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Doctrina economică a evidenţiat, la nivel teoretic, legătura existentă între rata generală a fis-

calităţii şi comportamentul fiscal al contribuabilului. Mai mult chiar, practica de zi cu zi a confirmat 
faptul că un nivel ridicat al sarcinii fiscale care grevează asupra contribuabililor, potenţat de asime-
tria şi volatilitatea normativă, dar şi de inconsistenţele pe linia administrării şi gestionării impozitelor, 
vor induce modificări la nivelul psihologiei comportamentale a contribuabililor. În acest sens, un 
nivel ridicat de impozitare va fi perceput de contribuabili ca o formă de agresiune asupra veniturilor 
pe care le realizează, căutând, pe cale de consecinţă, să identifice "portiţe de scăpare" de sub 
această sarcină fiscală la care sunt constrânşi. 

Preocuparea contribuabililor se va deplasa de la o gestiune economică eficientă către o ges-
tionare fiscală optimă (cunoscută şi sub denumirea de optimizare fiscală), iar principiul influenţării 
pozitive a contribuabilului (care, în fapt, ar trebui să guverneze mecanismele funcţionale ale siste-
mului fiscal) rămâne la stadiul de deziderat. În măsura în care disfuncţionalităţile existente în me-
diul de afaceri (indiferent de natura lor) conduc la relativizarea demarcaţiei între sectorul transpa-
rent şi palierul informal al economiei naţionale, "atenţia" contribuabililor va fi orientată în vederea 
identificării acelor metode de evazionare fiscală care să le asigure un grad cât mai ridicat de pro-
tecţie, în raport cu măsurile punitive ale cadrului normativ. Pornind de la considerentul că aceste 
metode de eludare a legii îmbracă o formă mai mult sau mai puţin legală sau morală, contribuabilii 
vor căuta să realizeze o delimitare între deductibilităţile fiscale "tolerate" de slăbiciunile referenţia-
lului normativ, cele aflate sub incidenţa sancţiunilor contravenţionale şi cele aflate în sfera de 
cuprindere a abaterilor penale, deşi, de foarte multe ori, această linie de demarcaţie este extrem 
de fragilă şi, oarecum, arbitrară. 

La nivelul impozitului pe profit, metodele de externalizare a bazei impozabile a profitului (asi-
milate, de altfel, formelor de evaziune fiscală "licite" sau "tolerate") se împart în două mari categorii: 
pe plan extern, în afara graniţelor naţionale (prin intermediul preţurilor de transfer, temă care a 
făcut obiectul unui articol publicat într-un număr anterior al revistei) şi pe plan intern, în interiorul 
graniţelor naţionale (prin intermediul microîntreprinderilor). În cele ce urmează, ne propunem anali-
za tehnicilor de optimizare fiscală prin intermediul microîntreprinderilor, pornind de la analiza pre-
vederilor cadrului normativ care reglementează acest subiect. 

Mai întâi de toate, trebuie stabilite condiţiile de aplicare a regimului de impozitare a veni-
turilor, sau, şi mai corect spus, ce societăţi pot aplica acest regim fiscal. Din economia textului de 
lege, rezultă că acest tip de impozit poate fi aplicat de acele societăţi comerciale care au statut de 
microîntreprindere, în sensul că la data de 31 decembrie a anului fiscal îndeplinesc cumulativ 
următoarele condiţii1: 

a) realizează venituri, altele decât cele din consultanţă şi management, în proporţie de 
peste 50% din veniturile totale. 

