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                             art. 7,11, 193, 20, 21, 22, 24, 34 
                                                                  

TABEL COMPARATIV

Noile prevederi se aplic� începând cu data 1 ianuarie 2012, excep�ie pct. 5 - art. 11 alin. (13) �i (14) - care se aplic� cu 1 iulie 2012
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Art. 7 Defini�ii ale termenilor comuni
 alin. (1), dup� pct. 33 se introduce un nou punct 34:     
  Pct. 34 Contribuabilii care aplic� reglement�rile contabile conforme cu Standardele interna�ionale de raportare
financiar� pentru determinarea valorii fiscale vor avea în vedere �i urm�toarele reguli:
  a) pentru imobiliz�rile necorporale, în valoarea fiscal� se includ �i reevalu�rile efectuate potrivit reglement�rilor
contabile. În cazul în care se efectueaz� reevalu�ri ale imobiliz�rilor necorporale care determin� o descre�tere a valorii
acestora sub valoarea r�mas� neamortizat� stabilit� în baza valorii de înregistrare în patrimoniu, valoarea fiscal� r�mas�
neamortizat� a imobiliz�rilor necorporale se recalculeaz� pân� la nivelul celei stabilite pe baza valorii de înregistrare în
patrimoniu;
    b) în cazul în care se trece de la modelul reevalu�rii la modelul bazat pe cost, în valoarea fiscal� a activelor �i
pasivelor stabilit� potrivit regulilor prev�zute la pct. 33, cu excep�ia mijloacelor fixe amortizabile �i a terenurilor, nu se
include actualizarea cu rata infla�iei;

2
Art. 7 Defini�ii ale termenilor comuni
 alin. (1), dup� pct. 14 se introduce un nou punct 141 : 
  Pct. 141 impozitul pe profit amânat - impozitul pl�tibil/recuperabil în perioadele viitoare în leg�tur� cu diferen�ele
temporare impozabile/deductibile dintre valoarea contabil� a unui activ sau a unei datorii �i valoarea fiscal� a acestora.

Art. I
pct.
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Art. 11 alin. (11) �i (12) se  modific�: 
   alin. (11) Contribuabilii declara�i inactivi conform art. 78^1 din
Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur�
fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, care
desf��oar� activit��i economice în perioada de inactivitate, sunt
supu�i obliga�iilor privind plata impozitelor �i taxelor prev�zute de
prezenta lege, dar nu beneficiaz� de dreptul de deducere a
cheltuielilor �i a taxei pe valoarea ad�ugat� aferente achizi�iilor
efectuate în perioada respectiv�.
  alin. (12) Beneficiarii care achizi�ioneaz� bunuri �i/sau servicii
de la contribuabili dup� înscrierea acestora ca inactivi în
Registrul contribuabililor inactivi/reactiva�i conform art. 78^1 din
Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003, republicat�, cu modific�rile �i
complet�rile ulterioare, nu beneficiaz� de dreptul de deducere a
cheltuielilor �i a taxei pe valoarea ad�ugat� aferente achizi�iilor
respective, cu excep�ia achizi�iilor de bunuri efectuate în cadrul
procedurii de executare silit�.

Art. 11 Prevederi speciale pentru aplicarea
Codului fiscal
 alin. (11) Autorit��ile fiscale nu vor lua în considerare
o tranzac�ie efectuat� de un contribuabil declarat
inactiv prin ordin al pre�edintelui Agen�iei Na�ionale
de Administrare Fiscal�, cu excep�ia livr�rilor de
bunuri efectuate în cadrul procedurii de executare
silit�.
 alin. (12)  De asemenea, nu sunt luate în considerare
de autorit��ile fiscale tranzac�iile efectuate cu un
contribuabil declarat inactiv prin ordin al pre�edintelui
Agen�iei Na�ionale de Administrare Fiscal�, cu
excep�ia achizi�iilor de bunuri efectuate în cadrul
procedurii de executare silit�. Procedura de declarare
a contribuabililor inactivi va fi stabilit� prin ordin al
pre�edintelui Agen�iei Na�ionale de Administrare
Fiscal�. Ordinul �i lista contribuabililor declara�i
inactivi se comunic� contribuabililor c�rora le sunt
destinate �i persoanelor interesate, prin afi�area pe
pagina de internet a Agen�iei Na�ionale de
Administrare Fiscal�.

