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2Norme metodologice
 Punctul 15 se modific� �i va avea urm�torul cuprins:
  Pct. 15 Pentru determinarea profitului impozabil contribuabilii sunt
obliga�i s� întocmeasc� un registru de eviden�� fiscal�, �inut în form�
scris� sau electronic�, cu respectarea dispozi�iilor Legii nr. 82/1991,

Pct. 15 Pentru determinarea profitului impozabil
contribuabilii sunt obliga�i s� întocmeasc� un registru de
eviden�� fiscal�, într-un singur exemplar, compus din cel
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Norme metodologice
Punctul 141 se modific� �i va avea urm�torul cuprins:

  Pct. 141 Veniturile �i cheltuielile rezultate din evaluarea titlurilor de
participare �i a obliga�iunilor, efectuat� potrivit reglement�rilor contabile
aplicabile, sunt luate în calcul la determinarea profitului impozabil. În
valoarea fiscal� a titlurilor de participare �i a obliga�iunilor se includ �i
evalu�rile efectuate potrivit reglement�rilor contabile aplicabile. La
scoaterea din gestiune a titlurilor de participare se poate utiliza una dintre
metodele folosite pentru scoaterea din eviden�� a stocurilor.

Cod fiscal
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.

Norme metodologice
Pct. 141. Veniturile �i cheltuielile rezultate din evaluarea
titlurilor de participare, efectuat� potrivit reglement�rilor
contabile aplicabile, sunt luate în calcul la determinarea
profitului impozabil. În valoarea fiscal� a titlurilor de
participare se includ �i evalu�rile efectuate potrivit
reglement�rilor contabile aplicabile. La scoaterea din
gestiune a titlurilor de participare se poate utiliza una
dintre metodele folosite pentru scoaterea din eviden�� a
stocurilor.

Art.I
pct.

      Forma Codului fiscal cu modific�rile aduse de 
                                H.G. nr. 84/2013

      Forma Codului fiscal f�r� modific�rile aduse prin

                                    H.G. nr. 84/2013
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3    Dup� punctul 174 se introduce un nou punct, punctul 175, cu
urm�torul cuprins:

    Codul fiscal:
    Reguli fiscale pentru contribuabilii care aplic� reglement�rile contabile
conforme cu Standardele interna�ionale de raportare financiar�
    Art. 193

  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:
    [...]
    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 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;

republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, referitoare la
utilizarea sistemelor informatice de prelucrare automat� a datelor. În
registrul de eviden�� fiscal� trebuie înscrise veniturile impozabile realizate
de contribuabil, din orice surs� într-un an fiscal, potrivit art. 19 alin. (1) din
Codul fiscal, cheltuielile efectuate în scopul realiz�rii acestora, inclusiv
cele reglementate prin acte normative în vigoare, potrivit art. 21 din Codul
fiscal, precum �i orice informa�ie cuprins� în declara�ia fiscal�, ob�inut� în
urma unor prelucr�ri ale datelor furnizate de înregistr�rile contabile.
Eviden�ierea veniturilor impozabile �i a cheltuielilor aferente se
efectueaz� pe natur� economic�, prin totalizarea acestora pe trimestru
�i/sau an fiscal.

 

pu�in 100 de file, �inut în form� scris� sau electronic�.
Completarea se face în ordine cronologic�, iar
informa�iile înregistrate trebuie s� corespund� cu
opera�iunile fiscale �i cu datele prezentate în declara�iile
de impunere. Registrul de eviden�� fiscal� se
completeaz� în toate situa�iile în care informa�iile
cuprinse în declara�ia fiscal� sunt ob�inute în urma unor
prelucr�ri ale datelor furnizate din înregistr�rile
contabile. Modul de completare a registrului de eviden��
fiscal� este la latitudinea fiec�rui contribuabil, în func�ie
de specificul activit��ii �i de necesit��ile proprii ale
acestuia. Acestea se refer� la: calculul dobânzilor �i al
diferen�elor de curs valutar deductibile fiscal,
amortizarea fiscal�, reduceri �i scutiri de impozit pe
profit, eviden�a fiscal� a vânz�rilor cu plata în rate,
valoarea fiscal� în cazul efectu�rii opera�iunilor
prev�zute la art. 27 din Codul fiscal, alte asemenea
opera�iuni.
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    1^1. 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;
  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;