Per a contrario, rezultă că nu pot opta pentru regimul de impozitare a veniturilor acele socie-
tăţi comerciale care obţin peste 50% din volumul total al veniturilor în urma activităţilor de manage-
ment sau consultanţă. Deşi reglementarea în sine vizează o finalitate corectă şi echitabilă din 
punct de vedere fiscal (în speţă, eliminarea posibilităţii de plată a salariilor ridicate, prin externaliza-
rea activităţii în baza unor raţiuni fiscale, şi nu de rentabilitate economică), aplicabilitatea sa prac-
tică şi, ca atare, randamentul său fiscal sunt oarecum discutabile, atâta timp cât cheltuielile pentru 
marketing şi studiul pieţei2 sau cele de reclamă şi publicitate, efectuate în baza unui contract scris3, 
sunt reglementate, în mod expres, ca fiind efectuate în scopul realizării de venituri şi, ca atare, 
integral deductibile la calculul bazei impozabile a profitului, pentru beneficiarul unor astfel de 
"servicii". Cu alte cuvinte, nu se mai poate externaliza plata remuneraţiilor sub forma salariilor sau 

                                                 
1 Conform art. 103 Cod fiscal (M.O. nr. 927/23.12.2003), cu modificările şi completările ulterioare. 
2 Conform prevederilor art. 21 alin. (2) lit. i) Cod fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. 
3 Conform prevederilor art. 21 alin. (2) lit. d) Cod fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. 
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consultanţei, dar nimic nu împiedică ca această externalizare să se facă sub forma serviciilor de 
marketing sau reclamă şi publicitate; în aceste condiţii, pe fond, nu este vorba decât de o simplă 
"realocare" a codului CAEN, în cazul microîntreprinderilor care prestează astfel de "activi-
tăţi permise". 

b) are de la 1 până la 9 salariaţi. 
În ceea ce priveşte respectarea acestei condiţii, în cazul firmelor nou-înfiinţate, aceasta 

se consideră a fi îndeplinită dacă, în termen de 60 zile de la înregistrare4, societatea comerci-
ală în cauză are cel puţin un salariat (şi, evident, nu mai mult de 9 salariaţi, inclusiv). De aseme-
nea5, respectiva condiţie se consideră a fi îndeplinită şi în cazul societăţilor comerciale care au un 
singur salariat ce demisionează în cursul unei luni, dacă în cursul lunii următoare este angajat un 
alt salariat. 

Conform Deciziei nr. 3/2004 a Comisiei fiscale centrale, aprobată prin Ordinul ministrului 
finanţelor publice nr. 987/20046, în cazul în care angajarea nu se realizează în termen de 60 de 
zile inclusiv de la data eliberării certificatului de înregistrare, microîntreprinderea devine plătitoare 
de impozit pe profit de la data înregistrării acesteia la registrul comerţului, fără posibilitatea de a 
aplica, pentru perioada următoare, regimul fiscal de impozitare al veniturilor microîntreprinderilor. 

Din punctul de vedere al acestui criteriu, există o vădită inadvertenţă legislativă faţă de regle-
mentările Legii nr. 346/20047, referitoare la definirea noţiunii de "microîntreprindere". Aşa cum 
rezultă din conţinutul art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 346/2004, o societate comercială este asi-
milată ca microîntreprindere dacă are până la 9 salariaţi, fără a exista însă obligativitatea de a 
avea cel puţin un salariat. Aceste necorelări legislative nu fac altceva decât să creeze ambiguităţi 
în interpretarea şi aplicarea unitară a reglementărilor cadrului normativ. 

c) a realizat venituri care nu au depăşit echivalentul în lei a 100.000 euro. 
Veniturile care se iau în considerare în acest sens sunt cele prevăzute la art. 108 Cod fiscal, 

iar cursul de schimb aplicabil pentru determinarea echivalentului în euro este cel de la închiderea 
exerciţiului financiar în cauză.  