    c) în cazul în care se trece de la modelul reevalu�rii la modelul bazat pe cost, din valoarea fiscal� a mijloacelor fixe
amortizabile �i a terenurilor se scad reevalu�rile efectuate potrivit reglement�rilor contabile �i se include actualizarea cu
rata infla�iei;
  d) pentru propriet��ile imobiliare clasificate ca investi�ii imobiliare, valoarea fiscal� este reprezentat� de costul de
achizi�ie, de produc�ie sau de valoarea de pia�� a investi�iilor imobiliare dobândite cu titlu gratuit ori constituite ca aport la
data intr�rii în patrimoniul contribuabilului, utilizat� pentru calculul amortiz�rii fiscale, dup� caz. În valoarea fiscal� se
includ �i evalu�rile efectuate potrivit reglement�rilor contabile. În cazul în care se efectueaz� evalu�ri ale investi�iilor
imobiliare care determin� o descre�tere a valorii acestora sub valoarea r�mas� neamortizat� stabilit� în baza costului de
achizi�ie/produc�ie sau valorii de pia�� a investi�iilor imobiliare dobândite cu titlu gratuit ori constituite ca aport, valoarea
fiscal� r�mas� neamortizat� a investi�iilor imobiliare se recalculeaz� pân� la nivelul celei stabilite pe baza costului de
achizi�ie/produc�ie sau valorii de pia��, dup� caz, a investi�iilor imobiliare.
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  Dup� art. 192 se intriduce un nou art. 193

  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) pentru sumele înregistrate în rezultatul reportat din provizioane specifice, 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:
   1. sumele înregistrate în soldul creditor al contului “Rezultatul reportat din provizioane specifice”, reprezentând
diferen�ele dintre valoarea provizioanelor specifice determinate la data de 31 decembrie 2011 potrivit Regulamentului
B�ncii Na�ionale a României nr. 3/2009 privind clasificarea creditelor �i plasamentelor, precum �i constituirea,
regularizarea �i utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, �i ajust�rile
pentru depreciere, eviden�iate la data de 1 ianuarie 2012 potrivit Standardelor interna�ionale de raportare financiar�,
aferente elementelor pentru care au fost constituite respectivele provizioane specifice, sunt tratate ca rezerve, acestea
urmând s� fie impozitate potrivit art. 22 alin. (5);
    2. sumele înregistrate în soldul debitor al contului “Rezultatul reportat din provizioane specifice”, reprezentând
diferen�ele dintre valoarea provizioanelor specifice determinate la data de 31 decembrie 2011 potrivit Regulamentului
B�ncii Na�ionale a României nr. 3/2009, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, �i ajust�rile pentru depreciere,
eviden�iate la data de 1 ianuarie 2012 potrivit Standardelor interna�ionale de raportare financiar�, aferente elementelor

5   
Art. 11 dup� alin. (12) se introduc dou� noi alineate (13) �i (14):
  alin. (13) Contribuabilii c�rora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. b) -
e) din Codul fiscal nu beneficiaz� de dreptul de deducere a taxei pe valoarea ad�ugat� aferente achizi�iilor efectuate în
perioada respectiv�, dar sunt supu�i obliga�iei de plat� a TVA colectate, în conformitate cu prevederile titlului VI, aferent�
opera�iunilor impozabile desf��urate în perioada respectiv�.
  alin. (14)  Beneficiarii care achizi�ioneaz� bunuri �i/sau servicii de la contribuabilii c�rora li s-a anulat înregistrarea în
scopuri de TVA conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. b) - e) �i au fost înscri�i în Registrul persoanelor impozabile a
c�ror înregistrare în scopuri de TVA conform art. 153 a fost anulat� nu beneficiaz� de dreptul de deducere a taxei pe
valoarea ad�ugat� aferente achizi�iilor respective, cu excep�ia achizi�iilor de bunuri efectuate în cadrul procedurii de
executare silit�.

