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Art. 191 Deduceri pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare

   alin. (1) La calculul profitului impozabil, pentru activit��ile de
cercetare-dezvoltare se acord� urm�toarele stimulente fiscale:
   lit. a) se modific�:

  lit. a) deducerea suplimentar� la calculul profitului impozabil, în
propor�ie de 50%, a cheltuielilor eligibile pentru aceste activit��i;

Art.191Deduceri pentru cheltuielile de
cercetare-dezvoltare

alin. (1) La calculul profitului impozabil, pentru activit��ile
de cercetare-dezvoltare se acord� urm�toarele
stimulente fiscale:

    a) deducerea suplimentar� la calculul profitului
impozabil în propor�ie de 20% a cheltuielilor eligibile
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Art. 19 Reguli generale

dup� alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6):

   alin. (6) În scopul determin�rii profitului impozabil, contribuabilii
sunt obliga�i s� eviden�ieze în registrul de eviden�� fiscal� veniturile
impozabile realizate din orice surs�, într-un an fiscal, potrivit alin. (1),
precum �i cheltuielile efectuate în scopul realiz�rii acestora, inclusiv
cele reglementate prin acte normative în vigoare, potrivit art. 21

Art. 19 Reguli generale
Alin. (1) Profitul impozabil se calculeaz� ca diferen��
între veniturile realizate din orice surs� �i cheltuielile
efectuate în scopul realiz�rii de venituri, dintr-un an fiscal,
din care se scad veniturile neimpozabile �i la care se
adaug� cheltuielile nedeductibile. La stabilirea profitului
impozabil se iau în calcul �i alte elemente similare
veniturilor �i cheltuielilor potrivit normelor de aplicare.
Alin. (2)...
Alin. (3)...
Alin. (4)...
Alin. (5)...

Art.I
pct.
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8Art. 193 Reguli fiscale pentru contribuabilii care aplic�
reglement�rile contabile conforme cu Standardele interna�ionale
de raportare financiar�

La art. 193 litera b), punctul 1 se modific�:

   pct.1. sumele brute înregistrate în creditul contului rezultatul
reportat, provenite din actualizarea cu rata infla�iei a mijloacelor fixe
amortizabile �i a terenurilor, sunt tratate ca rezerve �i impozitate
potrivit art. 22 alin. (5), cu condi�ia eviden�ierii în soldul creditor al
acestuia, analitic distinct.

Art. 193 Reguli fiscale pentru contribuabilii care
aplic� reglement�rile contabile conforme cu
Standardele interna�ionale de raportare financiar�
Contribuabilii care aplic� reglement�rile contabile
conforme cu Standardele interna�ionale de raportare
financiar� pentru determinarea profitului impozabil vor
avea în vedere �i urm�toarele reguli:
a).....
b) pentru sumele înregistrate în rezultatul reportat
provenit din actualizarea cu rata infla�iei, ca urmare a
implement�rii reglement�rilor contabile conforme cu
Standardele interna�ionale de raportare financiar� ca
baz� a contabilit��ii, se aplic� urm�torul tratament fiscal:
  pct.1. sumele nete înregistrate în creditul contului
rezultatul reportat din actualizarea cu rata infla�iei a
mijloacelor fixe amortizabile �i a terenurilor sunt tratate ca
rezerve, cu condi�ia eviden�ierii într-un analitic distinct a
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deducerea suplimentar� se calculeaz� trimestrial/anual; în cazul în
care se realizeaz� pierdere fiscal�, aceasta se recupereaz� potrivit
dispozi�iilor art. 26

dup� alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (3) - (5):

   alin. (3) Stimulentele fiscale se acord� pentru activit��ile de
cercetare-dezvoltare care conduc la ob�inerea de rezultate ale
cercet�rii, valorificabile de c�tre contribuabili, efectuate atât pe
teritoriul na�ional, cât �i în statele membre ale Uniunii Europene sau
în statele care apar�in Spa�iului Economic European.
  alin. (4) Activit��ile de cercetare-dezvoltare eligibile pentru
acordarea deducerii suplimentare la determinarea profitului impozabil
trebuie s� fie din categoriile activit��ilor de cercetare aplicativ� �i/sau
de dezvoltare tehnologic�, relevante pentru activitatea industrial� sau
comercial� desf��urat� de c�tre contribuabili.
    alin. (5) Stimulentele fiscale se acord� separat pentru activit��ile
de cercetare-dezvoltare din fiecare proiect desf��urat."