Spre deosebire de cadrul normativ în vigoare până la 31 decembrie 2006, reglementările fis-
cale aplicabile de la 1 ianuarie 2007 aduc o modificare esenţială, în sensul că aplicarea regimului 
fiscal de impozitare a veniturilor nu mai este constantă pe parcursul întregului an fiscal, 
aceasta fiind condiţionată de nivelul veniturilor realizate pe parcursul anului fiscal în care 
se aplică regimul fiscal de impozitare a veniturilor8. În acest sens, dacă în cursul unui an fiscal 
o microîntreprindere realizează venituri mai mari de 100.000 euro9, aceasta va plăti impozit pe 
profit luând în calcul veniturile şi cheltuielile realizate de la începutul anului fiscal, fără posibilitatea 
de a mai beneficia, pentru perioadele următoare, de prevederile fiscale ale regimului de impozitare 
a veniturilor. Calculul şi plata impozitului pe profit se efectuează începând cu trimestrul în care s-a 
depăşit pragul valoric anterior menţionat. De precizat este şi faptul că, la determinarea impozitului 
pe profit datorat în acest mod, se va proceda la regularizarea în raport cu plăţile anterioare efec-
tuate cu titlu de impozit pe veniturile realizate, acesta considerându-se ca fiind impozit plătit în con-
tul impozitului pe profit. În aceste condiţii, nu se percep şi nu se datorează majorări de întârziere 
pentru perioada scursă de la începutul anului până la termenul de trecere la regimul fiscal de impo-
zitare a profitului.  

De asemenea, conform Normelor metodologice date în aplicarea art. 1071 Cod fiscal, dispo-
ziţiile din paragraful anterior sunt aplicabile şi în cazul microîntreprinderilor pentru care ponderea 
veniturilor realizate din consultanţă şi management este de peste 50% în veniturile totale realizate. 

                                                 
4 Conform prevederilor art. 104 alin. (3) Cod fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. 
5 Conform Normelor metodologice date în aplicarea art. 103 Cod fiscal, aprobate de Hotărârea Guvernului nr. 

44/22.01.2004 (M.O. nr. 112/06.02.2004), cu modificările şi completările ulterioare. 
6 Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 987/30.06.2004 pentru aprobarea Deciziei nr. 3/2004 a Comisiei 

fiscale centrale privind aplicarea unitară a unor prevederi referitoare la impozit pe profit, taxa pe valoarea 
adăugată şi accize (M.O. nr. 645/16.07.2004). 

7 Legea nr. 346/14.07.2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii (M.O. nr. 
681/29.07.2004), cu modificările şi completările ulterioare. 

8 Conform prevederilor art. 1071 Cod fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. 
9 În acest caz, pentru determinarea echivalentului în euro a veniturilor realizate, se va ţine cont de cursul 

comunicat de B.N.R. pentru ultima zi a fiecărei luni a perioadei căreia îi este aferent venitul respectiv. 
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În acest sens, conform Deciziei nr. 1/2008 a Comisiei de proceduri fiscale, aprobată prin 
Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.537/200810, în cazul contri-
buabililor menţionaţi anterior11, declararea şi plata impozitelor şi a contribuţiilor aferente veniturilor 
din salarii se efectuează lunar, începând cu luna următoare trimestrului în care au devenit plătitori 
de impozit pe profit. Această reglementare are o mare relevanţă practică privind respectarea ter-
menului de plată a impozitelor şi contribuţiilor aferente drepturilor salariale, deoarece, în conformi-
tate cu prevederile art. 111 alin. (7) lit. a) Cod procedură fiscală12, microîntreprinderile beneficiază 
de un regim derogatoriu privind plata acestora (în speţă, trimestrial, prin derogare de la regula 
generală privind plata lunară a impozitelor şi contribuţiilor aferente drepturilor salariale). 

Pentru o planificare financiară eficientă şi optimizarea gestiunii sarcinii fiscale care îi revine, 
ar fi benefic ca fiecare contribuabil să dimensioneze, cât mai exact, încă de la începutul anului fis-
cal, plafonul valoric şi componenţa structurală a veniturilor pe care urmează să le realizeze, iar, 
dacă constată că, pe parcursul anului fiscal, nu se va mai încadra în condiţiile de microîntreprin-
dere, să opteze pentru plata impozitului pe profit chiar de la data de 1 ianuarie. 

d) capitalul social al persoanei juridice este deţinut de persoane, altele decât statul, 
autorităţile locale şi instituţiile publice. 

Referitor la această condiţie legată de capitalul social, Normele metodologice date în aplica-
rea art. 103 Cod fiscal vin cu o completare de fond în acest sens, menţionând faptul că nu poate fi 
microîntreprindere persoana juridică română care are capital social deţinut de un acţionar 
sau asociat persoană juridică cu peste 250 de angajaţi, reglementare care, de altfel, este stipu-
lată şi la art. 104 alin. (5) lit. d) Cod fiscal.  

Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor are un caracter opţional13, însă această opţiune 
nu poate fi exercitată decât de societăţile comerciale care îndeplinesc, în mod cumulativ, cele 
patru condiţii la care am făcut referire anterior. În contextul analizei, precizăm şi faptul că exercita-
rea respectivei opţiuni este condiţionată de îndeplinirea unor proceduri formale (depunerea până 
la data de 31 ianuarie a unei declaraţii în acest sens), dar şi a unor criterii de fond (numai dacă, 
societăţile comerciale în cauză, nu au mai beneficiat de regimul fiscal aplicabil microîntreprin-
derilor14). 

De asemenea însă Codul fiscal prevede interdicţia de a opta pentru regimul de impozi-
tare a veniturilor, chiar dacă sunt îndeplinite toate condiţiile şi criteriile precizate anterior, în cazul 
următoarelor societăţi comerciale15: 

- care desfăşoară activităţi în domeniul bancar; 
- care desfăşoară activităţi în domeniul asigurărilor, reasigurărilor, al pieţei de capital, 

cu excepţia persoanelor juridice care desfăşoară activităţi de intermediere în aceste 
domenii; 

- care desfăşoară activităţi în domeniul jocurilor de noroc, pariurilor sportive, cazinourilor. 
Conform Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.505/200816, persoanele juridice 

care au optat iniţial pentru plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, dar care îşi schimbă 
obiectul de activitate în cursul anului fiscal (în sensul că urmează să desfăşoare activităţi în dome-
niul jocurilor de noroc, pariurilor sportive, cazinourilor), vor plăti impozit pe profit începând cu tri-
mestrul în care produc efecte licenţele pentru desfăşurarea activităţilor în domeniul jocurilor de 
noroc (emise de Comisia de autorizare a jocurilor de noroc din cadrul Ministerului Finanţelor 
Publice). Ca şi observaţie, se constată că, în această situaţie, efectele fiscale nu se produc retro-
activ de la începutul anului fiscal, ca în cazul depăşirii cifrei de afaceri de 100.000 euro sau a pon-

                                                 
10 Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.537/11.11.2008 pentru aprobarea 

Deciziei Comisiei de proceduri fiscale nr. 1/2008 (M.O. nr. 770/17.11.2008). 
11 Respectiv cei care îşi pierd statutul de microîntreprindere, în cursul anului fiscal, ca urmare a depăşirii pla-

fonului valoric al veniturilor realizate sau al ponderii veniturilor din consultanţă şi management în totalul 
veniturilor realizate. 

12 Codul de procedură fiscală (M.O. nr. 513/31.07.2007), cu modificările şi completările ulterioare. 
13 Conform art. 104 alin. (1) Cod fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. 
14 Conform prevederilor art. 104 alin. (2) şi (6) Cod fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. 
15 Conform prevederilor art. 104 alin. (5) Cod fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. 
16 Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.505/27.11.2008 privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale 

centrale nr. 1/2008 (M.O. nr. 812/04.12.2008). 
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derii de 50% a veniturilor din consultanţă şi management în totalul veniturilor realizate (având în 
vedere aspectele relevate anterior).  

Din cele prezentate anterior, rezultă că, în legislaţia fiscală referitoare la impozitarea venitu-
rilor microîntreprinderilor, se prevede obligativitatea îndeplinirii anumitor condiţii în vederea aplicării 
acestui regim de impozitare, privind nivelul cifrei de afaceri şi numărul de salariaţi, dar şi legate de 
domeniul de activitate al persoanei juridice în cauză sau calitatea asociaţilor sau acţionarilor. 

Odată stabilite condiţiile în care poate fi aplicat acest regim fiscal şi, implicit, aria sa de cu-
prindere, în cele ce urmează, ne propunem să prezentăm modalităţile de determinare a bazei sale 
impozabile şi cota de impozitare aferentă.  