Se aplic� începând cu data de 1 iulie 2012
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Art. 20, literele b) �i c) se modific�:
  lit. b)  diferen�ele favorabile de valoare a titlurilor de participare,
înregistrate ca urmare a încorpor�rii rezervelor, beneficiilor sau

Art. 20 Venituri neimpozabile lit. b) �i c)
  lit. b) diferen�ele favorabile de valoare a titlurilor de
participare, înregistrate ca urmare a încorpor�rii

pentru care au fost constituite respectivele provizioane specifice, reprezint� elemente similare cheltuielilor, în mod
e�alonat, în tran�e egale, pe o perioad� de 3 ani;
    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:
    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 acestor sume,
acestea urmând s� fie impozitate potrivit art. 22 alin. (5);
    2. sumele înregistrate în creditul contului rezultatul reportat din actualizarea cu rata infla�iei a activelor, cu excep�ia
actualiz�rii cu rata infla�iei a mijloacelor fixe amortizabile �i a terenurilor, nu reprezint� elemente similare veniturilor;
    3. sumele înregistrate în debitul contului rezultatul reportat din actualizarea cu rata infla�iei a pasivelor, cu excep�ia
actualiz�rii cu rata infla�iei a amortiz�rii mijloacelor fixe, nu reprezint� elemente similare cheltuielilor;
    c) pentru sumele înregistrate în rezultatul reportat provenit din alte ajust�ri, ca urmare a implement�rii reglement�rilor
contabile conforme cu Standardele interna�ionale de raportare financiar� ca baz� a contabilit��ii, cu excep�ia sumelor
care provin din provizioane specifice �i a sumelor care provin din actualizarea cu rata infla�iei, se aplic� urm�torul
tratament fiscal:
    1. sumele care provin din anularea unor cheltuieli pentru care s-a acordat deducere reprezint� elemente similare
veniturilor;
    2. sumele care reprezint� elemente de natura veniturilor înregistrate suplimentar, potrivit reglement�rilor contabile
conforme cu Standardele interna�ionale de raportare financiar�, reprezint� elemente similare veniturilor;
    3. sumele care reprezint� elemente de natura cheltuielilor înregistrate suplimentar, potrivit reglement�rilor contabile
conforme cu Standardele interna�ionale de raportare financiar�, sunt considerate elemente similare cheltuielilor numai
dac� acestea sunt deductibile în conformitate cu prevederile art. 21;
    4. sumele care provin din anularea unor cheltuieli pentru care nu s-a acordat deducere nu reprezint� elemente similare
veniturilor;
    5. sumele care provin din anularea unor venituri care au reprezentat venituri neimpozabile nu reprezint� elemente
similare cheltuielilor;
    d) în cazul în care în rezultatul reportat provenit din alte ajust�ri, ca urmare a implement�rii reglement�rilor contabile
conforme cu Standardele interna�ionale de raportare financiar� ca baz� a contabilit��ii, se înregistreaz� sume care provin
din retratarea unor provizioane, altele decât cele prev�zute la lit. a), sumele care provin din anularea provizioanelor care
au reprezentat cheltuieli nedeductibile nu reprezint� elemente similare veniturilor, iar sumele rezultate din introducerea
provizioanelor conform reglement�rilor contabile conforme cu Standardele interna�ionale de raportare financiar� nu
reprezint� elemente similare cheltuielilor.
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Art. 21 Regimul fiscal al dividendelor primite din statele membre ale Uniunii Europene
 alin. (2), dup� lit. p) se introduc dou� noi litere r) �i s):
  lit. r) cheltuielile înregistrate ca urmare a restituirii subven�iilor primite, potrivit legii, de la Guvern, agen�ii
guvernamentale �i alte institu�ii na�ionale �i interna�ionale;
  lit. s) cheltuielile cu beneficiile acordate salaria�ilor în instrumente de capitaluri cu decontare în numerar la momentul
acord�rii efective a beneficiilor, dac� acestea sunt impozitate conform titlului III.

