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Art. I punctul 5, art. 402, alin. (1) În sensul prezentului articol, costurile
excedentare ale îndatorării, astfel cum
sunt definite potrivit art. 40^1 pct. 2,
care depăşesc plafonul deductibil
prevăzut la alin. (4), sunt deduse limitat
în perioada fiscală în care sunt
suportate, până la nivelul a 10% din baza
de calcul stabilită conform algoritmului
prevăzut la alin. (2).

5. Art. 402, alin. (1) „În sensul prezentului
articol, diferența dintre costurile excedentare ale
îndatorării, astfel cum sunt definite potrivit art.
401 pct. 2, și plafonul deductibil prevăzut la alin.
(4), este dedusă limitat în perioada fiscală în
care este suportată, până la nivelul a 30% din
baza de calcul stabilită conform algoritmului
prevăzut la alin. (2).”

Solicitam modificarea acestui articol in vederea clarificarii
modalitatii de aplicare.

Art. I punctul 5, art. 402, alin. (3) În condiţiile în care baza de calcul are o
valoare negativă sau egală cu zero,
costurile excedentare ale îndatorării
sunt nedeductibile în perioada fiscală de
referinţă şi se reportează potrivit alin.
(7).

5. Art. 402, alin. (3) “În condițiile în care baza
de calcul are o valoare negativă sau egală cu
zero, diferența între costurile excedentare ale
îndatorării și plafonul deductibil prevăzut la
alin. (4), este nedeductibilă în perioada fiscală de
referință și se reportează potrivit alin. (7).”

Solicitam clarificarea situațiilor in care se aplica plafonul
deductibil de 200.000 euro.

Art. I punctul 5, art. 402, alin. (4) Contribuabilul are dreptul de a deduce,
într-o perioadă fiscală, costurile
excedentare ale îndatorării până la
plafonul deductibil reprezentat de
echivalentul în lei al sumei de 200.000
euro calculat la cursul de schimb

5. Art. 402, alin. (4) “ Contribuabilul are
dreptul de a deduce, într-o perioadă fiscală,
costurile excedentare ale îndatorării până la
plafonul deductibil reprezentat de echivalentul
în lei al sumei de 3.000.000 euro calculat la
cursul de schimb comunicat de Banca Națională

Propunem majorarea plafonului de 200.000 euro la o
valoare superioară, până în limita de 3.000.000 euro
prevăzută de Directivă.

Impozitul pe profit

Conform Art. 402 alin. (1) din Ordonanță, costurile
excedentare ale îndatorării care depășesc plafonul deductibil
de 200.000 euro sunt deduse limitat in perioada fiscala in
care sunt suportate, pana la nivelul a 10% din baza de calcul
stabilita conform algoritmului prevăzut la alin. (2).
Înțelegerea noastră este ca se supune limitării de 10% din
baza de calcul numai diferența dintre costurile excedentare
ale îndatorării si plafonul deductibil (i.e. 200.000 euro).

Mai precis, înțelegem ca vor fi deductibile costurile
excedentare ale îndatorării până în limita de 200.000 euro,
chiar și în cazul un care un contribuabil realizează o baza de
calcul de o valoare negativă sau zero.

În opinia noastră, acest plafon este foarte mic și va afecta
negativ acele companii aflate in faza de investiții și
dezvoltare si care înregistrează, pe de o parte, costuri
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comunicat de Banca Naţională a
României valabil pentru ultima zi a
trimestrului/anului fiscal, după caz.

a României valabil pentru ultima zi a
trimestrului/anului fiscal, după caz.”