    Norme metodologice:
    175. În aplicarea prevederilor art. 193 lit. b) pct. 2 din Codul fiscal,
sumele înregistrate în creditul contului rezultatul reportat provenite din
actualizarea cu rata infla�iei a mijloacelor fixe amortizabile �i a terenurilor
nu reprezint� elemente similare veniturilor la momentul înregistr�rii,
acestea fiind tratate ca rezerve �i impozitate potrivit art. 22 alin. (5) din
Codul fiscal, cu condi�ia eviden�ierii în soldul creditor al acestuia, analitic
distinct, potrivit art. 193 lit. b) pct. 1 din Codul fiscal.
    Exemplu - Retratarea mijloacelor fixe amortizabile ca urmare a trecerii
de la modelul reevalu�rii la modelul bazat pe cost.
    Un contribuabil prezint� urm�toarea situa�ie cu privire la un mijloc fix
amortizabil:
    - cost de achizi�ie: 1.000.000 lei;
    - rezerv� din reevaluare înregistrat� la 31 decembrie 2003: 300.000 lei;
    - rezerv� din reevaluare înregistrat� la 31 decembrie 2004: 500.000 lei;
    - amortizarea rezervelor din reevaluare cumulat� la momentul retrat�rii
este de 350.000 lei, din care:
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   - suma de 150.000 lei a fost dedus� potrivit prevederilor Codului fiscal
în vigoare pentru perioadele respective �i nu a intrat sub inciden�a
prevederilor art. 22 alin. (5^1) din Codul fiscal;
    - suma de 200.000 lei nu a fost dedus� potrivit prevederilor Codului
fiscal;
    - actualizarea cu rata infla�iei a mijlocului fix, eviden�iat� în contul
rezultatul reportat, este de 200.000 lei (suma brut�), iar amortizarea
cumulat� aferent� costului inflatat este de 50.000 lei;
    - metoda de amortizare utilizat�: amortizare liniar�.
    Pentru simplificare consider�m c� durata de amortizare contabil� este
egal� cu durata normal� de utilizare fiscal�.

    Opera�iuni efectuate la momentul retrat�rii
    În situa�ia în care se trece de la modelul reevalu�rii la modelul bazat
pe cost, au loc urm�toarele opera�iuni:
    Etapa I: Eliminarea efectului reevalu�rilor:
    1. eliminarea surplusului din reevaluare în sum� de 800.000 lei;
    2. anularea sumelor reprezentând amortizarea reevalu�rii în sum� de
350.000 lei.
    Opera�iunea de anulare a rezervei nu are impact fiscal, deoarece, în
acest caz, impozitarea se efectueaz� ca urmare a anul�rii sumelor
reprezentând amortizarea reevalu�rii în sum� de 350.000 lei. Pentru
sumele provenite din anularea amortiz�rii rezervelor de reevaluare, din
punct de vedere fiscal, se va face distinc�ia dintre amortizarea rezervei
din reevaluare care a fost dedus� la calculul profitului impozabil �i
amortizarea rezervei din reevaluare care nu a fost dedus� la calculul
profitului impozabil, astfel:
    - suma de 150.000 lei care provine din anularea unor cheltuieli pentru
care s-a acordat deducere reprezint� element similar veniturilor, conform
prevederilor art. 19^3 lit. c) pct. 1 din Codul fiscal;
    - suma de 200.000 lei care provine din anularea unor cheltuieli pentru
care nu s-a acordat deducere nu reprezint� element similar veniturilor,
conform prevederilor art. 19^3 lit. c) pct. 4 din Codul fiscal.
    Etapa II: Înregistrarea actualiz�rii cu rata infla�iei:
    1. actualizarea cu rata infla�iei a valorii mijlocului fix cu suma de
200.000 lei;
    2. actualizarea cu rata infla�iei a valorii amortiz�rii mijlocului fix cu
suma de 50.000 lei.
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5 Codul fiscal:
Art. 21
Alin. (3) Urm�toarele cheltuieli au deductibilitate limitat�:
    a) cheltuielile de protocol în limita unei cote de 2% aplicat�
asupra diferen�ei rezultate dintre totalul veniturilor impozabile
�i totalul cheltuielilor aferente veniturilor impozabile, altele
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Norme metodologice:
   La punctul 23, litera i) se modific� �i va avea urm�torul cuprins:

