prin excep�ie de la prevederile alin. (3), impozitul pl�tit de
un sediu permanent din România pentru veniturile ob�inute
dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau dintr-un stat din
Spa�iul Economic European este dedus în România, dac�:
    a) venitul a fost ob�inut de sediul permanent din România al
unei persoane juridice str�ine rezidente într-un stat membru al
Uniunii Europene sau într-un stat din Spa�iul Economic
European; �i
    b) venitul a fost ob�inut dintr-un alt stat membru al Uniunii
Europene sau dintr-un alt stat din Spa�iul Economic European; �i
    c) se prezint� documenta�ia corespunz�toare, conform
prevederilor legale, din care s� rezulte faptul c� impozitul a fost
pl�tit în acel stat membru al Uniunii Europene sau în acel stat
din Spa�iul Economic European.
  (32) Prevederile alin. (11) �i (31) nu se aplic� sediilor
permanente din România ale persoanelor juridice str�ine
rezidente într-un stat din Spa�iul Economic European, altul decât
un stat membru al Uniunii Europene, cu care România nu are
încheiat un instrument juridic în baza c�ruia s� se realizeze
schimbul de informa�ii.

impuneri încheiate între România �i statul str�in �i
dac� persoana juridic� român� prezint�
documenta�ia corespunz�toare, conform prevederilor
legale, din care s� rezulte faptul c� impozitul a fost
pl�tit statului str�in.

7



13   La articolul 34, dup� alineatul (13) se introduce un nou
alineat, alineatul (131), cu urm�torul cuprins:
    (131) Contribuabilii care intr� sub inciden�a prevederilor art. 16
alin. (3), pentru primul an fiscal modificat, aplic� �i urm�toarele
reguli de declarare �i plat� a impozitului pe profit:
    a) contribuabilii care declar� �i pl�tesc impozitul pe profit
trimestrial �i pentru care anul fiscal modificat începe în a doua,
respectiv în a treia lun� a trimestrului calendaristic, prima lun�,
respectiv primele dou� luni ale trimestrului calendaristic
respectiv, vor constitui un trimestru, pentru care contribuabilul
are obliga�ia declar�rii �i pl��ii impozitului pe profit, pân� la data
de 25 inclusiv a primei luni urm�toare încheierii trimestrului
calendaristic respectiv. Aceste prevederi se aplic� �i în cazul în
care anul fiscal modificat începe în a doua, respectiv în a treia
lun� a trimestrului IV al anului calendaristic;
    b) contribuabilii care declar� �i pl�tesc impozitul pe profit
anual, cu pl��i anticipate efectuate trimestrial, pentru anul fiscal
modificat continu� efectuarea pl��ilor anticipate la nivelul celor
stabilite înainte de modificare; în cazul în care anul fiscal
modificat începe în a doua, respectiv în a treia lun� a trimestrului
calendaristic, prima lun�, respectiv primele dou� luni ale
trimestrului calendaristic respectiv, vor constitui un trimestru
pentru care contribuabilul are obliga�ia declar�rii �i efectu�rii
pl��ilor anticipate, în sum� de 1/12 din impozitul pe profit datorat
pentru anul precedent, pentru fiecare lun� a trimestrului, pân� la
data de 25 inclusiv a primei luni urm�toare încheierii trimestrului
calendaristic respectiv. Aceste prevederi se aplic� �i în cazul în
care anul fiscal modificat începe în a doua, respectiv în a treia
lun� a trimestrului IV al anului calendaristic."

de 31 ianuarie inclusiv a anului fiscal respectiv. Contribuabilii
care intr� sub inciden�a prevederilor art. 16 alin. (3) comunic�
organelor fiscale teritoriale modificarea sistemului
anual/trimestrial de declarare �i plat� a impozitului pe profit, în
termen de 30 de zile de la începutul anului fiscal modificat.

organelor fiscale teritoriale modificarea sistemului
anual/trimestrial de declarare �i plat� a impozitului
pe profit, potrivit prevederilor Codului de procedur�
fiscal�, pân� la data de 31 ianuarie inclusiv a anului
fiscal respectiv.
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15   La articolul 36, alineatul (4) se modific�:

 (4) Prevederile prezentului articol nu se aplic� în cazul
dividendelor pl�tite de o persoan� juridic� român� unei alte
persoane juridice române, dac� beneficiarul dividendelor de�ine,
la data pl��ii dividendelor, minimum 10% din titlurile de
participare ale celeilalte persoane juridice, pe o perioad�
neîntrerupt� de 1 an împlinit pân� la data pl��ii acestora inclusiv.

Art. 36
Declararea, re�inerea �i plata impozitului pe
dividende
(4) Prevederile prezentului articol nu se aplic� în
cazul dividendelor pl�tite de o persoan� juridic�
român� unei alte persoane juridice române, dac�
beneficiarul dividendelor de�ine, la data pl��ii
dividendelor, minimum 10% din titlurile de participare
ale celeilalte persoane juridice, pe o perioad� de 2
ani împlini�i pân� la data pl��ii acestora inclusiv.

14   La articolul 35, dup� alineatul (2) se introduce un nou
alineat, alineatul (3), cu urm�torul cuprins:
    (3) Contribuabilii care intr� sub inciden�a prevederilor art. 16
alin. (3) au obliga�ia s� depun� o declara�ie anual� de impozit pe
profit �i s� pl�teasc� impozitul pe profit aferent anului fiscal
respectiv, pân� la data de 25 a celei de-a treia luni inclusiv, de la
închiderea anului fiscal modificat.

Art. 35
Depunerea declara�iei de impozit pe profit

* O.U.G. nr. 102/2013 pentru modificarea �i completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal �i reglementarea unor
m�suri financiar-fiscale a fost publicat� în M.O. nr. 703 din 15 noiembrie 2013

Prevederile OUG nr. 102/2013 se aplic� începând cu data de 1 ianuarie 2014

DGRFP Brasov - Serviciul Servicii pentru Contribuabili                                             Material publicat la data de 09.12.2013
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