
C. Impozitul pe profit

Principalele elemente urmarite (1)

� Anul fiscal; cotele de impozitare

� Facilitati

� Rezultatul contabil, rezultatul fiscal

� Venituri neimpozabile, deduceri

� Amortizarea fiscala

� Cheltuieli, cheltuieli cu deductibilitate limitata, 
cheltuieli nedeductibile

� Tratamentul fiscal al cheltuielilor cu serviciile

Principalele elemente urmarite (2)

� Impozitul minim pe cifra de afaceri

� Pierderea fiscala, creditul fiscal

� Leasing

� Plati anticipate; declararea si plata impozitului

� Impozitul pe dividende

Scutirea de impozit a profitului
reinvestit

Profitul investit in productia si/sau achizitia de 
echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de 
lucru) - subgrupa 2.1 din Catalogul privind clasificarea
si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, 
folosite in scopul obtinerii de venituri impozabile, este
scutit de impozit.

Profitul investit reprezinta SC 121, respectiv profitul
contabil cumulat de la inceputul anului, utilizat in acest
scop in anul efectuarii investitiei. Scutirea de impozit pe
profit aferenta investitiilor realizate se acorda in limita
impozitului pe profit datorat pentru perioada respectiva.



Exemplul I
Determinarea scutirii de impozit şi a valorii fiscale, 
în cazul în care profitul contabil este mai mare decât
valoarea investiţiei realizate

Profit impozabil în 2010 = 170.000 lei.
Impozitul pe profit trimestrul III =10.000 lei
Achizitie echipament tehnologic (15 noiembrie) = 80.000 lei
Profitul contabil 2010 = 290.000 lei. 

Impozitpe profit aferent trimestrului IV 2010: 
170.000 x 16% = 27.200 lei 
27.200 - 10.000 = 17.200 lei

Impozitul pe profit aferent profitului investit: 
Având în vedere faptul că profitul contabil din 2010 în sumă de 
290.000 lei acoperă investiţia realizată, impozitul scutit este: 
80.000 x 16% = 12.800 lei

Valoarea fiscală a echipamentului tehnologic
Valoarea fiscală = 80.000 - 80.000 = 0 

Exemplul II
Determinarea scutirii de impozit şi a valorii fiscale, 
în cazul în care profitul contabil este mai mic decât
valoarea investiţiei realizate

Profit impozabil 2010 = 60.000 lei
Impozit pe profit trimestrul III = 4.000 lei
Echipament tehnologic achiziţionat la data de 20 noiembrie = 70.000 
lei
Profit contabil 2010 = 30.000 lei. 

- se calculează impozitul pe profit aferent trimestrului IV al anului
2010: 
60.000 x 16% = 9.600 lei 
9.600 - 4.000 = 5.600 lei; 

- se calculează impozitul pe profit aferent părţii din investiţie finanţată
din profit (profitul contabil nu acoperă investiţia realizată, decât până
la nivelul de 30.000 lei ): 

30.000 x 16% = 4.800 lei
Impozit pe profit scutit = 4.800 lei

- se determină valoarea fiscală a echipamentului tehnologic, prin
scăderea din valoarea de achiziţie a sumei pentru care s-a aplicat
facilitatea. 

Valoarea fiscală = 70.000 - 30.000 = 40.000 lei 

Deducerile pentru cheltuielile de 
cercetare-dezvoltare

� Stimulentele fiscale pentru activitatile de cercetare-
dezvoltare se concretizeaza in reducerea profitului 
impozabil de care pot beneficia contribuabilii, prin 
deducerea suplimentara, in proportie de 20%, a 
cheltuielilor efectuate de acestia in anul fiscal 
respectiv. Pentru activitatile de cercetare-
dezvoltare, precum si prin aplicarea metodei de 
amortizare accelerata in cazul aparaturii si 
echipamentelor destinate activitatilor de cercetare-
dezvoltare.

� Acestea se acorda pentru activitatile de cercetare-
dezvoltare care conduc la obtinerea de rezultate ale 
cercetarii, valorificabile de catre contribuabili, in valorificabile de catre contribuabili, in 
folos propriu, in scopul cresterii veniturilorfolos propriu, in scopul cresterii veniturilor.

Venituri neimpozabile (1)

În veniturile neimpozabile care se scad la determinarea bazei 
de calcul pentru rezerva sunt incluse: 

1. Dividendele primite de la o persoana juridica româna.

2. Diferentele favorabile de valoare a titlurilor de participare, 
înregistrate ca urmare a încorporarii rezervelor, beneficiilor
sau primelor de emisiune la persoanele juridice la care se 
detin titluri de participare, precum si diferentele favorabile de 
valoare rezultate din evaluarea titlurilor de participare si a 
obligatiunilor emise pe termen lung, efectuata potrivit
reglementarilor contabile. Acestea sunt impozabile la data 
transmiterii cu titlu gratuit, a cesionarii, a retragerii titlurilor de 
participare, precum si la data retragerii capitalului social la 
persoana juridica la care se detin titlurile de participare; 

Atenţie!
Acţiunile pe termen scurt primite cu titlu gratuit se 
înregistrează în contrapartidă cu contul 768 "Alte venituri 
financiare."
Acţiunile şi a alte imobilizări financiare primite cu titlu gratuit
se înregistrează în contrapartidă cu contul 1068 "Alte
rezerve." 



Venituri neimpozabile (2)

3. Nu se impoziteaza veniturile din anularea cheltuielilor
pentru care nu s-a acordat deducere, veniturile din 
reducerea sau anularea provizioanelor pentru care nu s-
a acordat deducere, veniturile din recuperarea
cheltuielilor nedeductibile, precum si veniturile din 
restituirea sau anularea unor dobanzi si/sau penalitati de 
intarziere pentru care nu s-a acordat deducere.