Baza impozabilă în cazul acestui tip de impozit este reprezentată de totalitatea veniturilor 
realizate de societatea comercială în cauză, conform datelor înregistrate în creditul conturilor din 
clasa a 7-a "Conturi de venituri", din care se scad acele categorii de venituri prevăzute în mod 
expres de referenţialul normativ17, respectiv: 

- veniturile din variaţia stocurilor; 
- veniturile din producţia de imobilizări corporale şi necorporale; 
- veniturile din exploatare, reprezentând cota-parte a subvenţiilor guvernamentale şi a altor 

surse pentru finanţarea investiţiilor; 
- veniturile din provizioane; 
- veniturile rezultate din anularea datoriilor şi a majorărilor datorate bugetului statului, care nu 

au fost cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil, conform reglementărilor legale; 
- veniturile realizate din despăgubiri, de la societăţile de asigurare, pentru pagubele produse 

la activele corporale proprii.  
De asemenea, referitor la procedurile operaţionale de cuantificare a bazei impozabile sunt de 

reţinut şi următoarele două aspecte: 
- conform art. 108 alin. (2) Cod fiscal, în cazul în care o microîntreprindere achiziţionează 

case de marcat, valoarea de achiziţie a acestora se deduce din baza impozabilă, în conformitate 
cu documentul justificativ, în trimestrul în care au fost puse în funcţiune; 

- conform Normelor metodologice date în aplicarea art. 108 Cod fiscal, diferenţele favorabile 
de curs valutar, rezultate în urma evaluării creanţelor şi datoriilor în valută existente la data de 31 
decembrie 2002, înregistrate în contabilitate în "Rezultatul reportat" sunt venituri impozabile pe 
măsura încasării creanţelor sau plăţii datoriilor. 

Deci, baza impozabilă este reprezentată de totalitatea veniturilor realizate de societatea 
comercială în cauză, cu excepţia acelor venituri reglementate expres ca nefăcând parte din aceas-
ta şi la care am făcut referire anterior; nu se admit niciun fel de deduceri fiscale18 din baza impoza-
bilă, cu excepţia contravalorii de achiziţie a caselor de marcat19. Asupra acestei baze impozabile 
se aplică cota de impozitare, în vederea determinării impozitului aferent, nivelul acesteia fiind de 
3% începând cu data de 1 ianuarie 200920. Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor se calculea-
ză, se evidenţiază şi se virează trimestrial, până la data de 25 a primei luni a trimestrului următor 
celui pentru care se datorează21. 

Reţinem faptul că, chiar dacă îndeplineşte toate condiţiile şi criteriile pentru a fi încadrată ca 
şi microîntreprindere, societatea comercială în cauză are libertatea de a opta pentru impozitarea 
veniturilor sau a profiturilor; în mod evident, atunci când 3% din venituri reprezintă o sumă mai 
mică decât 16% din profit, opţiunea se va îndrepta către impozitul pe venit ca microîntreprindere, 
în detrimentul impozitului pe profit. 

Practica de zi cu zi a confirmat posibilitatea utilizării microîntreprinderilor în scopul 
externalizării activităţilor firmei-mamă; însă, cu o menţiune foarte importantă: de cele mai multe 
ori au loc tranzacţii economice simulate şi nereale în fapt. Precizăm însă că, şi în cazul acestor 

                                                 
17 Conform prevederilor art. 108 alin. (1) Cod fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. 
18 Deşi, spre exemplu, conform art. 112 Cod fiscal, o microîntreprindere este obligată la evidenţierea şi înre-

gistrarea contabilă a cheltuielilor de amortizare, acestea nu sunt deductibile fiscal. 
19 După caz şi în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/25.03.1999 privind 

obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată (M.O. nr. 
75/21.01.2005), cu modificările şi completările ulterioare. 

20 Conform prevederilor art. 107 Cod fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. 
21 Conform art. 110 alin. (1) Cod fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. 
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activităţi, prevederile art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/200522 sunt perfect operabile23; cu alte 
cuvinte, utilizarea prestărilor de servicii de marketing sau reclamă şi publicitate poate reprezenta 
un instrument eficient de optimizare fiscală, în condiţiile în care prestarea în cauză este efectivă şi 
reală.  

