
 A. Titlul II „Impozitul pe profit” 
 

1. Contribuabilii care aplică reglementări contabile conforme cu Standardele 
internaţionale de raportare financiară şi care, la prima aplicare a IFRS, evaluează 
imobilizările corporale la valoarea justă pot opta să utilizeze această valoare drept cost 
presupus. Acest cost presupus nu este considerat valoare fiscală, potrivit 
reglementărilor fiscale stabilite de prevederile art.7 pct.33 şi 34 din Codul fiscal. În 
consecinţă, au fost aduse clarificări cu privire la modalitatea de deducere a acestor 
valori la calcul amortizării fiscale şi a regimului fiscal aplicabil rezervelor din 
reevaluare care s-au înregistrat până la momentul utilizării valorii juste drept cost 
presupus. 

2. Stabilirea semnificaţiei termenului “producţie” de echipamente tehnologice în scopul 
aplicării scutirii profitului reinvestit. 

3. Precizări referitoare la aplicarea scutirii de impozit pe profit în cazul echipamentelor 
tehnologice luate în folosinţă în baza contractelor de leasing financiar; 

4. Exemplificarea modalităţii de calcul a impozitului pe profit pentru contribuabilii care 
aplică scutirea profitului reinvestit, în corelare cu modalitatea de plată a impozitul, 
trimestrial/anual. 

5. Precizări referitoare la aplicarea facilităţii în cazul echipamentelor tehnologice care se 
realizează pe parcursul mai multor ani consecutivi. 

6. Definirea echipamentelor tehnologice considerate noi, în sensul că, acestea sunt cele 
care nu au fost utilizate anterior. 

 
B. Titlul V „Impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi şi 
impozitul pe reprezentanţele firmelor străine înfiinţate în România” 

 

Se abrogă prevederile referitoare la procedura de restituire pentru impozitele reţinute în 
plus de către plătitorii de venituri din România persoanelor nerezidente în condiţiile în 
care procedura generală de restituire a impozitelor reţinute în plus se regăseşte în OG 
nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală. 

 

D. Titlul VI „Taxa pe valoarea adăugată” 
 
Alinierea legislaţiei naţionale la jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, 
respectiv la hotărârea în cauza C-424/12 SC Fatorie SRL împotriva Direcţiei Generale a 
Finanţelor Publice Bihor, prin care Curtea a stabilit că în cadrul unei operaţiuni supuse 
regimului de taxare inversă, nu se acordă beneficiarului dreptul de deducere a taxei pe 
valoarea adăugată pe care a plătit-o în mod nejustificat furnizorului/prestatorului pe baza 
unei facturi în care taxa a fost menţionată în mod eronat, nici chiar în cazul în care 
îndreptarea respectivei erori nu este posibilă din cauza falimentului 
furnizorului/prestatorului. 

 
E. Titlul VII „Accize şi alte taxe speciale” 

1. Se stabileşte pentru antrepozitele fiscale de depozitare autorizate în exclusivitate 
pentru aprovizionarea aeronavelor şi, respectiv, a navelor şi ambarcaţiunilor, cu 
produse energetice destinate utilizării drept combustibil să realizeze un volum mediu 
trimestrial al ieşirilor de produse accizabile mai mare de 30 tone, pentru a nu aduce 
prejudicii asupra funcţionării acestor operatori economici şi a beneficiarilor scutirilor. 
Se are în vedere faptul că : 
� aceste antrepozite fiscale de depozitare asigură aprovizionarea cu carburanţi a 

aeroporturilor şi aerocluburilor din aria teritorială în care sunt situate;  
� specificul acestei activităţi, care nu poate fi prestată de orice operator economic, 

presupunând utilizarea de echipamente specifice şi deţinerea de certificate emise 
de Autoritatea Aeronautică Civilă Română; 



� aprovizionează cu combustibili navele care asigură transportul de mărfuri şi 
călători în Delta Dunării, activitatea de pescuit sau turism. 

2. Eliminarea formulei naţionale de denaturare completă a alcoolului etilic 
3. Marcarea şi colorarea păcurei şi a produselor asimilate acesteia care provin din 

import sau din achiziţii intracomunitare, poate fi efectuată în cazul motorinei 
utilizate într-un scop scutit şi în alt stat membru sau în afara UE, inclusiv în zonele 
libere sau antrepozite vamale, cu respectarea standardelor legale. 

 
F. Titlul IX3 „Impozitul pe construcţii” 

 

1. Construcţiile existente în patrimoniul contribuabililor la data de 31 decembrie a 
anului anterior, nu includ „imobilizări corporale în curs de execuţie” evidenţiate 
potrivit reglementărilor contabile aplicabile;  

2. Valoarea construcţiilor existente în patrimoniul contribuabililor la data de 31 
decembrie a anului anterior, nu include valoarea aferentă unor construcţii aflate în 
proprietatea statului sau a unităţilor administrativ teritoriale, potrivit unor legi 
specifice; 

3. Valoarea construcţiilor existente în patrimoniul contribuabililor la data de 31 
decembrie a anului anterior, nu include valoarea mijloacelor fixe casate, pentru 
contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele 
internaţionale de raportare financiară şi care stabilesc pentru amortizarea 
mijloacelor fixe specifice activităţii de explorare şi producţie a resurselor de petrol 
şi gaze şi alte substanţe minerale politici contabile specifice domeniului de 
activitate, în concordanţă cu cele mai recente norme ale altor organisme de 
normalizare care utilizează un cadru general conceptual similar pentru a elabora 
standarde de contabilitate, alte documente contabile şi practicile acceptate ale 
domeniului de activitate, 

4. Din valoarea construcţiilor existente în patrimoniul contribuabililor la data de 31 
decembrie a anului anterior nu se scade valoarea clădirilor prevăzute la art. 250 din 
Codul fiscal, clădiri care sunt scutite de la plata impozitului pe clădiri; 

5. În cazul în care, valoarea evidenţiată contabil în soldul debitor al conturilor 
corespunzătoare construcţiilor este diferită de valoarea care a reprezentat baza 
pentru determinarea impozitului pe clădiri potrivit prevederilor titlului IX, valoarea 
care se scade este valoarea evidenţiată contabil în soldul debitor al conturilor 
corespunzătoare construcţiilor; 

6. Valoarea lucrărilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau 
extindere pentru clădirile închiriate, luate în concesiune, aflate în administrare ori 
în folosinţă este cea definită la pct.54 alin.(1)–(1^2) din  Normele metodologice 
date în aplicarea art.253 din Codul fiscal. 