semnificative ale îndatorării iar, pe de alta parte, vor avea
EBITDA foarte mic sau chiar negativ.
Mai mult, ar trebui luat in calcul ca aceste prevederi nu se
aplica microîntreprinderilor. Astfel, o estimare corectă a
pragului de deductibilitate ar trebui efectuata în urma unei
analize amănunțite care să excludă acele companii ale căror
venituri se situează sub pragul de încadrare pentru regimul
micro-întreprinderilor.
În urma unei analize in baza de date Orbis observam ca
media anuala a cheltuielilor cu dobânda pentru societățile
care înregistrează o cheltuiala mai mare de 200.000 euro
este de peste 1,1 milioane euro – ceea ce înseamnă ca numai
societățile cu EBITDA de cel puțin 9 milioane euro ar putea
să deducă integral costul îndatorării.
Cu titlu de exemplu, presupunem ca o companie nou
înființată efectuează o investiție nestrategică de 40 milioane
euro, finanțată în proporție de 50% din împrumuturi. Rata
anuala de dobândă aferenta împrumutului este de 4%, iar
cheltuiala cu dobânda anuala este de 800.000 euro. Întrucât
este in faza investițională, compania nu obține EBITDA
pozitiv si nici venituri din dobânzi sau alte venituri
echivalente. Conform noilor reguli introduse, aceasta
companie va putea deduce numai 200.000 euro anual din
totalul cheltuielilor de 800.000 euro. Astfel, estimând ca
după 5 ani de la contractarea împrumutului societatea va
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genera un EBITDA care sa acomodeze deducerea integrala a
dobânzii anuale, costurile nedeductibile acumulate pana la
momentul respectiv vor fi de 3 milioane euro, fără a lua in
calcul impactul diferențelor de curs valutar. Astfel, doar daca
presupunem ca societatea este platitoare de impozit pe profit
inca de la momentul infiintarii, este evident ca deducerea
cheltuielii cu dobânda si diferențele de curs valutar este
amânată pentru o perioada extrem de lunga de timp, fapt ce
poate constitui o frână serioasa pentru orice decizie
investițională.
In fapt insa, coroborand cu prevederile privind impozitul pe
veniturile microintreprinderilor, rezulta ca aceasta societate
nu va mai putea beneficia niciodata de deducerea
cheltuielilor de finantare aferente investitiei. Concret, la
momentul la care societatea va atinge pragul de venituri de
1.000.000 euro si va deveni platitoare de impozit pe profit,
ea nu va avea absolut niciun drept sa considere drept
deductibile costurile de finantare din perioada investitionala.
Efectul acestor prevederi legale va fi acela de a alunga orice
potential investitor, fie el roman sau strain.
Nu in ultimul rand, Directiva prevede praguri de 30% din
EBITDA sau 3.000.000 euro. Alegând să stabilească aceste
praguri la 10% din EBITDA sau 200.000 euro, România se
situează evident extrem de jos față de plafoanele stabilite de
Directiva. În mod realist, ne așteptăm ca majoritatea statelor
membre să stabilească plafoane mai atractive, plasându-se
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astfel în fața României pe harta atractivității pentru
investitori. Spre exemplu, proiectul legislativ din Polonia
privind implementarea Directivei stabilește un plafon
procentual pentru deductibilitatea costurilor excedentare ale
îndatorării de 30% din EBITDA. Deci, din start Polonia este
mai atractivă decât Romania pentru investitori.

-

Introducerea unor noi alineate la Art. 1, punctul
5, art. 402 după alineatul (9), după cum
urmează:
“(10) Sunt excluse din domeniul de aplicare al
alineatelor (1)-(9) întreprinderile financiare,
inclusiv în cazul în care astfel de întreprinderi
financiare fac parte dintr-un grup consolidat în
scopuri de contabilitate financiară.
(11) În sensul prezentului articol, grupul
consolidat în scopuri de contabilitate financiară
cuprinde toate entitățile care sunt incluse
integral în situațiile financiare consolidate
întocmite în conformitate cu standardele
internaționale de raportare financiară sau cu
sistemul național de raportare financiară al unui
stat membru. Contribuabilului i se poate acorda
dreptul de a utiliza situații financiare consolidate
întocmite în conformitate cu alte standarde de
contabilitate.”

Se exclud din domeniul de aplicare al alin.(1)
şi (4) costurile excedentare ale îndatorării în
legătură cu împrumuturile obținute direct sau

