
 Defini�ia microîntreprinderii -[ art. 1121 CF]
O microîntreprindere este o persoan� juridic� român� care îndepline�te 

cumulativ urm�toarele condi�ii la 31 decembrie a anului fiscal precedent:
1.  realizeaz� venituri, altele decât cele de la art. 1122 alin. (6) CF;
2.  realizeaz� venituri, altele decât cele din consultan�� �i management, în 

propor�ie de peste 80% din veniturile totale;
3.  a realizat venituri care nu au dep��it echivalentul în lei a 65.000 euro;
4.  capitalul social al acesteia este de�inut de persoane, altele decât statul �i 

autorit��ile locale;
5. nu se afl� în dizolvare cu lichidare, înregistrat� în registrul comer�ului sau 

la instan�ele judec�tore�ti, potrivit legii.

Nu pl�tesc impozit pe veniturile microîntreprinderilor persoanele juridice 
care: a) desf��oar� activit��i în domeniul bancar (societ��ile comerciale 
bancare, casele de schimb valutar, etc.);

b) desf��oar� activit��i  în  domeniile asigur�rilor �i reasigur�rilor, al pie�ei de 
capital (cu excep�ia persoanelor juridice care desf��oar� activit��i de 
intermediere în aceste domenii: brokerii �i agen�ii de asigurare)

c)desf��oar� activit��i în domeniul jocurilor de noroc;   [ art. 1122 alin. (6) CF]

Încadrarea în categoria veniturilor din consultan�� �i management se 
efectueaz� prin analiza contractelor încheiate �i a altor documente care justific� 
natura veniturilor. ( pct.1 din HG44/2004)

Pentru încadrarea în condi�ia privind nivelul veniturilor realizate în anul 
precedent, se vor lua în calcul acelea�i venituri care constituie baza impozabil� 
prev�zut� la art. 1127 din Codul fiscal, iar cursul de schimb pentru determinarea 
echivalentului în euro este cel de la închiderea aceluia�i exerci�iu financiar.

( pct.4 din HG44/2004)

OBS.
 1.   Anul fiscal al unei microîntreprinderi este anul calendaristic.
    În cazul unei microîntreprinderi care se înfiin�eaz� sau î�i înceteaz� existen�a, 

anul fiscal este perioada din anul calendaristic în care persoana juridic� a existat. 
  ( art. 1124 CF)
2. Persoanele juridice române pentru care perioada de inactivitate 

temporar�/nedesf��urare a activit��ii înceteaz� în cursul anului aplic� sistemul de 
impunere pe veniturile microîntreprinderilor, pentru anul respectiv, începând cu 
trimestrul în care înceteaz� perioada de inactivitate temporar�/nedesf��urare a 
activit��ii. (pct. 5 prima tez� din HG nr. 44/2004)

   IMPOZITUL PE VENITURILE MICROÎNTREPRINDERILOR
ÎNCEPÂND cu 1IANUARIE 2014

Baza legal�:  TITLUL IV1din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (CF),
modificat� prin OG nr. 8/2013 aprobat� prin Lefgea nr. 168/2013 �i OUG 102/2013 
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IMPOZITUL PE VENITURILE MICROÎNTREPRINDERILOR       
     ESTE OBLIGATORIU

I. INTRAREA ÎN SISTEMUL DE IMPUNERE A MICROÎNTREPRINDERILOR SE 
REALIZEAZ� ASTFEL:

1. La începutul anului:  în cazul îndeplinirii condi�iilor cumulative de la art. 1121  

la 31 decembrie a anului precedent, prin depunerea declara�iei de men�iuni 010 
pentru modificarea  vectorului fiscal, dac� este cazul, pân� la 31 ianuarie al anului în 
curs.