Spre exemplu, dacă se doreşte externalizarea bazei impozabile a profitului prin desprinderea 
din firma-mamă a unei firme-fiică, care are drept obiect de activitate (să presupunem) prelucrarea 
primară a datelor, atunci trebuie să se aibă în vedere şi "transferul" salariaţilor care prestează 
această activitate, precum şi a echipamentelor necesare realizării respectivelor operaţiuni, de la 
firma-mamă către firma-fiică. În mod evident, cheltuielile aferente drepturilor salariale în cauză, 
precum şi cheltuielile cu amortizarea respectivelor echipamente nu se vor mai deduce fiscal din 
profitul impozabil al firmei-mamă, ci se vor localiza în cheltuielile generate şi suportate la nivelul 
firmei-fiică (fără însă a mai fi deductibile fiscal!), dar acest demers este absolut necesar pentru a 
"acoperi" realitatea (şi, implicit, legalitatea deducerii fiscale) serviciilor prestate de firma-fiică către 
firma-mamă. Per ansamblu, în situaţia în care firma B (plătitoare de impozit pe veniturile microîn-
treprinderilor) prestează anumite servicii către firma A (plătitoare de impozit pe profit), acestea vor 
fi deductibile fiscal, din profitul impozabil al acesteia din urmă, numai în măsura în care firma B 
poate proba capacitatea sa efectivă privind prestarea serviciilor în cauză.  

O discuţie poate un pic mai amplă o comportă situaţia în care microîntreprinderea prestează 
servicii de studiere a pieţei. Să presupunem în acest sens că firma B dispune de întreaga logistică 
necesară pentru efectuarea acestui tip de servicii şi facturează (în baza unui contract de prestări 
servicii) contravaloarea prestării acestora către firma A, plătitoare de impozit pe profit, anexând în 
acest sens şi o documentaţie aferentă. Mai mult chiar, firma B facturează fără T.V.A., deoarece, la 
momentul întocmirii facturii, nu a atins plafonul valoric pentru a solicita înregistrarea în scopuri de 
T.V.A. Firma A înregistrează factura de prestării servicii ca şi cheltuială cu serviciile prestate de 
terţi, fără a o achita, şi, în urma studierii documentaţiei, decide că nu este cazul să se extindă pe o 
anumită piaţă (acesta fiind, de altfel, obiectul contractului de servicii dintre cele două părţi, privind 
studierea pieţei în acest sens). Are oare firma A "acoperirea legală" să-şi deducă fiscal respectiva 
"cheltuială"? Atâta timp cât, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (1) Cod fiscal, cheltuielile 
sunt deductibile fiscal dacă sunt efectuate în scopul (şi nu pentru!) realizării de venituri impozabile 
(în situaţia exemplificată, creşterea veniturilor din vânzarea mărfurilor, prin intrarea pe o nouă 
piaţă), fără a fi necesară cuantificarea obţinerii unor venituri impozabile suplimentare, efective, 
situaţia este discutabilă; în aceste cazuri, totul depinde de abilitatea organelor fiscale de a proba 
situaţia de fapt fiscală, evident în acord cu mijloacele de administrare şi apreciere a probelor de 
care dispun şi care sunt prevăzute la Titlul III Cap.III Cod de procedură fiscală.  

În multe situaţii, prestările de servicii efectuate de o microîntreprindere (controlată, în fapt, de 
factorii de decizie ai "beneficiarului serviciilor") sunt "justificate" numai pe baza unor considerente 
de ordin fiscal, deoarece, în cazul în care respectivele tranzacţii ar fi reale, nu ar avea la bază 
raţiuni de eficienţă economică. Cadrul normativ care reglementează acest gen de tranzacţii se 
circumscrie unor prevederi din Codul fiscal, precum şi reglementărilor Hotărârii Guvernului nr. 
1.861/200624, care oferă organelor fiscale posibilitatea retratării, din punct de vedere fiscal, a unor 
tranzacţii şi reconsiderarea operaţiunilor economice cu un caracter "special". 