8
.Art. 20 Venituri neimpozabile
 dup� lit.e) se introduc dou� noi litere f) �i g): 
  lit. f) veniturile din impozitul pe profit amânat determinat �i înregistrat de c�tre contribuabilii care aplic� reglement�rile
contabile conforme cu Standardele interna�ionale de raportare financiar�;
  lit. 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

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;
  lit. c) 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, veniturile din restituirea
ori anularea unor dobânzi �i/sau penalit��i de întârziere pentru
care nu s-a acordat deducere, precum �i veniturile reprezentând
anularea rezervei înregistrate ca urmare a particip�rii în natur� la
capitalul altor persoane juridice;"

rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune la
persoanele juridice la care se de�in titluri de
participare, precum �i diferen�ele favorabile de
valoare rezultate din evaluarea titlurilor de participare
�i a obliga�iunilor emise pe termen lung, efectuat�
potrivit reglement�rilor contabile. Acestea sunt
impozabile la data transmiterii cu titlu gratuit, a
cesion�rii, a retragerii, a lichid�rii investi�iilor
financiare, precum �i la data retragerii capitalului
social la persoana juridic� la care se de�in titlurile de
participare;
    lit. c) 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 �i veniturile din
restituirea sau anularea unor dobânzi �i/sau penalit��i
de întârziere pentru care nu s-a acordat deducere.
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Dup� art. 21 Regimul fiscal al dividendelor primite din statele membre ale Uniunii Europene
 alin. (4) litera �) se introduc patru noi litere �1)- �4):
  lit �1) cheltuielile din reevaluarea imobiliz�rilor necorporale, în cazul în care, ca urmare a efectu�rii unei reevalu�ri 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;

11
Art. 21 Regimul fiscal al dividendelor primite din statele
membre ale Uniunii Europene
 alin. (4) lit. h) se abrog�

Art. 21 Regimul fiscal al dividendelor primite din
statele membre ale Uniunii Europene
 alin. (4) lit.h) cheltuielile determinate de diferen�ele
nefavorabile de valoare a titlurilor de participare la
persoanele juridice la care se de�in participa�ii,
precum �i de diferen�ele nefavorabile de valoare
aferente obliga�iunilor emise pe termen lung, cu
excep�ia celor determinate de vânzarea-cesionarea
acestora. Excep�ia nu se aplic� pentru cheltuielile
reprezentând valoarea de înregistrare a titlurilor de
participare tranzac�ionate pe pia�a autorizat� �i
supravegheat� de Comisia Na�ional� a Valorilor
Mobiliare, în perioada 1 ianuarie 2009 - 31 decembrie
2009 inclusiv.

10
Art. 21 Regimul fiscal al dividendelor primite din statele
membre ale Uniunii Europene
 alin. (4) lit. a) se modific�:
cheltuielile proprii ale contribuabilului cu impozitul pe profit
datorat, inclusiv cele reprezentând diferen�e din anii preceden�i
sau din anul curent, precum �i impozitele pe profit sau pe venit
pl�tite în str�in�tate. Sunt nedeductibile �i cheltuielile cu
impozitele nere�inute la surs� în numele persoanelor fizice �i
juridice nerezidente, pentru veniturile realizate din România,
precum �i cheltuielile cu impozitul pe profit amânat înregistrat de
c�tre contribuabilii care aplic� reglement�rile contabile conforme
cu Standardele interna�ionale de raportare financiar�.
     