 

 lit. i) cheltuielile rezultate din deprecierea titlurilor de participare �i a
obliga�iunilor, înregistrate potrivit reglement�rilor contabile aplicabile;

Codul fiscal
Cheltuieli
    Art. 21
    (1) Pentru determinarea profitului impozabil sunt
considerate cheltuieli deductibile numai cheltuielile efectuate
în scopul realiz�rii de venituri impozabile, inclusiv cele
reglementate prin acte normative în vigoare.

Norme metodologice:
Pct. 23. În sensul art. 21 alin. (1) din Codul fiscal, sunt
cheltuieli efectuate în scopul realiz�rii de venituri
impozabile �i urm�toarele:
.......................
i) cheltuielile rezultate din deprecierea titlurilor de
participare, înregistrat� potrivit reglement�rilor contabile
aplicabile;

    Conform art. 193 lit. b) pct. 1 din Codul fiscal, 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) din Codul fiscal, cu condi�ia
eviden�ierii în soldul creditor al acestuia, analitic distinct.
    Prin urmare, suma de 200.000 lei este tratat� ca rezerv� dac� aceasta
este eviden�iat� în soldul creditor al contului rezultatul reportat, analitic
distinct.
    Suma de 50.000 lei reprezint� element similar cheltuielilor, potrivit
19^3 lit. b) pct. 3 din Codul fiscal.
    În situa�ia în care suma de 50.000 lei diminueaz� soldul creditor al
contului rezultatul reportat, analitic distinct, în care sunt înregistrate
sumele brute din actualizarea cu rata infla�iei a mijloacelor fixe
amortizabile �i a terenurilor, concomitent cu deducerea acesteia, se
impoziteaz� suma de 50.000 lei din suma brut� de 200.000 lei, deoarece
o parte din rezerv� este utilizat�."
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6 Dup� punctul 76 se introduc dou� noi puncte, punctele 761 �i 762,
cu urm�torul cuprins:

    Pct. 761. În scopul aplic�rii prevederilor art. 26 alin. (2) din Codul fiscal,
prin parte de patrimoniu transferat� ca întreg în cadrul unei opera�iuni de
desprindere efectuate potrivit legii se în�elege activitatea
economic�/ramura de activitate care, din punct de vedere organizatoric,
este independent� �i capabil� s� func�ioneze prin propriile mijloace.
Caracterul independent al unei activit��i economice/ramuri de activitate
se apreciaz� potrivit prevederilor pct. 86^2. În situa�ia în care partea de
patrimoniu desprins� nu este transferat� ca întreg, în sensul identific�rii
unei activit��i economice/ramuri de activitate, independente, pierderea
fiscal� înregistrat� de contribuabilul cedent înainte ca opera�iunea de
desprindere s� produc� efecte potrivit legii se recupereaz� integral de
c�tre acest contribuabil.
    Pct. 762. În scopul aplic�rii prevederilor art. 26 alin. (4) din Codul fiscal,
contribuabilii care, începând cu data de 1 februarie 2013, aplic� sistemul
de impunere pe veniturile microîntreprinderilor respect� �i urm�toarele
reguli de recuperare a pierderii fiscale:
    - pierderea fiscal� înregistrat� în anii anteriori anului 2013 se
recupereaz� potrivit prevederilor art. 26 din Codul fiscal, de la data la
care contribuabilul revine la sistemul de plat� a impozitului pe profit, anul
2013 fiind considerat un singur an fiscal în sensul celor 5 sau 7 ani
consecutivi;