4. Veniturile neimpozabile, prevazute expres în acorduri
si memorandumuri aprobate prin acte normative.

Deduceri la calculul impozitului pe
profit

� Deducerile la calculul impozitului pe profit sunt
reprezentate de rezervele legale, constituite de 
societate in limita a 20% din capitalul social, dar nu
mai mult de 5% aplicat asupra urmatoarei baze de 
calcul:
Totalul venituri - Total cheltuieli + Cheltuieli cu 
impozitul pe profit - Venituri neimpozabile + 
Cheltuieli aferente veniturilor neimpozabile

� Cheltuielile cu dobanzile si diferentele de curs 
valutar reportate din perioada precedenta

� Amortizarea fiscala

� Alte sume deductibile

Cheltuieli cu dobânzi si diferente de 
curs valutar (1) – Cheltuieli cu dobanzile

Nedeductibila
definitiv

Nedeductibila, 
cu pobibilitatea

de reportare

> 3

Nedeductibila
definitiv

Nedeductibila
definitiv

Partea ce
depaseste nivelul
dobanzii de 
referinta BNR

Nedeductibila, 
cu pobibilitatea

de reportare

DeductibilaPartea limitată la 
nivelul dobanzii
de referinta BNR

Capital 
propriu 
negativ

<= 3Dobanda/Grad 
de indatorare

Cheltuieli cu dobânzi si diferente de 
curs valutar (2) – Pierderi din diferente de 
curs valutar

Nedeductibila, 
cu pobibilitatea

de reportare

> 3

Nedeductibila, 
cu pobibilitatea

de reportare

DeductibilaPierderea neta
de curs valutar

Capital 
propriu 
negativ

<= 3Dobanda/Grad 
de indatorare



Cheltuieli cu dobânzi si diferente de 
curs valutar (3)

Exceptie:
Dobânzile şi pierderile din diferenţe de curs valutar, în legătură cu 
împrumuturile obţinute direct sau indirect de la:

- societăţi comerciale bancare, persoane juridice române, 
- sucursalele băncilor străine care îşi desfăşoară activitatea

în România,
- societăţi de leasing pentru operaţiunile de leasing,
- societăţi de credit ipotecar,
- instituţii de credit, 
- instituţii financiare nebancare. 

Capital împrumutat = totalul creditelor şi împrumuturilor cu termen
de rambursare peste un an, potrivit clauzelor contractuale, primite
de la institutii nespecializate. 

!Se includ şi creditele sau împrumuturile care au un termen de 
rambursare mai mic de un an, în situaţia în care există prelungiri
ale acestui termen, iar perioada de rambursare curentă, însumată
cu perioadele de rambursare anterioare ale creditelor sau
împrumuturilor pe care le prelungesc, depăşeşte un an.

Cheltuieli cu dobânzi si diferente de 
curs valutar (4)

� Cheltuielile din diferenţele de curs valutar > veniturile
din diferenţele de curs valutar => diferenţa va fi
tratată ca o cheltuială cu dobânda

� Cheltuielile din diferenţele de curs valutar, care se 
limitează, sunt cele aferente împrumuturilor luate în
calcul la determinarea gradului de îndatorare a 
capitalului.

Clasificarea cheltuielilor cu efect
asupra calculului profitului impozabil

� Cheltuieli deductibile

� Cheltuieli cu deductibilitate limitata

� Cheltuieli nedeductibile

Cheltuieli deductibile

� cheltuielile privind serviciile care vizează eficientizarea, 
optimizarea, restructurarea operaţională şi/sau financiară a 
activităţii contribuabilului (HG nr. 791/2010).

� cheltuielile generate de TVA ca urmare a aplicării proratei
(în situaţia în care taxa pe valoarea adăugată este
aferentă unor bunuri sau servicii achiziţionate în scopul
realizării de venituri impozabile);

� cheltuielile pentru marketing, studiul pieţei, promovarea pe
pieţe existente sau noi, participarea la târguri şi expoziţii, la 
misiuni de afaceri, editarea de materiale informative proprii, 
în cazul în care contribuabilul realizează profit în exerciţiul
curent şi/sau din anii precedenţi, precum şi în situaţia în
care acesta se află înăuntrul perioadei de recuperare a 
pierderii fiscale; 



Cheltuieli deductibile
Provizioane pentru garanţii de bună execuţie
acordate clienţilor (1)

În limita cotelor
prevăzute în contracte, 
cu condiţia reflectării
integrale la venituri a 
valorii lucrărilor
executate şi confirmate
de beneficiar pe baza
situaţiilor de lucrări.

La nivelul cotelor
prevăzute în contractele
încheiate sau la nivelul
procentelor de garantare
prevăzut în tariful
lucrărilor executate ori
serviciilor prestate.

Modul de stabilire a 
valorii provizionului

Trimestrial, cu 
condiţia reflectării
integrale la venituri a 
valorii lucrărilor
executate şi
confirmate de 
beneficiar pe baza
situaţiilor de lucrări.

Lucrările de 
construcţii care 
necesită garanţii de 
bună execuţie, 
conform prevederilor
din contractele
încheiate

TrimestrialBunurile livrate, 
lucrările executate şi
serviciile prestate în
cursul unui trimestru
pentru care se acordă
garanţie în perioadele
următoare

Momentul
constituirii/majorări
i provizionului

Obiectul
provizionului

Cheltuieli deductibile
Provizioane pentru garanţii de bună execuţie
acordate clienţilor (2)

� Înregistrarea la venituri a provizioanelor constituite pentru
garantiile de buna executie se face pe masura efectuarii
cheltuielilor cu remedierile sau la expirarea perioadei de 
garantie înscrise in contract.