Art. 21 Regimul fiscal al dividendelor primite din
statele membre ale Uniunii Europene
 alin. (4) lit. a) cheltuielile proprii ale contribuabilului
cu impozitul pe profit datorat, inclusiv cele
reprezentând diferen�e din anii preceden�i sau din
anul curent, precum �i impozitele pe profit sau pe
venit pl�tite în str�in�tate. Sunt nedeductibile �i
cheltuielile cu impozitele nere�inute la surs� în
numele persoanelor fizice �i juridice nerezidente,
pentru veniturile realizate din România.
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Art. 21 Regimul fiscal al dividendelor primite din statele
membre ale Uniunii Europene
 alin. (4) lit. t) se modific�:
  lit. t) 50% din cheltuielile privind combustibilul, pentru vehiculele
rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv transportului rutier
de persoane, cu o greutate maxim� autorizat� care s� nu
dep��easc� 3.500 kg �i care s� nu aib� mai mult de 9 scaune de
pasageri, incluzând �i scaunul �oferului, aflate în proprietatea
sau în folosin�a contribuabilului. Prin excep�ie de la prezentele
prevederi, cheltuielile privind combustibilul sunt integral
deductibile în situa�ia în care vehiculele respective se înscriu în
oricare dintre urm�toarele categorii:
    1. vehiculele utilizate exclusiv pentru: interven�ie, repara�ii,
paz� �i protec�ie, curierat, transport de personal la �i de la locul
de desf��urare a activit��ii, precum �i vehiculele special adaptate
pentru a fi utilizate drept care de reportaj, vehiculele utilizate de
agen�i de vânz�ri �i de agen�i de recrutare a for�ei de munc�;
    2. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plat�,
inclusiv pentru activitatea de taxi;
    3. vehiculele utilizate pentru închirierea c�tre alte persoane,
inclusiv pentru desf��urarea activit��ii de instruire în cadrul
�colilor de �oferi.

Art. 21 Regimul fiscal al dividendelor primite din
statele membre ale Uniunii Europene
 alin. (4) lit. t) în perioada 1 ianuarie 2011 - 31
decembrie 2011 inclusiv, cheltuielile privind
combustibilul pentru vehiculele rutiere motorizate care
sunt destinate exclusiv transportului rutier de
persoane, cu o greutate maxim� autorizat� care s�
nu dep��easc� 3.500 kg �i care s� nu aib� mai mult
de 9 scaune de pasageri, incluzând �i scaunul
�oferului, aflate în proprietatea sau în folosin�a
contribuabilului, cu excep�ia situa�iei în care
vehiculele se înscriu în oricare dintre urm�toarele
categorii:
  1. vehiculele utilizate exclusiv pentru: interven�ie,
repara�ii, paz� �i protec�ie, curierat, transport de
personal la �i de la locul de desf��urare a activit��ii,
precum �i vehiculele special adaptate pentru a fi
utilizate drept care de reportaj, vehiculele utilizate de
agen�i de vânz�ri �i de agen�i de recrutare a for�ei de
munc�;
  2. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane
cu plat�, inclusiv pentru activitatea de taxi;
  3. vehiculele utilizate pentru închirierea c�tre alte
persoane, inclusiv pentru desf��urarea activit��ii de
instruire în cadrul �colilor de �oferi.

 lit. �2) cheltuielile din reevaluarea mijloacelor fixe, în cazul în care, ca urmare a efectu�rii unei reevalu�ri 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. �3) cheltuielile reprezentând modificarea valorii juste a investi�iilor imobiliare, în cazul în care, 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�, se înregistreaz� o descre�tere a valorii acestora;
 lit. �4) cheltuielile reprezentând deprecierea/amortizarea mijloacelor fixe, înregistrate de c�tre contribuabilii care aplic�
reglement�rile contabile conforme cu Standardele interna�ionale de raportare financiar�, la momentul transferului din
categoria activelor imobilizate de�inute în vederea vânz�rii în categoria activelor imobilizate de�inute pentru activitatea
proprie.
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La art. 22 Provizioane �i rezerve
 alin. (1), dup� lit. d) se introduc dou� noi litere d1) �i d2: 
  lit. d1) ajust�rile pentru depreciere aferente activelor pentru care, potrivit reglement�rilor pruden�iale ale B�ncii
Na�ionale a României, se determin� ajust�ri pruden�iale de valoare sau, dup� caz, valori ale pierderilor a�teptate,
înregistrate de c�tre institu�iile de credit persoane juridice române �i sucursalele din România ale institu�iilor de credit din
state care nu sunt state membre ale Uniunii Europene sau din state care nu apar�in Spa�iului Economic European, potrivit
reglement�rilor contabile conforme cu Standardele interna�ionale de raportare financiar�, �i filtrele pruden�iale potrivit
reglement�rilor emise de Banca Na�ional� a României. Sumele reprezentând reducerea sau anularea filtrelor pruden�iale
sunt elemente similare veniturilor;
  lit. d2) ajust�rile pentru depreciere înregistrate de c�tre sucursalele din România ale institu�iilor de credit din state
membre ale Uniunii Europene �i state apar�inând Spa�iului Economic European, potrivit reglement�rile contabile
conforme cu Standardele interna�ionale de raportare financiar�, aferente creditelor �i plasamentelor care intr� în sfera de