Propunem excluderea institutiilor financiare din categoria
contribuabililor carora li se aplica aceste restrictii.
Institutiile financiare nu sunt excluse de la aplicarea
restrictiilor privind deductibilitatea dobanzii, desi Directiva
permitea asta.
Ne asteptam ca acest lucru sa ridice multe probleme in
practica in ceea ce priveste anumite categorii de institutii
incluse in definitia institutiilor financiare – dintre acestea,
probabil bancile vor fi mai putin impactate, avand in vedere
ca restrictia privind costurile excedentare ale indatorarii se
refera la diferenta pozitiva dintre cheltuielile de natura
dobanzilor si veniturile de aceasta natura, iar bancile prin
specificul business-ului lor ar trebui sa inregistreze o
diferenta pozitiva in acest sens.
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indirect de la bănci internaționale de
dezvoltare și organizații similare și cele care
sunt garantate de stat, cele aferente
împrumuturilor obținute de la instituțiile de
credit române sau străine, instituțiile
financiare nebancare, precum și cele obținute
în baza obligațiunilor admise la tranzacționare
pe o piață reglementată.”
Art. I punctul 5, art. 405, alin. (4) Prevederile alin. (3) nu se aplică în cazul
în care societatea străină controlată
desfăşoară o activitate economică
semnificativă, susţinută de personal,
echipamente, active şi spaţii, astfel cum
o demonstrează faptele şi circumstanţele
relevante, precum şi în cazul în care
societatea străină controlată îşi are
rezidenţa fiscală sau este situată într-un
stat terţ care este parte la Acordul
privind SEE.

5. Art. 405, alin. (4) “Prevederile alin. (3) nu
se aplică în cazul în care societatea străină
controlată desfășoară o activitate economică
semnificativă, susținută de personal,
echipamente, active și spații, astfel cum o
demonstrează faptele și circumstanțele
relevante, precum și în cazul în care societatea
străină controlată își are reședința sau este
situată într-un stat care este parte la Acordul
privind SEE.”

Solicitam modificarea acestui articol in vederea clarificarii
modalitatii de aplicare.
La art. 405, alin. (4) se menționează ca un contribuabil nu
include in baza impozabila veniturile unei societăți străine
controlate, in cazul in care societatea străină controlata își
are reședința sau este situata într-un stat terț care este parte
la Acordul privind SEE.
Din formularea de mai sus se poate interpreta ca in aceasta
categorie sunt incluse doar Islanda, Liechtenstein si
Norvegia – acestea fiind statele terțe (i.e. non-UE) care sunt
parte la Acordul privind SEE.
Pe de alta parte, înțelegerea noastră este ca scopul Directivei
este sa excludă aplicarea acestor reguli pentru toate statele
care sunt parte la acordul privind SEE, adică toate
statele membre ale Uniunii Europene, plus Islanda,
Liechtenstein si Norvegia.

Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor
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Art. I punctul 9 - La articolul 48,
alineatele (4), (5), (51), (52) şi (6) se
abrogă.

9. La articolul 48, alineatele (4) şi (6) se abrogă.

Solicităm menținerea posibilităţii societăţilor nou-înfiinţate
sau existente de a opta pentru aplicarea impozitului pe
profit, în condițiile constituirii și menținerii unui capital
social minim în sumă de 45.000 lei cum a fost prevăzut prin
OUG 84/2016, întrucât obligativitatea sistemului de
impunere pe veniturile microîntreprinderilor ar putea avea
consecințe negative asupra antreprenoriatului românesc
precum și asupra atragerii de noi investitori externi.

Forma actuală a articolelor pe care le solicităm a
fi menținute în Codul Fiscal:
„(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (3),
persoana juridică română nou-înfiinţată care, la
data înregistrării în registrul comerţului, are
subscris un capital social de cel puţin 45.000 lei
poate opta să aplice prevederile titlului II.
Opţiunea este definitivă, cu condiţia menţinerii
valorii capitalului social de la data înregistrării,
pentru întreaga perioadă de existenţă a
persoanei juridice respective. În cazul în care
această condiţie nu este respectată, persoana
juridică aplică prevederile prezentului titlu,
începând cu anul fiscal următor celui în care
capitalul social este redus sub valoarea de
45.000 lei, dacă sunt îndeplinite condiţiile
prevăzute la art. 47.
(51) Pentru persoanele juridice române care au
aplicat prevederile alin. (5), în forma în vigoare
până la data de 31 decembrie 2016, condiţia
referitoare la menţinerea unui capital social de
cel puţin echivalentul în lei al sumei de 25.000
euro se consideră îndeplinită şi în situaţia în care