Cheltuieli deductibile
Provizioane pentru creanţe neîncasate (1)

� Provizioanele deductibile în limita unui procent de 30 % 
începând cu data de 1 ianuarie 2006, din valoarea creanţelor
asupra clientilor, înregistrate de către contribuabili care 
îndeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

1. Sunt înregistrate dupa data de 1 ianuarie 2004;

2. Sunt neîncasate într-o perioada ce depăşeşte 270 de zile
de la data scadentei;

3.  Nu sunt garantate de alta persoana;

4. Sunt datorate de o persoana care nu este persoana
afiliata contribuabilului;

5. Au fost incluse în veniturile impozabile ale 
contribuabilului.

Cheltuieli deductibile
Provizioane pentru creanţe neîncasate (2)

� Provizioanele deductibile în limita unei procent de 100 
% din valoarea creanţelor asupra clientilor, înregistrate
de catre contribuabili, care îndeplinesc cumulativ
următoarele condiţii:

1. Sunt înregistrate dupa data de 1 ianuarie 2007;

2. Creanta este detinuta la o persoana juridica asupra
căreia este declarata procedura de deschidere a 
falimentului, pe baza hotarârii judecatoresti prin
care se atesta aceasta situatie;

3. Nu sunt garantate de alta persoana;

4. Sunt datorate de o persoana care nu este persoana
afiliata contribuabilului;

5. Au fost incluse în veniturile impozabile ale 
contribuabilului.



De tinut cont

Sunt deductibile pierderile înregistrate la scoaterea din 
evidenţă a creanţelor neîncasate, în următoarele cazuri:

� procedura de faliment a debitorilor a fost închisă pe baza
hotărârii judecătoreşti;

� debitorul a decedat şi creanţa nu poate fi recuperată de la 
moştenitori;

� debitorul este dizolvat, în cazul societăţii cu răspundere
limitată cu asociat unic, sau lichidat, fără succesor;

� debitorul înregistrează dificultăţi financiare majore care îi
afectează întreg patrimoniul.

Deductibile 100%

Nedeductible

Deductible 30%

Respectă 
condiţiile art 22 
alin 1) lit j) –
procedura de 
faliment deschisa

Nu respecta 
condiţiile art 22 
alin 1) lit c)

Respectă 
condiţiile art 22 
alin 1) lit c)

Client incert --
AjustariAjustari

Deductibile 100%

Nedeductible

Deductible 30%

Respectă 
condiţiile art 22 
alin 1) lit j) –
procedura de 
faliment deschisa

Nu respecta 
condiţiile art 22 
alin 1) lit c)

Respectă 
condiţiile art 22 
alin 1) lit c)

Client in litigiu
(Introducere
actiune in 
instanta) -
Provizioane

Cheltuieli cu deductibilitate limitata (1)
Cheltuieli de protocol

Cheltuielile de protocol vor fi tratate din doua puncte de 
vedere: 

� Din punctul de vedere al impozitului pe profit si a 
deductibilitatii acestora la calculul impozitului pe profit

� Din punctul de vedere al taxei pe valoarea adaugata.



Aspecte din punct de vedere al impozitului 
pe profit

Cheltuielile de protocol deductibile 

= 2% * (Totalul venituri - Total cheltuieli + Cheltuieli 
de protocol + Cheltuieli cu impozitul pe profit -
Venituri neimpozabile + Cheltuieli aferente veniturilor 
neimpozabile)

Aspecte din punct de vedere al TVA

Bunurile acordate gratuit în cadrul acţiunilor de protocol nu 
sunt considerate livrări de bunuri în limita în care sunt 
deductibile la calculul impozitului pe profit cheltuielile de 
protocol. (Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 
571/2003)

� Depasirea limitelor constituie livrare de bunuri si se 
colectează TVA, daca s-a exercitat dreptul de deducere a 
TVA corespunzătoare depasirii. 

� Încadrarea în aceasta limita, se determina pe baza datelor 
raportate prin situatiile financiare anuale.

Aspecte din punct de vedere al TVA

Atentie!

TVA colectata aferenta depasirii, atât pentru cheltuielile 
de protocol cat si pentru cheltuielile de sponsorizare, se 
calculeaza si se include la rubrica de regularizari din 
decontul întocmit pentru perioada fiscala în care 
persoanele impozabile înregistrate ca platitori de TVA au 
depus situatiile financiare anuale, dar nu mai târziu de 
termenul legal de depunere a acestora.

Cheltuieli cu deductibilitate limitata (2)

� suma cheltuielilor cu indemnizaţia de deplasare acordată
salariaţilor pentru deplasări în România şi în străinătate, în
limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru instituţiile
publice (diurna interna: HG 1860/2006, diurna externa: HG 
518/1995). 

� cheltuielile de transport şi cazare în ţară şi în străinătate, 
efectuate de către salariaţi şi administratori, precum şi
pentru alte persoane fizice asimilate acestora, stabilite prin
norme; 

� cheltuielile sociale, în limita unei cote de până la 2%, 
aplicată asupra valorii cheltuielilor cu salariile
personalului (anterior “fondului de salarii”). 
Costurile sociale pe care societatile trebuie sa le suporte
conform contractului colectiv la nivel national sau de ramura
de activitate ar urma sa fie incluse in categoria cheltuielilor
sociale.



Cheltuieli cu deductibilitate limitata (3)

� cheltuielile reprezentând tichetele de masă acordate
de angajatori;

� cheltuielile efectuate, în numele unui angajat, la 
schemele de pensii facultative, în limita unei sume
reprezentând echivalentul în lei a 400 euro într-un 
an fiscal pentru fiecare participant (Legea
204/2006). 

� cheltuielile cu primele de asigurare voluntară de 
sănătate, în limita unei sume reprezentând
echivalentul în lei a 250 euro într-un an fiscal pentru
fiecare participant (Legea 95/2006)

Exemplu

Din totalul cheltuielilor realizate de o societate în timpul 
anului N de 460.000 lei, 30.000 lei reprezintă asigurări de 
pensii facultative suportate pentru cei 15 salariaţi ai săi, 
respectiv 2.000 lei pentru fiecare. De asemenea, societatea a 
înregistrat şi cheltuieli cu primele de asigurare voluntară de 
sănătate a angajaţilor săi de 12.000 lei. Cursul de schimb la 
data plăţii asigurărilor a fost de 4 lei/EUR.

Cheltuiala deductibilă cu asigurările facultative în lei este:
400 EUR * 4 lei/EUR * 15 salariaţi = 24.000 lei
Diferenţa de 6.000 lei (30.000 – 24.000) este nedeductibilă la 
calculul impozitului pe profit.