Codul fiscal:
Art. 26 Pierderi fiscale
 (2) Pierderea fiscal� înregistrat� de contribuabilii care î�i
înceteaz� existen�a ca efect al unei opera�iuni de fuziune sau
divizare se recupereaz� de c�tre contribuabilii nou-înfiin�a�i
ori de c�tre cei care preiau patrimoniul societ��ii absorbite
sau divizate, dup� caz, propor�ional cu activele �i pasivele
transferate persoanelor juridice beneficiare, potrivit proiectului
de fuziune/divizare. Pierderea fiscal� înregistrat� de
contribuabilii care nu î�i înceteaz� existen�a ca efect al unei
opera�iuni de desprindere a unei p�r�i din patrimoniul
acestora, transferat� ca întreg, se recupereaz� de ace�ti
contribuabili �i de cei care preiau par�ial patrimoniul societ��ii
cedente, dup� caz, propor�ional cu activele �i pasivele
transferate persoanelor juridice beneficiare, potrivit proiectului
de divizare, respectiv cu cele men�inute de persoana juridic�
cedent�.

Alin. (4) Contribuabilii care au fost pl�titori de impozit pe venit
�i care anterior au realizat pierdere fiscal� intr� sub inciden�a
prevederilor alin. (1), respectiv alin. (5), de la data la care au
revenit la sistemul de impozitare reglementat de prezentul
titlu. Aceast� pierdere se recupereaz� pe perioada cuprins�
între data înregistr�rii pierderii fiscale �i limita celor 5 ani,
respectiv 7 ani, dup� caz.

Punctul 33 se modific� �i va avea urm�torul cuprins:

   Pct. 33 Baza de calcul la care se aplic� cota de 2% o reprezint�
diferen�a dintre totalul veniturilor �i cheltuielile înregistrate conform
reglement�rilor contabile, la care se efectueaz� ajust�rile fiscale. Astfel,
din cheltuielile totale se scad cheltuielile cu impozitul pe profit curent �i
amânat, cheltuielile de protocol, cheltuielile aferente veniturilor
neimpozabile, iar din totalul veniturilor se scad veniturile neimpozabile. În
cadrul cheltuielilor de protocol, la calculul profitului impozabil, se includ �i
cheltuielile înregistrate cu taxa pe valoarea ad�ugat� colectat� potrivit
prevederilor titlului VI din Codul fiscal, pentru cadourile oferite de
contribuabil, cu valoare egal� sau mai mare de 100 lei.
   .

decât cheltuielile de protocol �i cheltuielile cu impozitul pe
profit;
Norme metodologice:
   
Pct. 33. Baza de calcul la care se aplic� cota de 2% o
reprezint� diferen�a dintre totalul veniturilor �i cheltuielile
înregistrate conform reglement�rilor contabile, la care se
efectueaz� ajust�rile fiscale. Astfel, din cheltuielile totale
se scad cheltuielile cu impozitul pe profit curent �i
amânat, cheltuielile de protocol, cheltuielile aferente
veniturilor neimpozabile, iar din totalul veniturilor se scad
veniturile neimpozabile.
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7  Punctul 892 se modific� �i va avea urm�torul cuprins:

    Codul fiscal:
     Art. 30
    [...]
    (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 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.