În acest sens, precizăm că, în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (2) din Codul fiscal şi 
ale Hotărârii Guvernului nr. 1.861/2006, metodele de retratare, din punct de vedere fiscal, se referă 
la tranzacţiile derulate între persoane afiliate. În contextul analizei, menţionăm că termenul de "per-
soane afiliate" este definit la art. 7 alin. (1) pct. 21 din Codul fiscal. De asemenea, nu putem să 
omitem faptul că nu este suficient de clar dacă Hotărârea Guvernului nr. 1.861/2006 se referă doar 
la persoanele juridice afiliate nerezidente (conform precizărilor destul de clare formulate în acest 
sens la art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.861/2006) sau dacă prevederile reglementării anterior 
precizate se aplică şi la nivelul persoanelor juridice afiliate rezidente (deoarece, la art. 11 din Codul 
fiscal, în aplicarea căruia a fost emisă, de altfel, şi Hotărârea Guvernului nr. 1.861/2006, nu se fac 

                                                 
22 Legea nr. 241/15.07.2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale (M.O. nr. 672/27.07.2005). 
23 Conform cărora "constituie infracţiune de evaziune fiscală evidenţierea, în actele contabile sau în alte do-

cumente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive". 
24 Hotărârea Guvernului nr. 1.861/21.12.2006 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 (M.O. nr. 
1.044/29.12.2006). 
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precizări referitoare la calitatea persoanelor afiliate, respectiv ca rezidente sau nerezidente). 
Pentru a găsi răspunsul adecvat la această dilemă aparentă, trebuie să avem în vedere regulile 
generale de calcul al impozitului pe profit, reglementate la art. 19 alin. (5) Cod fiscal, prin care se 
precizează că "tranzacţiile între persoane afiliate se realizează conform principiului preţului pieţei 
libere, potrivit căruia tranzacţiile între persoanele afiliate se efectuează în condiţiile stabilite sau 
impuse care nu trebuie să difere de relaţiile comerciale sau financiare stabilite între întreprinderi 
independente. La stabilirea profiturilor persoanelor afiliate se au în vedere principiile privind 
preţurile de transfer", rezultând astfel, din economia textului de lege, că prevederile Hotărârii 
Guvernului nr. 1.861/2006 pot fi asimilate, cel puţin la nivelul principiilor fiscale (dacă nu cumva şi 
la nivelul metodelor efective de retratare fiscală), şi la nivelul persoanelor juridice afiliate rezidente. 

Per a contrario însă persoanele care nu sunt definite ca atare de Codul fiscal ca fiind afiliate 
nu se supun retratării tranzacţiilor conform metodelor stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 
1.861/2006. În acest context, apare ca firească următoarea întrebare: este permisă retratarea 
fiscală, de către organele fiscale, a tranzacţiilor derulate între două persoane juridice, chiar 
dacă acestea nu se încadrează, din punct de vedere formal, în definiţia dată persoanelor 
affliate? Răspunsul poate fi decriptat (iar acesta este afirmativ) având în vedere prevederile art. 11 
alin. (1) din Codul fiscal, prin care se menţionează în mod expres că "la stabilirea sumei unui 
impozit sau a unei taxe în înţelesul prezentului cod, autorităţile fiscale pot să nu ia în conside-
rare o tranzacţie care nu are un scop economic sau pot reîncadra forma unei tranzacţii 
pentru a reflecta conţinutul economic al tranzacţiei". 

În încheiere, trebuie să admitem că, totuşi, în situaţia în care noţiunea de "preţ/valoare de 
piaţă", conform actualului Cod fiscal25, nu este definită explicit şi fără echivoc (deoarece, în cuprin-
sul Codului fiscal, nu se precizează ce înseamnă un client independent sau un furnizor inde-
pendent), demersurile întreprinse în această direcţie pot constitui baza unor decizii relative şi chiar 
cu un pronunţat caracter discreţionar. 

 

                                                 
25 În concordanţă cu prevederile art. 7 alin. (1) pct. 26 Cod fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. 