15
Art. 22 alin. (1) lit. d) se modific�:
  lit. d) provizioanele specifice, constituite de institu�iile financiare
nebancare înscrise în Registrul general �inut de Banca Na�ional�
a României, de institu�iile de plat� persoane juridice române care
acord� credite legate de serviciile de plat�, de institu�iile emitente
de moned� electronic�, persoane juridice române, care acord�
credite legate de serviciile de plat�, precum �i provizioanele
specifice constituite de alte persoane juridice, potrivit legilor de
organizare �i func�ionare.

Art. 22  Provizioane �i rezerve
alin. (1) Contribuabilul are dreptul la deducerea
rezervelor �i provizioanelor, numai în conformitate cu
prezentul articol, astfel:
a).....
lit.b....
lit.c).....
lit. d) provizioanele specifice, constituite potrivit
legilor de organizare �i func�ionare, de c�tre institu�iile
de credit, institu�iile financiare nebancare înscrise în
Registrul general �inut de Banca Na�ional� a
României, precum �i provizioanele specifice
constituite de alte persoane juridice similare.

14
Dup� art. 21 Regimul fiscal al dividendelor primite din statele membre ale Uniunii Europene
 alin. (4) lit. t) se introduce o nou� liter� �):
  lit. �) cheltuielile cu beneficiile acordate salaria�ilor în instrumente de capitaluri cu decontare în ac�iuni. Acestea
reprezint� elemente similare cheltuielilor la momentul acord�rii efective a beneficiilor dac� acestea sunt impozitate
conform titlului III.
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Dup� art. 24  Amortizarea fiscal�
 dup� alin. (22) se introduce un nou alineat (23)Î
  alin. (23) În cazul contribuabililor care aplic� reglement�rile contabile conforme cu Standardele interna�ionale de
raportare financiar�, pentru activele imobilizate de�inute pentru activitatea proprie, transferate în categoria activelor
imobilizate de�inute în vederea vânz�rii �i reclasificate în categoria activelor imobilizate de�inute pentru activitatea
proprie, valoarea fiscal� r�mas� neamortizat� este valoarea fiscal� dinaintea reclasific�rii ca active imobilizate de�inute în
vederea vânz�rii. Durata de amortizare este durata normal� de utilizare r�mas� determinat� în baza duratei normale de
utilizare ini�iale, din care se scade durata în care a fost clasificat în categoria activelor imobilizate de�inute în vederea
vânz�rii. Amortizarea fiscal� se calculeaz� începând cu luna urm�toare celei în care a fost reclasificat în categoria
activelor imobilizate de�inute pentru activitatea proprie, prin recalcularea cotei de amortizare fiscal�.

