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1. Capital propriu pozitiv – bonificații impozit 
 
Contribuabilii plătitori de impozit pe profit, impozit pe veniturile microîntreprinderilor sau impozit specific unor 
activități (HoReCa), beneficiază de reduceri de impozit, după cum urmează: 
 

• 2%, în situația în care capitalul propriu este pozitiv și are o valoare egală cu cel puțin 50% din capitalul 
social; 
 

• de până la 10% dacă se înregistrează o creștere a capitalului propriu față de cel înregistrat în anul anterior 
(intervalele sunt între 0% și minim 25%). Condițiile enumerate la punctul anterior sunt aplicabile și în acest 
caz. 

 

• 3% (aplicabil din anul 2022), dacă se înregistrează o creștere a capitalului propriu față de nivelul înregistrat 
în anul 2020, peste limitele prevăzute de legislație (între 5% pentru anul 2022 și 20% pentru anul 2025). 
Condițiile enumerate la primul punct sunt aplicabile și în acest caz. 

 
Bonificațiile de mai sus se pot cumula și nu se aplică contribuabililor pentru care reglementările contabile sunt 
emise de Banca Naţională a României / Autoritatea de Supraveghere Financiară. 
 
Legislația prevede reguli specifice de calcul al capitalului propriu. 
 
Reducerile de impozit se aplică după cum urmează: 
 

• Impozit pe profit: bonificația se aplică impozitului anual (calculat după scăderea eventualelor sume 
reprezentând credit fiscal, scutiri, etc.). 
 

• Impozit pe veniturile microîntreprinderilor: bonificația se calculează prin raportare la impozitul anual și se 
scade din impozitul aferent trimestrului IV (și, dacă este cazul, din cel aferent trimestrelor anterioare, prin 
depunerea de declarații rectificative). 

 

• Impozit HoReCa: bonificația se calculează prin raportare la impozitul anual și se scade din impozitul 
aferent semestrului II (și, dacă este cazul, din cel aferent semestrului I, prin depunerea unei declarații 
rectificative). 

 
Aceste prevederi se aplică în perioada 2021 – 2025. 
 

2. Modificarea termenelor de depunere a declarațiilor și a plății impozitului 
 
Pentru contribuabilii plătitori de impozit pe profit, noul termen pentru depunerea declarației anuale și plata 
impozitului pe profit aferent anului fiscal respectiv este până la data de 25 iunie inclusiv a anului următor (până 
la data de 25 a celei de-a şasea luni inclusiv de la închiderea anului fiscal modificat, după caz). 
 
Pentru contribuabilii plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, noul termen pentru depunerea 
declaraţiei aferente trimestrului IV şi plata impozitului aferent acestui trimestru este 25 iunie inclusiv a anului 
următor. 
 
Pentru contribuabilii plătitori de impozit HoReCa, noul termen pentru depunerea declaraţiei aferente 
semestrului II şi plata impozitului este 25 iunie inclusiv a anului următor. 
 
Aceste prevederi se aplică în perioada 2021 – 2025. 
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3. Modificări aduse Ordonanței 33 / 2020 privind bonificațiile 
 
La definitivarea impozitului pe profit aferent anului fiscal, bonificaţia se scade din valoarea impozitului pe profit 
anual (calculat după scăderea eventualelor sume reprezentând credit fiscal, scutiri, etc.). Suma aferentă 
bonificaţiei care se ia în calcul nu poate depăși nivelul impozitului pe profit anual. 
 
Contribuabilii cu an fiscal modificat care aplică sistemul trimestrial de declarare şi plată a impozitului pe profit 
(precum și cei care aplică sistemul anual și care nu au datorat impozit pentru primul an fiscal modificat) 
beneficiază de bonificațiile prevăzute de lege prin raportare la diferenţa de impozit pe profit datorat, 
determinată la definitivarea impozitului pe profit aferent anului fiscal (inclusiv pentru impozitul care are 
scadență în perioada 26 decembrie 2020 – 25 februarie 2021). Contribuabilii care nu au beneficiat de bonificații 
pot depune declarații rectificative pentru diferenţa de impozit pe profit datorat, determinată la definitivarea 
impozitului pe profit aferent anului fiscal respectiv. 
 
Bonificaţia se acordă şi pentru impozitul pe profit datorat care se stinge cu impozitul pe profit de recuperat din 
anii fiscali precedenţi. 
 
Sursă: Ordonanţa de urgenţă nr. 153/2020 pentru instituirea unor măsuri fiscale de stimulare a menţinerii / 
creşterii capitalurilor proprii, precum şi pentru completarea unor acte normative publicată în 4 septembrie 2020. 
 
Cu stimă, 
 
Echipa TPA Group 
 
Contact: 
TPA România 
46 Grigore Cobălcescu st, Sect.1, 010196 București 
Tel.: +40 21 310 06-69 
Fax: +40 21 310 06-68 
www.tpa-group.ro 
www.tpa-group.com 
 
Dacă doriţi să primiți regulat Noutăți fiscale și legislative vă rugăm să vă abonati la newsletter. 
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