În ceea ce priveşte asigurarea voluntară de sănătate, suma 
deductibilă este:
250 EUR * 4 lei/EUR * 15 salariaţi = 15.000 lei
Cum suma plătită de societate nu depăşeste nivelul legal, 
fiind de 12.000 lei, ea reprezintă o cheltuială deductibilă 
integral la calculul impozitului pe profit. 

Cheltuieli cu deductibilitate limitata (4)

� cheltuielile pentru funcţionarea, întreţinerea şi repararea
locuinţelor de serviciu sau a unui sediu aflat în locuinţa
proprietate personală a unei persoane fizice, folosită şi în
scop personal, deductibile în limita corespunzătoare
suprafeţelor puse la dispoziţia societăţii în baza
contractelor încheiate între părţi - suprafata prevazuta in de 
Legea locuintei (Legea 144/1996) majorată cu 10% (Legea
142/1998). Diferenţa nedeductibilă trebuie recuperată de la 
beneficiari, respectiv chiriaşi/locatari;

� perisabilităţile, în limitele stabilite (HG 831/2004).

Exemplu

O societate care comercializează fructe suportă o pierdere 
pe parcursul transportului de 5.000 lei din totalul cantităţii 
aprovizionate în valoare de 42.000 lei. Diferenţa rămasă a 
fost vândută la un preţ de 70.000 lei.

�Înregistrarea pierderii
607  =  371   5.000 lei

�Limita de perisabilităţi (în normele speciale) = 0,5% * 42.000 
= 2.100 lei
�Perisabilităţi nedeductibile fiscal = 5.000 – 2.100 = 2.900 lei

�TVA aferent = 19% * 2.900 = 551 lei
635 =  4427  551

�Total cheltuieli nedeductibile = 2.900 + 551= 3.451 lei



Cheltuieli cu deductibilitate limitata (5)

!Au deductibilitate limitata cheltuielile de funcţionare, 
întreţinere si reparaţii, exclusiv cele privind combustibilul, 
aferente autoturismelor folosite de persoanele cu funcţii de 
conducere si de administrare ale persoanei juridice, 
deductibile limitat la cel mult un singur autoturism aferent
fiecărei persoane cu astfel de atribuţii.

Atentie!

Cheltuielile cu combustibilul autoturismelor folosite de 
persoanele respective sunt nedeductibile.

Cheltuieli nedeductibile (1)

� cheltuielile privind combustibilul (în perioada 1.05.2009 
– 31.12.2011) pentru vehiculele rutiere motorizate aflate în
proprietatea sau în folosinţa contribuabilului, care:

- sunt destinate exclusiv pentru transportul rutier de persoane,
- cu o greutate maximă autorizată care să nu depăsească 3.500 
kilograme
- să nu aibă mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzând si scaunul
soferului,

Excepţii:
1. vehiculele utilizate exclusiv pentru: intervenţie, reparaţii, 

pază si protecţie, curierat, transport de personal la si de la 
locul de desfăsurare a activităţii, precum si vehiculele
special adaptate pentru a fi utilizate drept care de reportaj, 
vehiculele utilizate de agenţi de vânzări si de agenţi de
recrutare a forţei de muncă.

2. vehiculele sunt utilizate pentru transportul de persoane cu 
plată, inclusiv pentru activitatea de taxi;

3. vehiculele sunt utilizate pentru închirierea către alte
persoane, inclusiv pentru desfăsurarea activităţii de instruire
în cadrul scolilor de soferi.

Pentru incadrarea in categoriile exceptate se 
analizeaza:

- obiectul de activitate al persoanei impozabile

- dovada faptului ca persoana impzabila are personal 
angajat cu calificare in domeniile prevazute de 
exceptii

- foile de parcurs din care sa rezulte ca doar personalul
calificat in aceste scopuri utilizeaza autoturismele etc

Cheltuieli nedeductibile (2)

� dobanzile/majorarile de intarziere, amenzile,confiscarile si
penalitatile de intarziere datorate catre autoritatile romane/straine, 
potrivit prevederilor legale;
Prin autoritati romane/straine se intelege totalitatea institutiilor, organismelor
si autoritatilor din Romania si din strainatate care urmaresc si incaseaza
amenzi, dobanzi/majorari si penalitati de intarziere, executa confiscari, potrivit
prevederilor legale. (Norme metodologice)

Atentie!
Dobânzile, penalităţile şi majorările de întârziere datorate de 
persoanele juridice române, în cadrul contractelor economice 
încheiate cu persoane rezidente sunt cheltuieli deductibile la 
calculul profitului impozabil (Art 21 alin.4 b)).

� impozitul pe profit, inclusiv impozitul pe profit platit in strainatate si
impozitul cu retinere la sursa pe venitul nerezidentilor suportat de 
beneficiarul roman;

� cheltuieli inregistrate in contabilitate care nu au la baza un 
document justificativ;

� cheltuiala cu taxa pe valoarea adaugata aferenta bunurilor acordate
salariatilor ca avantaje in natura, daca nu au fost impozitate prin
retinere la sursa.



Exemplu

Societatea acordă salariaţilor produse finite obţinute de cost de 
producţie 25.000 lei. Produsele sunt trecute pe ştatul de salarii 
la nivelul preţului de vânzare de 30.000 lei.