 2. La înfiin�are:
O persoan� juridic� român� care este nou-înfiin�at� este obligat� s� pl�teasc� 

impozit pe veniturile microîntreprinderilor începând cu primul an fiscal, dac� 
condi�ia prev�zut� la art. 112 1 lit. d) ( capitalul social al acesteia este de�inut de 
persoane, altele decât statul �i autorit��ile locale) este îndeplinit� la data înregistr�rii 
la registrul comer�ului. [art.  1122 alin. (4)  CF]
Excep�ie: 

Persoana juridic� român� nou-înfiin�at� care, la data înregistr�rii în registrul 
comer�ului, are subscris un capital social reprezentând cel pu�in echivalentul în lei al 
sumei de 25.000 euro poate opta s� aplice prevederile titlului II (impozit pe profit). 
Op�iunea este definitiv�, cu condi�ia men�inerii valorii capitalului social de la data 
înregistr�rii, pentru întreaga perioad� de existen�� a persoanei juridice respective.
[art.  1122 alin. (4),  (41) �i (42) CF] 

  II. IE�IREA  DIN SISTEMUL DE IMPUNERE A MICROÎNTREPRINDERILOR   
                                                   
REGULA:
În cazul în care în cursul anului fiscal una dintre condi�iile de la art. 1121 nu mai este 
îndeplinit�, microîntreprinderea are obliga�ia de a p�stra pentru anul fiscal respectiv 
regimul de impozitare,  iar începand cu anul fiscal urm�tor microintreprinderea 
devine pl�titoare de impozit pe profit.  [art. 1122 alin. (5) �i art. 1128 alin. (3) CF] 
EXCEP�II:
Dac� în cursul unui an fiscal o microîntreprindere realizeaz� venituri mai mari de 
65.000 euro sau ponderea veniturilor realizate din consultan�� �i management în 
veniturile totale este de peste 20% inclusiv, aceasta va pl�ti impozit pe profit  
începând cu trimestrul în care s-a dep��it oricare dintre cele 2  limite, luând în 
considerare veniturile �i cheltuielile realizate de la începutul anului fiscal. Impozitul 
pe profit datorat reprezint� diferen�a dintre impozitul pe profit calculat de la începutul 
anului fiscal pân� la sfâr�itul perioadei de raportare �i impozitul pe veniturile 
microîntreprinderilor datorat în cursul anului respectiv. (art. 1126 din Codul fiscal )
Se  va  depune declara�ia de men�iuni 010 pentru modificarea  vectorului fiscal în 
termen de 30 de zile de la data dep��irii oric�rei dintre cele 2  limite. (pct.11 din HG 
nr.44/2004)
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 Cota de impozitare pe veniturile microîntrepriderilor este de 3% 
aplicat� asupra veniturilor din orice surs� din care se scad:
    a) veniturile aferente costurilor stocurilor de produse;
    b) veniturile aferente costurilor serviciilor în curs de execu�ie;
    c) veniturile din produc�ia de imobiliz�ri corporale �i necorporale
    d) veniturile din subven�ii;
    e) veniturile din provizioane �i ajust�ri pentru depreciere sau pierdere 
de valoare;
    f) veniturile rezultate din restituirea sau anularea unor dobânzi �i/sau 
penalit��i de întârziere, care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul 
profitului impozabil;
    g) veniturile realizate din desp�gubiri, de la societ��ile de 
asigurare/reasigurare, pentru pagubele produse bunurilor de natura 
stocurilor sau a activelor corporale proprii;
    h) veniturile din diferen�e de curs valutar;
    i) veniturile financiare înregistrate ca urmare a decont�rii crean�elor �i 
datoriilor în lei în func�ie de un curs valutar diferit de cel la care au fost 
înregistrate ini�ial;
    j) valoarea reducerilor comerciale acordate ulterior factur�rii.
   

 Pentru determinarea impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, 
la baza impozabil� se adaug� urm�toarele:
    a) valoarea reducerilor comerciale primite ulterior factur�rii;
    b) în trimestrul IV, diferen�a favorabil� dintre veniturile din diferen�e 
de curs valutar/veniturile financiare înregistrate ca urmare a decont�rii 
crean�elor �i datoriilor în lei în func�ie de un curs valutar diferit de cel la 
care au fost înregistrate ini�ial �i cheltuielile din diferen�e de curs 
valutar/cheltuielile financiare aferente, înregistrate cumulat de la 
începutul anului.
   (art. 1127 din Codul fiscal)                                                                                           

    Plata impozitului �i depunerea declara�iei  (D100) se efectueaz� 
trimestrial, pân� la data de 25 inclusiv a lunii urm�toare trimestrului 
pentru care se calculeaz� impozitul. 
 (art. 1129 din Codul fiscal)

                  
                                                                            Material elaborat la data de 04.02.2014   
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