În primul rând, toate companiile nou înființate, indiferent de
dimensiunea capitalului lor sau a investițiilor preconizate,
vor fi automat impozitate ca microîntreprinderi, în absența
unei cifre de afaceri inițiale. Aceste companii, aflate în
perioada de investiții, nu vor mai avea posibilitatea deducerii
cheltuielilor înregistrate pe parcursul desfășurării
activităților curente și investiționale, inclusiv in primii ani de
funcționare când, in general, companiile înregistrează
pierderi si, in plus, se vor afla in imposibilitatea recuperării
pierderilor fiscale înregistrate in acești ani investiționali din
profiturile următorilor 7 ani, așa cum s-ar întâmpla daca ar
putea opta sa rămână înregistrați ca plătitori de impozit pe
profit.
În al doilea rând, societățile care înregistrează o rată de
profitabilitate mai mică de 6,25% raportată la cifra de afaceri
vor fi nevoite să plătească un impozit mai mare decât în
prezent.
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capitalul social scade până la nivelul sumei de
45.000 lei.

În al treilea rând, companiile care aplică regimul
microîntreprinderilor nu pot beneficia de facilitățile din sfera
impozitului pe profit – de exemplu scutirea pentru profitul
reinvestit, facilitățile pentru activități de cercetaredezvoltare, ceea ce va descuraja investițiile în domenii
strategice precum cercetarea-dezvoltarea. Mai mult,
microîntreprinderile nu vor beneficia de credit fiscal pentru
cheltuielile cu sponsorizarea. În condițiile în care numeroase
companii sunt implicate în acțiuni de responsabilitate socială
corporativă, descurajarea sponsorizărilor prin eliminarea
facilităților fiscale va crea un impact negativ și asupra ONGurilor care depind de sponsorizări ca sursă de finanțare.

(52) Prin excepţie de la prevederile art. 47,
microîntreprinderile existente care au subscris
un capital social de cel puţin 45.000 lei pot opta
să aplice prevederile titlului II cu trimestrul în
care această condiţie este îndeplinită. Opţiunea
este definitivă, cu condiţia menţinerii valorii
capitalului social pentru întreaga perioadă de
existenţă a persoanei juridice respective. În cazul
în care această condiţie nu este respectată,
persoana juridică aplică prevederile prezentului
titlu începând cu anul fiscal următor celui în
care capitalul social este redus sub valoarea de
45.000 lei, dacă sunt îndeplinite condiţiile
prevăzute la art. 47. Ieşirea din sistemul de
impunere pe veniturile microîntreprinderilor ca
urmare a opţiunii se comunică organelor fiscale
competente, potrivit prevederilor Codului de
procedură fiscală. Calculul şi plata impozitului
pe profit de către microîntreprinderile care
optează să aplice prevederile titlului II se
efectuează luând în considerare veniturile şi
cheltuielile realizate începând cu trimestrul
respectiv.”

În al patrulea rând, regimul de holding este anulat. Conform
noilor reglementări, orice societate de tip „holding”, a cărui
obiect de activitate îl reprezintă deținerea de participații în
alte societăți și managementul acestor investiții, care are
venituri anuale sub 1 milion euro (conform pragului introdus
prin OUG 79/2017) nu va mai putea beneficia de regimul
favorabil de scutire a veniturilor din dividende sau câștiguri
de capital (regimul fiscal de holding).
În concluzie, aplicarea obligatorie a sistemului de impunere
pe veniturile microîntreprinderilor ar putea avea consecinţe
negative asupra antreprenoriatului românesc, descurajând
înființarea de companii. Pe termen mediu și lung, acest lucru
este contrar strategiei României de creare a unui mediu
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stimulativ pentru inițiativa în sectorul privat și de creștere a
competitivității.

Art. I Titlul III

Art. I Titlul III, dupa punctul 11 se
introduce un nou punct, pct. 111, cu
urmatorul cuprins:
Dupa Art. 53 se introduce un nou articol,
art. 531, cu urmatorul cuprins:
ART. 531
In cazul contribuabililor platitori de
impozit pe cifra de afaceri, cheltuielile de
sponsorizare si/sau mecenat si
cheltuielile privind bursele private,
acordate potrivit legii, nu sunt
deductibile. Contribuabilii care
efectueaza sponsorizari si/sau acte de
mecenat, potrivit prevederilor Legii
nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu
modificarile si completarile ulterioare, si
ale Legii bibliotecarilor nr. 334/2002,
republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare, precum si cei
care acorda burse private, potrivit legii,
scad sumele aferente din impozitul pe
cifra de afaceri datorat, in limita valorii
reprezentand 20% din impozitul pe cifra
de afaceri datorat.

