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MODIFIC RI PRIVIND CODUL FISCAL aduse de O.G. nr. 8/2013*, începând cu 1 februarie 2013
TITLUL IV1 - “IMPOZITUL PE VENITURILE MICROÎNTREPRINDERILOR” art. 1121, 1122, 1126 i 1128
TABEL COMPARATIV
Forma Codului fiscal f r modific rile aduse prin
O.G. nr. 8/2013
1
Art. 112 Defini ia microîntreprinderii
În sensul prezentului titlu, o microîntreprindere este o
persoan juridic român care îndepline te cumulativ
urm toarele condi ii, la data de 31 decembrie a anului fiscal
precedent:
a) realizeaz venituri, altele decât cele prev zute la art.
1122 alin. (6);
b) are de la 1 pân la 9 salaria i inclusiv;
c) a realizat venituri care nu au dep it echivalentul în lei
al 100.000 euro;
d) capitalul social al acesteia este de inut de persoane,
altele decât statul i autorit ile locale.

Forma Codului fiscal cu modific rile aduse de
O.G. nr. 8/2013
1
Art. 112 Defini ia microîntreprinderii

Art. 1121 lit.b) se abrog
Art. 1121 lit. c) se modific :
c) a realizat venituri care nu au dep
euro

36
it echivalentul în lei a 65.0000

Art. 1122 Op iunea de a pl ti impozit pe veniturile Art. 1122 se modific :
microîntreprinderii
Reguli de aplicare a sistemului de impunere
microîntreprinderii
(1) Impozitul reglementat de prezentul titlu este op ional.
(2) Microîntreprinderile pl titoare de impozit pe profit pot
opta pentru plata impozitului reglementat de prezentul titlu
începând cu anul fiscal urm tor, dac îndeplinesc condi iile
prev zute la art. 1121 i dac nu au mai fost pl titoare de
impozit pe veniturile microîntreprinderilor, potrivit
prevederilor prezentului titlu.
(3) Pentru anul 2011, persoanele juridice române pot
opta pentru plata impozitului reglementat de prezentul titlu

Art.I
pct.

pe veniturile

(1) Impozitul reglementat de prezentul titlu este obligatoriu.
(2) Microîntreprinderile pl titoare de impozit pe profit sunt obligate
la plata impozitului reglementat de prezentul titlu începând cu anul
fiscal urm tor, dac îndeplinesc condi iile prev zute la art. 1121.

(3) Pentru anul 2013, persoanele juridice române pl titoare de
impozit pe profit care la data de 31 decembrie 2012 îndeplinesc
condi iile prev zute la art. 1121 sunt obligate la plata impozitului
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dac îndeplinesc, la data de 31 decembrie 2010, condi iile
prev zute la art. 1121.

reglementat de prezentul titlu începând cu 1 februarie 2013, urmând
a comunica organelor fiscale teritoriale modificarea sistemului de
impunere, potrivit prevederilor Codului de procedur fiscal , pân la
data de 25 martie 2013 inclusiv. Pân la acest termen se va depune
i declara ia privind impozitul pe profit datorat pentru profitul
impozabil ob inut în perioada 1 ianuarie 2013 - 31 ianuarie 2013, prin
excep ie de la prevederile art. 34 i 35.
(4) O persoan juridic român care este nou-înfiin at
(4) O persoan juridic român care este nou-înfiin at este
poate opta s
pl teasc
impozit pe veniturile obligat s pl teasc impozit pe veniturile microîntreprinderilor
microîntreprinderilor începând cu primul an fiscal, dac începând cu primul an fiscal, dac condi ia prev zut la art. 1121 lit.
condi ia prev zut la art. 1121 lit. d) este îndeplinit la data d) este îndeplinit la data înregistr rii la registrul comer ului.
înregistr rii la registrul comer ului i condi ia prev zut la
art. 1121 lit. b) este îndeplinit în termen de 60 de zile
inclusiv de la data înregistr rii.
(5) Microîntreprinderile nu mai aplic acest sistem de
(5) Microîntreprinderile nu mai aplic acest sistem de impunere
impunere începând cu anul fiscal urm tor anului în care nu începând cu anul fiscal urm tor anului în care nu mai îndeplinesc
mai îndeplinesc una dintre condi iile prev zute la art. 1121. una dintre condi iile prev zute la art. 1121.