18
Art. 24 Amortizarea fiscal�
 dup� alin. (15), se introduc dou� noi alineate (151) �i (152):
  alin. (151) În cazul în care se înlocuiesc p�r�i componente ale mijloacelor fixe amortizabile/imobiliz�rilor necorporale cu
valoare fiscal� r�mas� neamortizat�, cheltuielile reprezentând valoarea fiscal� r�mas� neamortizat� aferent� p�r�ilor
înlocuite reprezint� cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil. Valoarea fiscal� r�mas� neamortizat� a
mijloacelor fixe amortizabile/imobiliz�rilor necorporale se recalculeaz� în mod corespunz�tor, prin diminuarea acesteia cu
valoarea fiscal� r�mas� neamortizat� aferent� p�r�ilor înlocuite �i majorarea cu valoarea fiscal� aferent� p�r�ilor noi
înlocuite, pe durata normal� de utilizare r�mas�.
 alin. (152) În cazul în care se înlocuiesc p�r�i componente ale mijloacelor fixe amortizabile/imobiliz�rilor necorporale
dup� expirarea duratei normale de utilizare, pentru determinarea amortiz�rii fiscale se va stabili o nou� durat� normal�
de utilizare de c�tre o comisie tehnic� sau un expert tehnic independent.

17
Art. 22 dup� alin. (51)  se introduce un nou alineat (52)
  (52)  Prin excep�ie de la prevederile alin. (5), rezervele din reevaluarea imobiliz�rilor necorporale, efectuat� de c�tre
contribuabilii care aplic� reglement�rile contabile conforme cu Standardele interna�ionale de raportare financiar�, care
sunt deduse la calculul profitului impozabil prin intermediul amortiz�rii fiscale sau al cheltuielilor cu cedarea imobiliz�rilor
necorporale, se impoziteaz� concomitent cu deducerea amortiz�rii fiscale, respectiv la momentul sc�derii din gestiune a
acestor imobiliz�ri necorporale, dup� caz

aplicare a reglement�rilor pruden�iale ale B�ncii Na�ionale a României referitoare la ajust�rile pruden�iale de valoare
aplicabile institu�iilor de credit persoane juridice române �i sucursalelor din România ale institu�iilor de credit din state
care nu sunt state membre ale Uniunii Europene sau din state care nu apar�in Spa�iului Economic European.
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Art. 34 Declararea �i plata impozitului pe profit
alin. (14) se modific�:
Persoanele juridice care, în cursul anului fiscal, se dizolv� cu
lichidare, potrivit legii, au obliga�ia s� depun� declara�ia anual�
de impozit pe profit �i s� pl�teasc� impozitul pân� la data
depunerii situa�iilor financiare la organul fiscal competent din
subordinea Agen�iei Na�ionale de Administrare Fiscal�.

Art. 34 Declararea �i plata impozitului pe profit
alin. (14) Persoanele juridice care, în cursul anului
fiscal, se dizolv� cu lichidare, potrivit legii, au obliga�ia
s� depun� declara�ia anual� de impozit pe profit �i s�
pl�teasc� impozitul pân� la data depunerii situa�iilor
financiare la registrul unde a fost înregistrat�,
conform legii, înfiin�area acestora.

20
Dup� art. 34 Declararea �i plata impozitului pe profit
dup� alin. (8)  se introduce un nou alineat (81):
  alin. (81) În cazul contribuabililor care aplic� reglement�rile contabile conforme cu Standardele interna�ionale de
raportare financiar�, pl��ile anticipate trimestriale se efectueaz� în sum� de o p�trime din impozitul pe profit aferent
anului precedent determinat potrivit alin. (8), f�r� a lua în calcul influen�a ce provine din aplicarea prevederilor art. 193,
inclusiv pentru anii fiscali în care se deduc sumele eviden�iate în soldul debitor al contului rezultatul reportat din
provizioane specifice.

OUG 125/2011 pentru modificarea �i completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, a fost publicat în M.O. Nr.    
           938 din 30 decembrie 2011

Se aplic� începând cu 1 ianuarie 2012  pct. 2- 4, 6 - 21 [art. VII,  alin. (1) din OUG nr.125/2011]
Se aplic� începând cu 1 iulie 2012         pct. 5 [art. VII,  alin. (1) lit. c) din OUG nr.125/2011]

                                                                                                                                                 Material elaborat la data de 12.01.2012
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