  

  Norme metodologice:
    Pct. 892. În aplicarea prevederilor art. 30 alin. (3) din Codul fiscal, în
situa�ia în care pl�titorul de venit nu este o persoan� juridic� român� sau
un sediu permanent al unei persoane juridice str�ine, obliga�ia pl��ii �i
declar�rii impozitului pe profit revine persoanei juridice str�ine care
realizeaz� veniturile men�ionate la art. 30 alin. (1) din Codul fiscal,

Art. 30
    Venituri ob�inute de persoanele juridice str�ine din
propriet��i imobiliare �i din vânzarea-cesionarea titlurilor de
participare
    (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.
      (2) ...........
      (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.

Norme metodologice:
    892. În aplicarea prevederilor alin. (3) al art. 30 din
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile
�i complet�rile ulterioare, în situa�ia în care pl�titorul de
venit nu este o persoan� juridic� român� sau un sediu
permanent al unei persoane juridice str�ine, obliga�ia

    - pierderea fiscal� din perioada 1 ianuarie - 31 ianuarie 2013 inclusiv,
înregistrat� de c�tre un contribuabilul care, în aceast� perioad�, a fost
pl�titor de impozit pe profit, se recupereaz�, potrivit prevederilor art. 26
din Codul fiscal, de la data la care contribuabilul revine la sistemul de
plat� a impozitului pe profit, iar anul 2014 este primul an de recuperare a
pierderii, în sensul celor 7 ani consecutivi;
    - în cazul în care contribuabilul revine în cursul anului 2013, la sistemul
de plat� a impozitului pe profit potrivit art. 112^6 din Codul fiscal,
pierderea fiscal� înregistrat� în perioada 1 ianuarie - 31 ianuarie 2013
inclusiv este luat� în calcul la stabilirea profitului impozabil/pierderii
fiscale din perioada 1 februarie - 31 decembrie 2013, înaintea recuper�rii
pierderilor fiscale din anii preceden�i anului 2013, �i se recupereaz�
potrivit art. 26 din Codul fiscal, începând cu anul 2014, în limita celor 7
ani consecutivi. Perioada 1 februarie - 31 decembrie 2013 inclusiv nu
este considerat� an fiscal în sensul celor 7 ani consecutivi.
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8 Dup� punctul 974 se introduce un nou punct, punctul 975, cu
urm�torul cuprins:
    Codul fiscal:
    Art. 34
    [...]
  (11) În cazul urm�toarelor opera�iuni de reorganizare efectuate potrivit legii,
contribuabilii care aplic� sistemul de declarare �i plat� a impozitului pe profit
anual, cu pl��i anticipate efectuate trimestrial, stabilesc impozitul pe profit pentru
anul precedent, ca baz� de determinare a pl��ilor anticipate, potrivit
urm�toarelor reguli:
    a) contribuabilii care absorb prin fuziune una sau mai multe persoane juridice
române, începând cu trimestrul în care opera�iunile respective produc efecte,
potrivit legii, însumeaz� impozitul pe profit datorat de ace�tia pentru anul
precedent cu impozitul pe profit datorat pentru acela�i an de celelalte societ��i
cedente;
    b) contribuabilii înfiin�a�i prin fuziunea a dou� sau mai multe persoane juridice
române însumeaz� impozitul pe profit datorat pentru anul precedent de
societ��ile cedente. În situa�ia în care toate societ��ile cedente înregistreaz�
pierdere fiscal� în anul precedent, contribuabilii nou-înfiin�a�i determin� pl��ile
anticipate potrivit prevederilor alin. (7) �i (9);
    c) contribuabilii înfiin�a�i prin divizarea unei persoane juridice române împart
impozitul pe profit datorat pentru anul precedent de societatea cedent�
propor�ional cu valoarea activelor �i pasivelor transferate, conform proiectului

.