pentru aceste activit��i; deducerea suplimentar� se
calculeaz� trimestrial/anual; în cazul în care se
realizeaz� pierdere fiscal�, aceasta se recupereaz�
potrivit dispozi�iilor art. 26 
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10  Art. 20 Venituri neimpozabile

 

   art. 20 litera g) se modific�:

   lit. g) veniturile reprezentând modificarea valorii juste a investi�iilor
imobiliare/activelor biologice, ca urmare a evalu�rii ulterioare utilizând
modelul bazat pe valoarea just� de c�tre contribuabilii care aplic�
reglement�rile contabile conforme cu Standardele interna�ionale de
raportare financiar�. Aceste sume sunt impozabile concomitent cu
deducerea amortiz�rii fiscale, respectiv la momentul sc�derii din
gestiune a acestor investi�ii imobiliare/active biologice, dup� caz.

Art. 20 Venituri neimpozabile
    Urm�toarele venituri sunt neimpozabile la calculul
profitului impozabil:
 a)....
  b)...
  c)...
  d)...
  e)...
  f)...
 g) veniturile reprezentând modificarea valorii juste a
investi�iilor imobiliare, ca urmare a evalu�rii ulterioare
utilizând modelul bazat pe valoarea just� de c�tre
contribuabilii care aplic� reglement�rile contabile
conforme cu Standardele interna�ionale de raportare
financiar�. Aceste sume sunt impozabile concomitent cu
deducerea amortiz�rii fiscale, respectiv la momentul
sc�derii din gestiune a acestor investi�ii imobiliare, dup�
caz.
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La art. 193 litera b), dup� punctul 1 se introduce un nou punct 11

  pct.11 În situa�ia în care sumele brute înregistrate în creditul contului
rezultatul reportat, provenite din actualizarea cu rata infla�iei a
mijloacelor fixe amortizabile �i a terenurilor, nu sunt men�inute în
soldul creditor al acestuia, analitic distinct, sumele respective se
impoziteaz� astfel:
    a) sumele care au fost anterior deduse se impoziteaz� la
momentul utiliz�rii potrivit art. 22 alin. (5); diminuarea soldului creditor
al contului rezultatul reportat, analitic distinct, în care sunt înregistrate
sumele din actualizarea cu rata infla�iei a mijloacelor fixe amortizabile
�i a terenurilor cu sumele rezultate din actualizarea cu rata infla�iei a
amortiz�rii mijloacelor fixe, se consider� utilizare a rezervei;
    b) sumele care sunt deduse ulterior prin intermediul amortiz�rii
fiscale sau al cheltuielilor privind activele cedate �i/sau casate se
impoziteaz� concomitent cu deducerea amortiz�rii fiscale, respectiv
la momentul sc�derii din gestiune a mijloacelor fixe �i terenurilor,
dup� caz.

acestor sume, acestea urmând s� fie impozitate potrivit
art. 22 alin. (5)
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14Art. 23 Cheltuieli cu dobânzile �i diferen�e de curs valutar

 La articolul 23, dup� alineatul (1) se introduce un nou alineat,
alineatul 11:
    alin.11 În în�elesul alin. (1), prin credit/împrumut se în�elege orice
conven�ie încheiat� între p�r�i care genereaz� în sarcina uneia dintre
p�r�i obliga�ia de a pl�ti dobânzi �i de a restitui capitalul împrumutat.

Art. 23 Cheltuieli cu dobânzile �i diferen�e de curs
valutar

11

12

13

Art. 21 Cheltuieli

alin. (4) Urm�toarele cheltuieli nu sunt deductibile:

alineatul (4), litera b) se modific�:
    b) dobânzile/major�rile de întârziere, amenzile, confisc�rile �i
penalit��ile, datorate c�tre autorit��ile române/str�ine, potrivit
prevederilor legale.