Datorita cresterii plafonului de venituri pana la care
societatile comerciale devin automat platitoare de impozit pe
cifra de afaceri, cca. 80% din totalul firmelor din Romania
nu vor mai putea folosi facilitatea de sponsorizare aplicabila
platitorilor de impozit pe profit. Ca atare, foarte multe
organizatii neguvernamentale vor avea de suferit prin
pierderea finantarii unor proiecte cu precadere in zona
sociala, cu precadere in zonele rurale sau in localitati mici,
unde opereaza cele mai multe microintreprinderi.
Extinderea acestei facilitati si pentru microintreprinderi ar
conduce la reducerea inechitatii actuale dintre platitorii de
impozit pe profit si microintreprinderi, care, pentru acelasi
comportament economic identic, nu beneficiaza de aceleasi
facilitati fiscale.
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Art. I punctul 42. Articolul 138 se
modifică și va avea următorul cuprins:

42. Articolul 138 se modifică și va avea
următorul cuprins:

ART. 138
Cotele de contribuţii de asigurări
sociale
Cotele de contribuţii de asigurări sociale
sunt următoarele:
a) 25% datorată de către persoanele
fizice care au calitatea de angajaţi sau
pentru care există obligaţia plăţii
contribuţiei de asigurări sociale, potrivit
prezentei legi;
b) 4% datorată în cazul condiţiilor
deosebite de muncă, astfel cum sunt
prevăzute în Legea nr. 263/2010 privind
sistemul unitar de pensii publice, cu
modificările şi completările ulterioare,
de către persoanele fizice şi juridice care
au calitatea de angajatori sau sunt
asimilate acestora;
c) 8% datorată în cazul condiţiilor
speciale de muncă, astfel cum sunt
prevăzute în Legea nr. 263/2010, de
către persoanele fizice şi juridice care au
calitatea de angajatori sau sunt asimilate
acestora."

ART. 138
Cotele de contribuții de asigurări sociale
Cotele de contribuţii de asigurări sociale sunt
următoarele:
a) 25% datorată de către persoanele fizice care
au calitatea de angajaţi sau pentru care există
obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale,
potrivit prezentei legi, respectiv 20,5% datorată
de către persoanele fizice care au calitatea de
angajați aflate în situațiile prevăzute la art.60.
b) 4% datorată în cazul condiţiilor deosebite de
muncă, astfel cum sunt prevăzute în Legea nr.
263/2010 privind sistemul unitar de pensii
publice, cu modificările şi completările
ulterioare, de către persoanele fizice şi juridice
care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate
acestora;
c) 8% datorată în cazul condiţiilor speciale de
muncă, astfel cum sunt prevăzute în Legea nr.
263/2010, de către persoanele fizice şi juridice
care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate
acestora."

Creșterea contribuțiilor sociale în sarcina persoanei fizice de
la 16.5% la 35% va avea un impact negativ mai mare asupra
veniturilor nete realizate de către persoanele prevăzute la
art. 60 din Codul Fiscal, în special în cazul angajaților,
comparativ cu restul persoanelor fizice care sunt subiect al
impozitului pe venit și anume o scădere suplimentară a
venitului net de 7%.

Impozitul pe venit

Persoanele fizice prevăzute la art. 60 sunt cele cu handicap
grav sau accentuat, persoanele fizice care realizează venituri
ca urmare a desfășurării activității de creare de programe de
calculator, a activității de cercetare-dezvoltare precum si
persoanele fizice ce desfășoară activități sezoniere.
În acest sens, o diminuare a cotei de asigurări sociale la
20.5% va elimina acest efect negativ.
De asemenea, această măsura contravine principiului care a
stat la baza elaborării Ordonanței de Urgență de a nu afecta
veniturile nete ale persoanelor fizice care obțin venituri din
salarii.
NOTA: Alternativ, a se vedea propunerile de
modificare ale Punctului 43 (cu privire la
introducerea unui nou alin (5)) si ale Punctului 70
(cu privire la introducerea unui nou alineat (12))
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Art. I punctul 43 - La articolul 139,
denumirea marginală, partea
introductivă a alineatului (1) şi alineatul
(4) se modifică şi vor avea următorul
cuprins:
"ART. 139 - Baza de calcul al contribuţiei
de asigurări sociale în cazul persoanelor
fizice care realizează venituri din salarii
sau asimilate salariilor