Varianta I (salariatul suportă TVA)

421 =  %  35.700
701 30.000 Venit impozabil

4427   5.700
711  =  345  25.000 Cheltuiala deductibila

Varianta II (salariatul nu suportă TVA)

421  =  701  30.000 Venit impozabil
635  =  4427  5.700  Cheltuiala nedeductibila
711  =  345  25.000 Suma deductibila

Cheltuieli nedeductibile (3)

� asigurari ce nu privesc activele firmei precum si cele care 
nu sunt aferente obiectului de activitate (mai putin
asigurarile ce se impoziteaza la venit global);

� cheltuieli in favoarea actionarilor sau asociatilor;

� pierderea inregistrata la scoaterea din evidenta a 
creantelor incerte sau in litigiu neincasate, pentru partea
neacoperita de provizion;

� cheltuieli inregistrate in evidenta contabila, pe baza unui
document emis de un contribuabil inactiv;

� cheltuielile cu taxele şi cotizaţiile către organizaţiile
neguvernamentale sau asociaţiile profesionale peste limita
echivalentului în lei a 4.000 euro anual;

Cheltuieli nedeductibile (4)

� cheltuielile privind bunurile de natura stocurilor sau a 
activelor corporale constatate lipsă din gestiune ori
degradate, neimputabile, pentru care nu au fost încheiate
contracte de asigurare, precum şi taxa pe valoarea adăugată
aferentă. 

Exceptii:
� Cheltuielile privind stocurile şi mijloacele fixe

amortizabile distruse în întregime ca urmare a unor
calamităţi naturale sau a altor cauze de forţă majoră, 
în măsura în care se găsesc situate în zone pentru care 
s-a instituit stare de urgenţă.

� Cheltuielile privind stocurile şi mijloacele fixe
amortizabile distruse de epidemii, epizootii, accidente
industriale sau nucleare, incendii, fenomene sociale sau
economice, conjuncturi externe şi în caz de război. 

Cheltuielile nedeductibile (5)
Cheltuieli cu sponsorizarea

Cheltuielile cu sponzorizarea vor fi tratate din doua
puncte de vedere: 

� Din punctul de vedere al impozitului pe profit;

� Din punctul de vedere al TVA.



Aspecte din punct de vedere al impozitului 
pe profit (1)

� Cheltuielile de sponsorizare si/sau mecenat efectuate potrivit
legii sunt integral nedeductibile din punct de vedere fiscal. 

Contribuabilii care efectueaza sponsorizari si/sau acte de 
mecenat scad din impozitul pe profit datorat sumele
aferente, daca sunt îndeplinite cumulativ urmatoarele
conditii:

- sunt în limita a 3%o din cifra de afaceri;

- nu depasesc mai mult de 20%, din impozitul pe profit 
datorat. 

Aspecte din punct de vedere al impozitului 
pe profit (2)

� În limitele respective se încadreaza si cheltuielile de 
sponsorizare a bibliotecilor de drept public, în scopul
constructiei de localuri, dotarilor, achizitiilor de tehnologie
a informatiei si de documente specifice, finantarii
programelor de formare continua a bibliotecarilor, 
schimburilor de specialisti, burse de specializare, 
participarea la congrese internationale.

� Atentie!

Nivelul cifrei de afaceri care se ia in calculul limitei de 
3%o, in vederea determinarii sumei care se scade din 
impozitul pe profit datorat, se preia din contul de profit si
pierdere – rândul 01, formularul cod 20 si reprezinta cifra
de afaceri neta.

Aspecte din punct de vedere al TVA (1)

Bunurile acordate gratuit în cadrul actiunilor de 
sponsorizare si mecenat nu sunt considerate livrari de 
bunuri în limita a 3%0 din cifra de afaceri* si nu se 
întocmeste factura fiscala pentru acordarea acestor 
bunuri.

Atentie!
*Nivelul cifrei de afaceri care se ia in calculul limitei de 
3%o din punct de vedere la TVA = suma, fara TVA, a 
livrărilor de bunuri si prestărilor de servicii 
taxabile, incluzând si operatiunile scutite cu drept 
de deducere (art. 143 si 144 din Legea nr. 571/2003).

Prin urmare, baza poate diferi pentru calculul limitei de
3%0 în scopuri de TVA fata de aceeaşi limita raportata 
la cifra de afaceri pentru calculul creditului fiscal din 
impozit pe profit.

Aspecte din punct de vedere al TVA (2)

� Încadrarea în aceasta limita, se determina pe baza datelor 
raportate prin situaţiile financiare anuale.

Atentie! Nu se iau în calcul pentru încadrarea în aceste 
limite sponsorizările, acţiunile de mecenat sau alte acţiuni 
prevăzute prin legi, acordate în numerar.

� Depasirea limitelor constituie livrare de bunuri si se 
colectează TVA, daca s-a exercitat dreptul de deducere a 
TVA corespunzătoare depasirii. 

Atenţie!
NU se aplica limita de 20% din impozitul pe profit. Este 
posibil sa apară situaţii in care o sponsorizare in bunuri sa 
se încadreze in limita de la impozit pe profit si in acelaşi 
timp sa se colecteze TVA pentru aceasta suma întrucât nu 
se încadrează in limita pentru TVA.



Exemplu

O societatea plătitoare de impozit pe profit încheie în data de 02.02.N 
un contract de sponsorizare în calitate  de sponsor, în valoare de 
12.000 lei. La 31.03.N situaţia se prezintă astfel:

Venituri din vânzarea mărfurilor 230.000 lei
Venituri din dobânzi 20.000 lei
Total cifra de afaceri 230.000 lei
Total venituri 250.000 lei
Cheltuieli privind mărfurile 90.000 lei
Cheltuieli cu personalul 25.000 lei
Alte cheltuieli de exploatare 45.000 lei, din care: sponsorizare 12.000 
lei
Total cheltuieli 160.000 lei

�Rezultat fiscal aferent trimestru I = 250.000 – 160.000 + 12.000 = 
102.000 lei.
�Impozitul pe profit înainte de scăderea cheltuielilor cu sponsorizarea: 
102.000 * 16% = 16.328 lei.
�Condiţii:
- 3%0 din CA = (3/1000) * 230.000 = 690 lei.
-20%din impozitul pe profit înainte de deducerea cheltuielilor de 
sponsorizare = 20% * 16.328 = 3.266 lei 

�Suma de scăzut din impozitul pe profit este de 690 lei.
�Impozitul datorat este de 16.328 – 690 = 15.638 lei

Servicii – criterii deductibilitate

- servicii de consultanta;
- servicii de management;
- servicii de asistenta tehnica;
- servicii de intermediere.