    La articolul 21 alineatul (4), dup� litera �4) se introduc dou�
noi litere, literele �5) �i  �6):
     lit.�5) cheltuielile din evaluarea activelor biologice în cazul în care,
ca urmare a efectu�rii unei evalu�ri utilizând modelul bazat pe
valoarea just� de c�tre contribuabilii care aplic� reglement�rile
contabile conforme cu Standardele interna�ionale de raportare
financiar�, se înregistreaz� o descre�tere a valorii acestora;

 Lit.�6) cheltuielile cu dobânzile, stabilite în conformitate cu
reglement�rile contabile conforme cu Standardele interna�ionale de
raportare financiar�, în cazul în care mijloacele fixe/imobiliz�rile
necorporale/stocurile sunt achizi�ionate în baza unor contracte cu
plat� amânat�.

    La articolul 21 alineatul (4), dup� litera �) se introduce o nou�
liter�, litera u):
    lit.u) cheltuielile înregistrate în eviden�a contabil�, indiferent de
natura lor, dovedite ulterior ca fiind legate de fapte de corup�ie,
potrivit legii.

Art. 21 Cheltuieli

  alin. (4) Urm�toarele cheltuieli nu sunt deductibile:
   a).....
 b) dobânzile/major�rile de întârziere, amenzile,
confisc�rile �i penalit��ile de întârziere datorate c�tre
autorit��ile române/str�ine, potrivit prevederilor legale
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Art. 24 Amortizarea fiscal�
Alin. (3) Sunt, de asemenea, considerate mijloace fixe
amortizabile
La articolul 24 alineatul (3), litera a) se modific�:
   alin. (3) lit.a) investi�iile efectuate la mijloacele fixe care fac
obiectul unor contracte de închiriere, concesiune, loca�ie de gestiune,
asociere în participa�iune �i altele asemenea

   La articolul 24 alineatul (3), dup� litera f) se introduce o nou�
liter�, litera g):
    g) activele biologice, înregistrate de c�tre contribuabilii care aplic�
reglement�rile contabile conforme cu Standardele interna�ionale de
raportare financiar�
    
   La articolul 24 alineatul (4), dup� litera g) se introduce o nou�
liter�, litera h):
    lit.h) imobiliz�rile necorporale cu durat� de via�� util�
nedeterminat�, încadrate astfel potrivit reglement�rilor contabile

   
    La articolul 24, alineatul (10) se modific�:
      alin. (10) Cheltuielile aferente achizi�ion�rii de brevete, drepturi
de autor, licen�e, m�rci de comer� sau fabric� �i alte imobiliz�ri
necorporale recunoscute din punct de vedere contabil, cu excep�ia
cheltuielilor de constituire a fondului comercial, a imobiliz�rilor
necorporale cu durat� de via�� util� nedeterminat�, încadrate astfel
potrivit reglement�rilor contabile, precum �i cheltuielile de dezvoltare
care din punct de vedere contabil reprezint� imobiliz�ri necorporale
se recupereaz� prin intermediul deducerilor de amortizare liniar� pe
perioada contractului sau pe durata de utilizare, dup� caz. Cheltuielile
aferente achizi�ion�rii sau producerii programelor informatice se
recupereaz� prin intermediul deducerilor de amortizare liniar� pe o
perioad� de 3 ani. Pentru brevetele de inven�ie se poate utiliza �i
metoda de amortizare degresiv� sau accelerat�

Art. 24 Amortizarea fiscal�
    Alin. (3) Sunt, de asemenea, considerate mijloace
fixe amortizabile:
    a) investi�iile efectuate la mijloacele fixe care fac
obiectul unor contracte de închiriere, concesiune, loca�ie
de gestiune sau altele asemenea;

Art. 24 alin. (4) Nu reprezint� active amortizabile:
   a)...
   b)...
   c)...
   d)...
   e)...
   f)...
   g)...

Art. 24 alin. (10) Cheltuielile aferente achizi�ion�rii de
brevete, drepturi de autor, licen�e, m�rci de comer� sau
fabric� �i alte imobiliz�ri necorporale recunoscute din
punct de vedere contabil, cu excep�ia cheltuielilor de
constituire �i a fondului comercial, precum �i cheltuielile
de dezvoltare care din punct de vedere contabil
reprezint� imobiliz�ri necorporale se recupereaz� prin
intermediul deducerilor de amortizare liniar� pe perioada
contractului sau pe durata de utilizare, dup� caz.
Cheltuielile aferente achizi�ion�rii sau producerii
programelor informatice se recupereaz� prin intermediul
deducerilor de amortizare liniar� pe o perioad� de 3 ani.
Pentru brevetele de inven�ie se poate utiliza �i metoda de
amortizare degresiv� sau accelerat�
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20Art. 30    Venituri ob�inute de persoanele juridice str�ine din
propriet��i imobiliare �i din vânzarea-cesionarea titlurilor de
participare