Se introduc două noi alineate, (11) și (5):

Având în vedere că sistemul contribuțiilor sociale implică
plata efectuată de către un individ în vederea obținerii unei
contraprestații din partea statului (respectiv servicii
medicale sau pensie), și având in vedere că aceste
contraprestații sunt plafonate, păstrând principiul
proporționalității, este de dorit ca și baza de impozitare la
care se aplică aceste contribuții să fie plafonată pe totalul
veniturilor si nu pe fiecare sursa de venit (conditiile in care
se va verifica plafonul se pot stabili prin norme).

(1) Baza lunară de calcul al contribuţiei
de asigurări sociale, în cazul persoanelor
fizice care realizează venituri din salarii
sau asimilate salariilor, o reprezintă
câştigul brut realizat din salarii şi
venituri asimilate salariilor, în ţară şi în
alte state, cu respectarea prevederilor
legislaţiei europene aplicabile în
domeniul securităţii sociale, precum şi a
acordurilor privind sistemele de
securitate socială la care România este
parte, care include:
[...]
(4) Sumele prevăzute la alin. (1) lit. d)
şi f) intră în baza lunară de calcul al
contribuţiei de asigurări sociale,
indiferent dacă persoanele respective
sunt din cadrul aceleiaşi entităţi ori din

„(11) În situaţia în care totalul veniturilor
prevăzute la alin. (1) este mai mare decât
valoarea a de 3 ori câştigul salarial mediu brut,
contribuţia de asigurări sociale se calculează în
limita acestui plafon.

Forma actuală a textului din OUG
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Forma propusă

Motivația

Se introduce un nou alineat:

Având în vedere că sistemul contribuțiilor sociale implică
plata efectuată de către un individ în vederea obținerii unei
contraprestații din partea statului (respectiv servicii
medicale sau pensie), și având in vedere că aceste
contraprestații sunt plafonate, păstrând principiul
proporționalității, este de dorit ca și baza de impozitare la
care se aplică aceste contribuții să fie plafonată pe totalul
veniturilor si nu pe fiecare sursa de venit (conditiile in care
se va verifica plafonul se pot stabili prin norme).

afara ei, pensionari sau angajaţi cu
contract individual de muncă."
Art. I punctul 44 - Articolul 140 se
modifică şi va avea următorul cuprins:
"ART. 140 - Baza de calcul al
contribuţiei de asigurări sociale datorate
de angajatori sau persoane asimilate
acestora
Pentru persoanele fizice şi juridice care
au calitatea de angajatori sau sunt
asimilate acestora, baza lunară de calcul
pentru contribuţia de asigurări sociale o
reprezintă suma câştigurilor brute
prevăzute la art. 139, realizate de
persoanele fizice care obţin venituri din
salarii sau asimilate salariilor asupra
cărora se datorează contribuţia, pentru
activitatea desfăşurată în condiţii
deosebite, speciale sau în alte condiţii de
muncă."
Art. I punctul 47 - La articolul 143,
prima teză a alineatului (2) şi alineatul
(5) se modifică şi vor avea următorul
cuprins:
" (2) În situaţia în care totalul
veniturilor prevăzute la alin. (1) este mai
mare decât valoarea a de 5 ori câştigul

“Baza de calcul o reprezintă câștigurile brute
prevăzute la art. 139 și nu poate depăși valoarea
a 3 câștiguri medii pe fiecare persoană fizică ce
obține venituri din salarii sau asimilate salariilor
asupra cărora se datorează contribuția de
asigurări sociale.”

47. La articolul 143, prima teză a alineatului (2)
şi alineatul (5) se modifică şi vor avea următorul
cuprins:
"(2) În situaţia în care totalul veniturilor
prevăzute la alin. (1) este mai mare decât
valoarea a de 3 ori câştigul salarial mediu brut,

Forma actuală a textului din OUG
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salarial mediu brut, contribuţia de
asigurări sociale se calculează în limita
acestui plafon.
[…]
(5) Contribuţia de asigurări sociale
pentru persoanele care beneficiază de
plăţi compensatorii acordate potrivit
legii din bugetul asigurărilor pentru
şomaj se suportă din bugetul
asigurărilor pentru şomaj, potrivit legii,
la nivelul cotei contribuţiei de asigurări
sociale prevăzute la art. 138 lit. a), cu
excepţia cazurilor în care, potrivit
prevederilor legale, se dispune altfel."

contribuţia de asigurări sociale se calculează în
limita acestui plafon.”