Pentru a fi deductibile la calculul impozitului pe profit, 
cheltuielile reprezentand serviciile enumerate anterior trebuie
sa indeplineasca anumite conditii: 

� serviciile sa fie necesare si sa se dovedeasca necesitatea
efectuarii lor;

� serviciile sa fie efectiv prestate;

� sa existe contractul scris semnat de parti si sa existe si
documente justificative care sa ateste prestarea
serviciilor.

Servicii

Exceptie:

Nu intră sub incidenţa condiţiei privitoare la 
încheierea contractelor de prestări de servicii
serviciile cu caracter ocazional prestate de persoane
fizice autorizate şi de persoane juridice, cum sunt: 
cele de întreţinere şi reparare a activelor, serviciile
poştale, serviciile de comunicaţii şi de multiplicare, 
parcare, transport şi altele asemenea.

Rezerve si provizioane

Reducerea sau anularea oricărui provizion ori a rezervei care 
a fost anterior dedusă se include se include îînn veniturileveniturile impozabileimpozabile, 
indiferent dacă reducerea sau anularea este datorată
modificării:

� destinaţiei provizionului sau a rezervei, 
� distribuirii provizionului sau rezervei către participanţi sub 

orice formă,
� lichidării, 
� divizării,
� fuziunii contribuabilului etc.

In cazul in care rezerva legala este utilizata pentru acoperirea
pierderilor sau este distribuita sub orice forma, rezerva 
reconstituita ulterior acestei utilizari in aceeasi limita nu mai 
este deductibila la calculul profitului impozabil.



Rezerve

� Rezervele legale şi rezerve reprezentând facilităţi fiscale
(cota redusa la export, profit reinvestit, etc) nu pot fi utilizate
pentru majorarea capitalului social sau pentru acoperirea
pierderilor.  În caz contrar se recalculează impozitul pe profit 
şi se stabilesc dobânzi şi penalităţi de întârziere, de la data 
aplicării facilităţii respective, potrivit legii.

Creditul fiscal (1)

� Dacă o persoana juridică română obţine venituri dintr-un 
stat străin prin intermediul unui sediu permanent sau 
venituri supuse impozitului cu reţinere la sursă şi veniturile 
sunt impozitate atât în România, cât şi în statul străin, 
atunci impozitul plătit către statul străin, fie direct, fie 
indirect prin reţinerea şi virarea de o altă persoană, se 
deduce din impozitul pe profit din Romania 

� Deducerea pentru impozitele plătite către un stat străin 
într-un an fiscal nu poate depăşi impozitul pe profit, 
calculat prin aplicarea cotei de impozit pe profit de 16% 
aplicata la profitul impozabil obţinut în statul străin, 
determinat în conformitate cu regulile prevăzute în 
prezentul titlu sau la venitul obţinut din statul străin. 

�O societate română are sediu permanent in Italia.
Societatea din Romania calculeaza impozitul pe profitul
realizat in Romania, il declara prin formularul 100 si face 
plata impozitului pe profit in cursul anului.

Sucursala din Italia (sediul permanent) calculeaza, declara si
face plata impozitului pe profitul realizat în Italia la termenele
stabilite de legea italiană.

La sfârşitul exercitiului fiscal, cand de completează formularul
101, se calculează impozitul pe profit pe cumulat pe baza
veniturilor realizate din orice sursa si a cheltuielilor efectuate
pentru realizarea acestor venituri (Titlul II).

Din impozitul pe profit rezultat se deduce suma impozitului
platit in Italia (conform documentului care atesta aceasta
plata) pana la nivelul cotei aplicabile in Romania.

Documentul care atesta plata unui impozit in Italia este
eliberat de autoritatea competenta a statului Italian.

Creditul fiscal (2)

� Impozitul plătit unui stat străin este dedus, numai dacă 
persoana juridică română prezintă:

- documentaţia corespunzătoare, din care să rezulte 
faptul că impozitul a fost plătit statului străin, respectiv 
dacă se aplică prevederile convenției de evitare a 
dublei impuneri încheiate între România și statul 
străin și

- documentul ce atestă plata impozitului confirmat de 
autoritatea competentă a statului străin cu care 
România are încheiată CEDI (HG 791/2010). 

� Când o persoană juridică rezidentă în România obține 
venituri/profituri care în conformitate cu prevederile CEDI
încheiate de România cu statul străin sunt supuse 
impozitării în statul străin, pentru evitarea dublei impuneri 
se va aplica metoda prevăzută în convenție, respectiv 
metoda creditului sau metoda scutirii, după caz.



Pierderea fiscala

� Pierderile neacoperite se reportează şi se recuperează în 
următorii 7 ani.

� Pierderea fiscală înregistrată de contribuabilii care îşi 
încetează existenţa prin divizare sau fuziune nu se 
recuperează de către contribuabilii nou-înfiinţaţi sau de 
către cei care preiau patrimoniul societăţii absorbite, după 
caz. 

� Pierderea fiscala externă

Orice pierdere realizată printr-un sediu permanent situat 
într-un stat care nu este stat membru al Uniunii Europene, 
al Asociației Europene a Liberului Schimb sau situat într-
un stat cu care România nu are încheiată o convenție de 
evitare a dublei impuneri este deductibilă doar din 
veniturile obținute de sediul permanent respectiv, separat, 
pe fiecare sursă de venit.

Pierderile neacoperite se reportează și se recuperează în 
următorii 5 ani fiscali consecutivi.

Impozit minim in funcţie de cifra de 
afaceri

Contribuabilii care, până la data de 30 septembrie 2010 
inclusiv, au au fostfost obligaobligaţţii la la plataplata impozituluiimpozitului minimminim au obligaţia
de a declara şi de a plăti impozitul pe profit, respectiv de a 
efectua plata anticipată, după caz, aferente trimestrului III al 
anului 2010, până la data de 25 octombrie 2010, potrivit
prevederilor în vigoare la data de 30 septembrie 2010. 