respectiv reprezentantului fiscal/împuternicitului desemnat pentru
îndeplinirea acestor obliga�ii.
    În sensul art. 30 alin. (4) din Codul fiscal, în situa�ia în care pl�titorul de
venit este o persoan� juridic� român� sau un sediu permanent din
România al unei persoane juridice str�ine, ace�tia au obliga�ia declar�rii
�i pl��ii impozitului pe profit în numele persoanei juridice str�ine care
realizeaz� veniturile men�ionate la art. 30 alin. (1) din Codul fiscal.
    Persoana juridic� str�in� care realizeaz� veniturile men�ionate la art.
30 alin. (1) din Codul fiscal declar� �i pl�te�te impozit pe profit, potrivit
art. 35 din Codul fiscal, luând în calcul atât impozitul pe profit trimestrial,
re�inut potrivit prevederilor art. 30 alin. (4) din Codul fiscal de c�tre
cump�r�tor, persoan� juridic� român� sau sediu permanent al unei
persoane juridice str�ine, dup� caz, cât �i impozitul pe profit trimestrial,
declarat potrivit prevederilor art. 30 alin. (3) din Codul fiscal.
  

pl��ii �i declar�rii impozitului pe profit revine persoanei
juridice str�ine care realizeaz� veniturile men�ionate la
alin. (1) al art. 30 din Legea nr. 571/2003 privind Codul
fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, respectiv
reprezentantului fiscal/împuternicitului desemnat pentru
îndeplinirea acestor obliga�ii.
    În sensul alin. (4) al art. 30 din Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile
ulterioare, în situa�ia în care pl�titorul de venit este o
persoan� juridic� român� sau un sediu permanent din
România al unei persoane juridice str�ine, ace�tia au
obliga�ia declar�rii �i pl��ii impozitului pe profit în numele
persoanei juridice str�ine care realizeaz� veniturile
men�ionate la alin. (1) al art. 30 din Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile
ulterioare.
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întocmit potrivit legii. În situa�ia în care societatea cedent� înregistreaz�
pierdere fiscal� în anul precedent, contribuabilii nou-înfiin�a�i determin� pl��ile
anticipate potrivit prevederilor alin. (7) �i (9);
    d) contribuabilii care primesc active �i pasive prin opera�iuni de divizare a
unei persoane juridice române, începând cu trimestrul în care opera�iunile
respective produc efecte, potrivit legii, însumeaz� impozitul pe profit datorat de
ace�tia pentru anul precedent cu impozitul pe profit datorat pentru anul
precedent de societatea cedent�, recalculat propor�ional cu valoarea activelor �i
pasivelor transferate, conform proiectului întocmit potrivit legii;
    e) contribuabilii care transfer�, potrivit legii, o parte din patrimoniu uneia sau
mai multor societ��i beneficiare, începând cu trimestrul în care opera�iunile
respective produc efecte, potrivit legii, recalculeaz� impozitul pe profit datorat
pentru anul precedent propor�ional cu valoarea activelor �i pasivelor men�inute
de c�tre persoana juridic� care transfer� activele.
    (12) În cazul contribuabililor care aplic� sistemul de declarare �i plat� a
impozitului pe profit anual, cu pl��i anticipate efectuate trimestrial, �i care în
cursul anului devin sedii permanente ale persoanelor juridice str�ine ca urmare
a opera�iunilor prev�zute la art. 27^1, începând cu trimestrul în care opera�iunile
respective produc efecte, potrivit legii, aplic� urm�toarele reguli pentru
determinarea pl��ilor anticipate datorate:
    a) în cazul fuziunii prin absorb�ie, sediul permanent determin� pl��ile
anticipate în baza impozitului pe profit datorat pentru anul precedent de c�tre
societatea cedent�;
    b) în cazul diviz�rii, diviz�rii par�iale �i transferului de active, sediile
permanente determin� pl��ile anticipate în baza impozitului pe profit datorat
pentru anul precedent de societatea cedent�, recalculat pentru fiecare sediu
permanent, propor�ional cu valoarea activelor �i pasivelor transferate, potrivit
legii. Societ��ile cedente care nu înceteaz� s� existe în urma efectu�rii unei
astfel de opera�iuni, începând cu trimestrul în care opera�iunile respective
produc efecte, potrivit legii, ajusteaz� pl��ile anticipate datorate potrivit regulilor
prev�zute la alin. (11) lit. e).
    (13) Contribuabilii care aplic� sistemul de declarare �i plat� a impozitului pe
profit anual, cu pl��i anticipate efectuate trimestrial, implica�i în opera�iuni
transfrontaliere, altele decât cele prev�zute la alin. (12), aplic� urm�toarele
reguli în vederea determin�rii impozitului pe profit pentru anul precedent, în
baza c�ruia se determin� pl��ile anticipate:
    a) în cazul contribuabililor care absorb una sau mai multe persoane juridice
str�ine, începând cu trimestrul în care opera�iunile respective produc efecte,
potrivit legii, impozitul pe profit pentru anul precedent, în baza c�ruia se
determin� pl��ile anticipate, este impozitul pe profit datorat de societatea
absorbant� în anul fiscal precedent celui în care se realizeaz� opera�iunea;
    b) contribuabilii care absorb cel pu�in o persoan� juridic� român� �i cel pu�in
o persoan� juridic� str�in�, începând cu trimestrul în care opera�iunea
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respectiv� produce efecte, potrivit legii, însumeaz� impozitul pe profit datorat de
ace�tia pentru anul precedent cu impozitul pe profit datorat pentru acela�i an de
celelalte societ��i române cedente;
    c) contribuabilii înfiin�a�i prin fuziunea uneia sau mai multor persoane juridice
române cu una sau mai multe persoane juridice str�ine însumeaz� impozitul pe
profit datorat de societ��ile române cedente. În situa�ia în care toate societ��ile
cedente române înregistreaz� pierdere fiscal� în anul precedent, contribuabilul
nou-înfiin�at determin� pl��ile anticipate potrivit prevederilor alin. (7) �i (9).