(6) Nu pot opta pentru sistemul de impunere reglementat
de prezentul titlu persoanele juridice române care:
a) desf oar activit i în domeniul bancar;
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;
c) desf oar activit i în domeniile jocurilor de noroc,
consultan ei i managementului;
d) au capitalul social de inut de un ac ionar sau asociat
persoan juridic cu peste 250 de angaja i.
(7) Microîntreprinderile pot opta pentru plata impozitului
pe profit începând cu anul fiscal urm tor. Op iunea se
exercit pân la data de 31 ianuarie a anului fiscal urm tor
celui pentru care s-a datorat impozit pe veniturile
microîntreprinderilor.
Art. 1126 Impunerea microîntreprinderilor
realizeaz venituri mai mari de 100.000 euro

(6) Nu sunt obligate s aplice sistemul de impunere reglementat
de prezentul titlu persoanele juridice române care:
a) desf oar activit i în domeniul bancar;
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;
c) desf oar activit i în domeniile jocurilor de noroc,
consultan ei i managementului.

(7) Persoanele juridice române care au optat pentru acest sistem
de impunere potrivit reglement rilor legale în vigoare pân la data de
1 februarie 2013 p streaz acest regim de impozitare pentru anul
2013."

care Art. 1126 se modific :
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Impunerea microîntreprinderilor care realizeaz venituri mai
mari de 65.000 euro
Prin excep ie de la prevederile art. 1122 alin. (5) i ale
art. 1128 alin. (2) i (3), dac în cursul unui an fiscal o
microîntreprindere realizeaz venituri mai mari de 100.000
euro, aceasta va pl ti impozit pe profit luând în calcul
veniturile i cheltuielile realizate de la începutul anului
fiscal, f r posibilitatea de a mai beneficia pentru perioada
urm toare de prevederile prezentului titlu. Calculul i plata
impozitului pe profit se efectueaz începând cu trimestrul în
care s-a dep it limita prev zut în prezentul articol.
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.

Prin excep ie de la prevederile art. 1122 alin. (5) i (7), dac în
cursul unui an fiscal o microîntreprindere realizeaz venituri mai mari
de 65.000 euro, aceasta va pl ti impozit pe profit luând în calcul
veniturile i cheltuielile realizate de la începutul anului fiscal. Calculul
i plata impozitului pe profit se efectueaz începând cu trimestrul în
care s-a dep it limita prev zut în prezentul articol. 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. În cazul contribuabililor prev zu i la art. 1122 alin. (3),
limita de 65.000 euro i impozitul pe profit datorat se calculeaz în
mod corespunz tor de la 1 februarie 2013."

Art. 1128 Procedura de declarare a op iunii

Art. 1128 se modific :
Termenele de declarare a men iunilor
(1) Persoanele juridice române pl titoare de impozit pe profit
comunic organelor fiscale teritoriale aplicarea sistemului de
impunere pe veniturile microîntreprinderilor, potrivit prevederilor
Codului de procedur fiscal , pân la data de 31 ianuarie inclusiv a
anului pentru care se pl te te impozitul pe veniturile
microîntreprinderilor.

(1) Persoanele juridice române pl titoare de impozit pe
profit comunic organelor fiscale teritoriale op iunea pentru
plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, conform
prevederilor art. 1122, prin depunerea declara iei de
men iuni pentru persoanele juridice, asocia iile familiale i
asocia iile f r personalitate juridic , pân la data de 31
ianuarie inclusiv a anului pentru care se pl te te impozitul
pe veniturile microîntreprinderilor.

(2) Persoanele juridice care se înfiin eaz în cursul unui
(2) Persoanele juridice care se înfiin eaz în cursul unui an fiscal
an fiscal înscriu op iunea în cererea de înregistrare la înscriu men iunea în cererea de înregistrare la registrul comer ului.
registrul comer ului. Op iunea este definitiv pentru anul
fiscal respectiv.
(3) În cazul în care, în cursul anului fiscal, una dintre
condi iile
impuse
nu
mai
este
îndeplinit ,
microîntreprinderea are obliga ia de a p stra pentru anul
fiscal respectiv acest sistem de impunere, f r posibilitatea
de a beneficia pentru perioada urm toare de prevederile

(3) În cazul în care, în cursul anului fiscal, una dintre condi iile
impuse nu mai este îndeplinit , microîntreprinderea comunic
organelor fiscale teritoriale ie irea din sistemul de impunere pe
veniturile microîntreprinderilor, potrivit prevederilor Codului de
procedur fiscal , pân la data de 31 ianuarie inclusiv a anului fiscal
respectiv.
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prezentului titlu, chiar dac
prev zute la art. 1121.

ulterior îndepline te condi iile
(4) Microîntreprinderile care intr sub inciden a prevederilor art.
1126 comunic organelor fiscale teritoriale ie irea din sistemul de
impunere pe veniturile microîntreprinderilor, în cursul anului
respectiv, potrivit prevederilor Codului de procedur fiscal ."

* O.G. nr.8/2013 pentru modificarea i completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal i reglementarea unor m suri

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