Impozit minim in funcţie de cifra de 
afaceri - Noi reguli pentru contribuabilii obligati
la plata impozitului minim

Pentru perioada 1 ianuarie-30 septembrie 2010:

- determinarea impozitului pe profit;

- efectuarea comparatiei cu impozitul minim anual, recalculat
in mod corespunzator pentru perioada 1 ianuarie - 30 
septembrie 2010, prin impartirea impozitului minim anual la 
12 si inmultirea cu numarul de luni aferent perioadei
respective, in vederea stabilirii impozitului pe profit datorat;

- stabilirea impozitului pe profit datorat;

- depunerea declaratiei privind impozitul pe profit pentru
perioada 1 ianuarie-30 septembrie 2010 si plata impozitului
pe profit datorat din definitivarea impunerii, pana la data de 
25 februarie 2011.

Impozit minim in funcţie de cifra de 
afaceri - Noi reguli pentru contribuabilii
obligati la plata impozitului minim

Pentru perioada 1 octombrie-31 decembrie 2010:
Contribuabilii depun declaratia privind impozitul pe profit si
platesc impozitul pe profit datorat

� pana pe 25 februarie in cazul in care exercitiul
financiar a fost definitivat pana la aceasta data;

� pana pe 25 aprilie in caz contrar.

Determinarea profitului impozabil si a impozitului pe profit se 
efectueaza urmarindu-se metodologia de calcul prevazuta de 
titlul II «Impozitul pe profit» in mod corespunzator pentru cele
doua perioade, luand in calcul veniturile si cheltuielile
inregistrate.



Pierderea fiscală înregistrată în cele două perioade aferente
anului 2010 se recuperează potrivit prevederilor art. 26, fiecare
perioadă fiind considerată an fiscal în sensul perioadei de 5 
ani, respectiv 7 ani.

Exemplu de recalculare impozit pe profit (1)

�Venituri anuale totale la 31.12.2009 = 250.000 lei
�Impozit mimin anual = 6.500 lei
�Impozit minim trimestrial = 1.625 lei

Situatia in 2010:
Trimestrul I:
Impozit pe profit = 1.800 lei (mai mare decat impozitul minim)

Trimestrul II:
Impozit cumulat= 3.300 lei
Impozitul pe profit pentru trimestrul II este 1.500 lei (3.300 –
1.800).
În urma efectuării comparației impozitului pe profit aferent 
trimestrului II cu impozitul minim trimestrial rezultă impozit minim 
datorat în sumă de 1.625 lei.

Trimestrul III:
Impozitul pe profit cumulat este 6.925 lei.
Impozitul pe profit pentru trimestrul III este 3.500 lei (6.925 –
1.800 – 1.625) 
În urma compararii impozitului pe profit aferent trimestrului III cu
impozitul minim trimestrial rezultă impozit datorat de 3.500 lei.

Calculul pentru declaratia 101 aferenta perioadei 01.01 –
30.09.2010:

Impozit minim aferent perioadei = 1.625 * 3 = 4.875 lei
Impozit datorat = 6.925 lei
Impozit declarat si achitat in timpul anului = 1.800 + 1.625 +

3.500 = 6.925 lei

Nu se face regularizare de impozit.

Exemplu de recalculare impozit pe profit (2)

�Venituri anuale totale la 31.12.2009 = 250.000 lei
�Impozit mimin anual = 6.500 lei
�Impozit minim trimestrial = 1.625 lei

Situatia in 2010:
Trimestrul I:
Impozit pe profit = 1.800 lei (mai mare decat impozitul minim)

Trimestrul II:
Impozit cumulat= 3.300 lei
Impozitul pe profit pentru trimestrul II este 1.500 lei (3.300 –
1.800).
În urma efectuării comparației impozitului pe profit aferent 
trimestrului II cu impozitul minim trimestrial rezultă impozit 
minim datorat în sumă de 1.625 lei.

Trimestrul III:
Impozitul pe profit cumulat este 4.000 lei.
Impozitul pe profit pentru trimestrul III este 575 lei (4.000 –
1.800 – 1.625) 
În urma compararii impozitului pe profit aferent trimestrului III 
cu impozitul minim rezultă impozit datorat de 1.625 lei.



Calculul pentru declaratia 101 aferenta perioadei 01.01 –
30.09.2010:

Impozit minim aferent perioadei = 1.625 * 3 = 4.875 lei
Impozit datorat = 4000 lei
Impozit declarat si achitat = 1.800 + 1.625 + 1.625 = 5.050 lei

Rezulta:
Impozit datorat in perioada 01.01 – 30.09 = 4.875 lei
Impozit de recuperat = 5.050 - 4.875 = 175 lei

Exemplu de recalculare impozit pe profit (3)

�Venituri anuale totale la 31.12.2009 = 250.000 lei
�Impozit mimin anual = 6.500 lei
�Impozit minim trimestrial = 1.625 lei

Situatia in 2010:
Trimestrul I:
Impozit pe profit = 1.800 lei (mai mare decat impozitul minim)

Trimestrul II:
Impozit cumulat= 3.300 lei
Impozitul pe profit pentru trimestrul II este 1.500 lei (3.300 –
1.800).
În urma efectuării comparației impozitului pe profit aferent 
trimestrului II cu impozitul minim trimestrial rezultă impozit 
minim datorat în sumă de 1.625 lei.

Trimestrul III:
Impozitul pe profit cumulat este 3.000 lei.
Impozitul pe profit pentru trimestrul III ar trebui diminuat cu 
425 lei (3.000 – 1.800 – 1.625) 
În urma compararii impozitului pe profit aferent trimestrului III 
cu impozitul minim rezultă impozit datorat de 1.625 lei.