    Norme metodologice:
   Pct. 975. Contribuabilii care aplic� regulile prev�zute la art. 34 alin. (11)
- (13) din Codul fiscal sunt contribuabilii beneficiari sau ceden�i, dup� caz,
din cadrul opera�iunilor de fuziune, divizare, desprindere de p�r�i din
patrimoniu/transferuri de active, efectuate potrivit legii, �i anume:
    a) societ��ile comerciale bancare - persoane juridice române �i
sucursalele din România ale b�ncilor - persoane juridice str�ine,
beneficiare ale opera�iunilor de reorganizare respective, contribuabili
obliga�i s� aplice sistemul de impozit pe profit anual, cu pl��i anticipate
efectuate trimestrial, potrivit prevederilor art. 34 alin. (4) din Codul fiscal;
    b) contribuabilii beneficiari ai opera�iunilor de reorganizare respective,
care aplic� pe baz� de op�iune, potrivit prevederilor art. 34 alin. (2) - (3)
din Codul fiscal, sistemul de impozit pe profit anual, cu pl��i anticipate
efectuate trimestrial, în anul fiscal în care opera�iunea de reorganizare
produce efecte;
    c) contribuabilii ceden�i ai opera�iunilor de desprindere de p�r�i din
patrimoniu/transferuri de active, care aplic� pe baz� de op�iune, potrivit
prevederilor art. 34 alin. (2) - (3) din Codul fiscal, sistemul de impozit pe
profit anual, cu pl��i anticipate efectuate trimestrial, în anul fiscal în care
opera�iunea de reorganizare produce efecte.

* H.G. nr.84/2013 pentru modificarea �i completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul
fiscal, aprobate prin Hot�rârea Guvernului nr. 44/2004 a fost publicat� în M.O. nr. 136 din 14 martie 2013
Prevederile H.G. nr.84/2013 intr� în vigoare la data de 14 martie 2013
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