La articolul 30, alineatul (4) se modific�:

  alin.(4) În cazul veniturilor prev�zute la alin. (1) ob�inute de
persoanele juridice str�ine, obliga�ia de a calcula, re�ine, declara �i
vira impozitul pe profit revine cump�r�torului atunci când

Art. 30    Venituri ob�inute de persoanele juridice
str�ine din propriet��i imobiliare �i din
vânzarea-cesionarea titlurilor de participare
 alin. (1) Persoanele juridice str�ine care ob�in venituri
din propriet��i imobiliare situate în România sau din
vânzarea-cesionarea titlurilor de participare de�inute la o
persoan� juridic� român� au obliga�ia de a pl�ti impozit
pe profit pentru profitul impozabil aferent acestor venituri.
alin. (2)....
alin. (3) Orice persoan� juridic� str�in� care ob�ine
venituri dintr-o proprietate imobiliar� situat� în România
sau din vânzarea-cesionarea titlurilor de participare
de�inute la o persoan� juridic� român� are obliga�ia de a
declara �i pl�ti impozit pe profit, potrivit art. 34 �i 35.
Orice persoan� juridic� str�in� poate desemna un
împuternicit pentru a îndeplini aceste obliga�ii.
 alin. (4) Prin excep�ie de la prevederile alin. (3), în cazul
veniturilor prev�zute la alin. (1) ob�inute de persoanele
juridice str�ine, obliga�ia de a calcula, re�ine, declara �i
vira impozitul pe profit revine cump�r�torului atunci când
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    La articolul 24, dup� alineatul (11) se introduc dou� noi
alineate, alineatele 111 �i 112 cu urm�torul cuprins:
    alin.111 Prin derogare de la prevederile art. 7 alin. (1) pct. 33 �i 34,
pentru mijloacele de transport persoane care au cel mult 9 scaune de
pasageri, incluzând �i scaunul �oferului, din categoria M1, astfel cum
sunt definite în Reglement�rile privind omologarea de tip �i eliberarea
c�r�ii de identitate a vehiculelor rutiere, precum �i omologarea de tip a
produselor utilizate la acestea - RNTR 2, aprobate prin Ordinul
ministrului lucr�rilor publice, transporturilor �i locuin�ei nr. 211/2003,
cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, cheltuielile cu amortizarea
sunt deductibile, pentru fiecare, în limita a 1.500 lei/lun�. Pentru
aceste mijloace de transport nu se aplic� prevederile alin. (11) lit. f).
    Alin.112 Alin.111 se aplic� inclusiv pentru mijloacele de transport
persoane care au cel mult 9 scaune de pasageri, incluzând �i scaunul
�oferului, achizi�ionate/produse anterior datei de 1 februarie 2013,
pentru cheltuielile cu amortizarea stabilite în baza valorii fiscale
r�mase neamortizate la aceast� dat�

Alin. (11) Amortizarea fiscal� se calculeaz� dup� cum
urmeaz�:
a)....
   .
   .
   .   
f) mijloacele de transport pot fi amortizate �i în func�ie de
num�rul de kilometri sau num�rul de ore de func�ionare
prev�zut în c�r�ile tehnice, pentru cele achizi�ionate dup�
data de 1 ianuarie 2004
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21Art. 31 Credit fiscal 
La articolul 31, dup� alineatul (2) se introduce un nou alineat,
alineatul 21:

   alin.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

Art. 31 Credit fiscal
Alin. (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.

cump�r�torul este o persoan� juridic� român� sau o persoan�
juridic� str�in� care are un sediu permanent înregistrat fiscal în
România la momentul tranzac�iei, urmând ca persoana juridic�
str�in� s� declare �i s� pl�teasc� impozit pe profit potrivit art. 35

cump�r�torul este o persoan� juridic� român� sau o
persoan� juridic� str�in� care are un sediu permanent
înregistrat fiscal în România la momentul tranzac�iei.

* O.G. nr.8/2013 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. 54 din 23 ianuarie 2013

Prevederile O.G. nr.8/2013 intr� în vigoare la data de 1 februarie 2013
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