Calculul pentru declaratia 101 aferenta perioadei 01.01 –
30.09.2010:

Impozit minim aferent perioadei = 1.625 * 3 = 4.875 lei
Impozit datorat = 3000 lei
Impozit declarat si achitat = 1.800 + 1.625 + 1.625 = 5.050 lei

Rezulta:
Impozit datorat in perioada 01.01 – 30.09 = 4.875.lei
Impozit de recuperat = 5.050 - 4.875 = 175 lei

Exemplu de calcul impozit pe profit (4)

Trimestru I = pierdere
Impozit pe profit calculat = 0
Impozit minim = 8.250 lei
Se declară şi achită impozitul minim de 8.250 lei.
Raţionamentul se repetă şi în trimestrele II şi III.

Calculul impozitului pe profit final pentru perioada 01.01 
– 30.09.2010:

Impozit minim aferent perioadei (trimestrele I, II, III) = 8.250 * 
3 = 24.750 lei
Impozit pe profit cumulat datorat = 0 lei
Impozit declarat şi achitat în timpul anului = 8.250  + 8.250 +
8.250 = 24.750 lei

Impozit datorat în perioada 1 ianuarie – 30 septembrie de 
24.750 lei.

Impozit de recuperat = 0 lei



Exemplu de calcul impozit pe profit (5)

Venituri impozabile = 60.000 lei
Cheltuieli deductibile = 40.000 lei
Impozit pe profit = 16% * 20.000 = 3.200 lei

Definitivare la 25 februarie 2011:
Delaratie 100 pentru decembrie 2010 – nu se depune
Declaratie 101 - se depune pana la 25 februarie 2011.
Impozit pe profit  declarat si achitat = 3.200 lei

Definitivare la 25 aprilie 2011:
Cazul I:
Trimestrul IV: se declară şi plăteşte impozitul declarat in trimestrul 

III = 2.800 lei
Declaratia 101: impozit datorat si platit suplimentar = 400 lei

Cazul II:
Trimestrul IV: se declară şi plăteşte impozitul declarat in trimestrul 

III = 3.800 lei
Declaratia 101: impozit de recuperat = 600 lei

Exemplu de calcul impozit pe profit (6)

Venituri impozabile = 60.000 lei
Cheltuieli deductibile = 70.000 lei
Pierdere fiscala = (10.000 lei)

Definitivare la 25 februarie 2011:
Delaratie 100 pentru decembrie 2010 – nu se depune
Declaratie 101 - se depune pana la 25 februarie 2011.
Impozit pe profit = 0
Pierdere fiscala de reportat = (10.000 lei)

Definitivare la 25 aprilie 2011:
Trimestrul IV: se declară şi plăteşte impozitul declarat in 

trimestrul III = 1.800 lei
Declaratia 101: impozit de recuperat = 1.800 lei
Pierdere fiscala de reportat = (10.000 lei)

Impozit minim in funcţie de cifra de 
afaceri - Noi reguli pentru contribuabilii obligati
la efectuarea de plati anticipate în anul 2011

� contribuabilii care în perioada 1 ianuarie - 30 septembrie
2010 datorează impozit pe profit/impozit minim şi în
perioada 1 octombrie - 31 decembrie 2010 datorează
impozit pe profit efectuează trimestrial plăţi anticipate în
contul impozitului pe profit la nivelul unei pătrimi din suma
rezultată prin adunarea impozitului datorat în cele două
perioade, actualizată cu indicele de inflaţie.

� contribuabilii care în perioada 1 ianuarie - 30 septembrie
2010 datorează impozit pe profit/impozit minim şi în
perioada 1 octombrie - 31 decembrie 2010 înregistrează
pierdere fiscală efectuează trimestrial plăţi anticipate în
contul impozitului pe profit la nivelul unei pătrimi din impozitul
pe profit/impozitul minim aferent primei perioade, actualizat
cu indicele de inflaţie.

Plati anticipate

Important!

Modificarea codului fiscal prin OUG 22/24.03.2010 conduce la 
amanarea platilor anticipate pentru 2012, pentru societatile
comerciale. Astfel:

� Categoria I: Contribuabilii, societăţi comerciale bancare, persoane
juridice române, şi sucursalele din România ale băncilor, persoane
juridice străine au obligaţia de a plăti impozit pe profit anual, cu plăţi
anticipate efectuate trimestrial, actualizate cu indicele de inflaţie
(decembrie faţă de luna decembrie a anului anterior), estimat cu 
ocazia elaborării bugetului iniţial al anului pentru care se efectuează
plăţile anticipate. 

Pentru anul fiscal 2011, indicele de inflatie utilizat pentru
actualizarea platilor anticipate in contul impozitului pe profit anual
este 3,2%.

� Categoria II: Contribuabilii, alţii decât cei prevăzuţi mai sus au 
obligaţia de a declara şi plăti impozitul pe profit trimestrial, până la 
data de 25 inclusiv a primei luni următoare trimestrului pentru care 
se calculează impozitul.



Declararea şi efectuarea plăţilor
anticipate

Plăţile anticipate în contul impozitului pe profit anual:

- se fac trimestrial
- sunt în sumă de o pătrime din impozitul pe profit datorat

pentru anul precedent, actualizat cu indicele de inflaţie
(decembrie faţă de luna decembrie a anului anterior), 
până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului
pentru care se efectuează plata.

Impozitul pe profit pentru anul precedent, pe baza căruia se 
determină plăţile anticipate, este impozitul pe profit datorat
conform declaraţiei privind impozitul pe profit pentru anul
precedent, fără a lua în calcul plăţile anticipate efectuate în
acel an.

Declararea, regularizarea şi plata impozitului pe profit aferent
anului fiscal incheiat în cazul contribuabililor care aplica
sistemul platilor anticipate se efectuează până la data de 25 
aprilie anul urmator.

Exceptie

Organizatiile nonprofit, precum si contribuabilii care obtin 
venituri majoritar din cultura cerealelor si plantelor tehnice, 
pomicultură si viticultură  au obligatia să completeze si să 
depună declaratia privind impozitul pe profit până la data de 
25 februarie inclusiv a anului următor celui pentru care se 
calculează impozitul.

Acestia depun declaratia anuală de impozit pe profit fără a 
depune formularul 100 pentru trimestrul IV al anului de 
raportare.