Art. I punctul 52 - La articolul 146,
alineatele (6), (7) şi (8) se modifică şi
vor avea următorul cuprins:

52. La articolul 146, alineatele (6), (7) şi (8) se
modifică şi vor avea următorul cuprins:

"(6) Pentru persoanele prevăzute la art.
136 lit. d)-f), în cazul în care din calcul
rezultă o bază lunară de calcul mai mare
decât valoarea a de 5 ori câştigul salarial
mediu brut, prevăzut la art. 143 alin. (2),
cota contribuţiei de asigurări sociale se
aplică asupra echivalentului a de 5 ori
câştigul salarial mediu brut, pe fiecare
loc de realizare al venitului.

"(6) Pentru persoanele prevăzute la art. 136 lit.
d)-f), în cazul în care din calcul rezultă o bază
lunară de calcul mai mare decât valoarea a de 3
ori câştigul salarial mediu brut, prevăzut la art.
143 alin. (2), cota contribuţiei de asigurări
sociale se aplică asupra echivalentului a de 3 ori
câştigul salarial mediu brut.”

Motivația

Forma actuală a textului din OUG
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Forma propusă

Motivația

Se introduc două noi alineate, (11) și (12)

Modificare propusa in corelatie cu baza de calcul pentru
CAS.

(7) Calculul contribuţiei de asigurări
sociale datorate de persoanele fizice şi
juridice care au calitatea de angajatori
sau sunt asimilate acestora se realizează
prin aplicarea cotelor corespunzătoare
prevăzute la art. 138 lit. b) şi c) asupra
bazei de calcul prevăzute la art. 140, în
care nu se includ veniturile prevăzute la
art. 141 şi 142.
(8) Calculul contribuţiei de asigurări
sociale datorate de persoanele prevăzute
la alin. (2) se realizează de către acestea
conform prevederilor alin. (5) - (5^3) şi
(7), după caz. Contribuţia se plăteşte
până la data de 25 a lunii următoare
celei pentru care se plătesc veniturile."
Art. I punctul 70 - La articolul 157,
denumirea marginală şi partea
introductivă a alineatului (1) se modifică
şi vor avea următorul cuprins:
" Art. 157. - Baza de calcul al contribuţiei
de asigurări sociale de sănătate în cazul
persoanelor fizice care realizează
venituri din salarii sau asimilate
salariilor
(1) Baza lunară de calcul al contribuţiei
de asigurări sociale de sănătate, în cazul

„(11) În situaţia în care totalul veniturilor
prevăzute la alin. (1) este mai mare decât
valoarea a de 3 ori câştigul salarial mediu brut,
contribuţia de asigurări sociale se calculează în
limita acestui plafon.
(12) Prin excepție de la prevederile alineatului
(1), în cazul persoanelor prevăzute la Art. 60,
care realizează venituri din salarii sau asimilate
salariilor, în ţară şi în străinătate, cu respectarea
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persoanelor fizice care realizează
venituri din salarii sau asimilate
salariilor, în ţară şi în străinătate, cu
respectarea prevederilor legislaţiei
europene aplicabile în domeniul
securităţii sociale, precum şi a
acordurilor privind sistemele de
securitate socială la care România este
parte, o reprezintă câştigul brut care
include:".

prevederilor legislaţiei europene aplicabile în
domeniul securității sociale, precum şi a
acordurilor privind sistemele de securitate
socială la care România este parte, la baza lunară
de calcul a contribuției de asigurări sociale de
sănătate se va aplica o deducere procentuală de
9%.”

Motivația

Dispoziții finale
Art. III - Prin derogare de la prevederile
art. 4 din Legea nr. 227/2015 privind
Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare, prevederile
prezentei ordonanţe de urgenţă intră în
vigoare la data de 1 ianuarie 2018.

“Prin derogare de la prevederile art. 4 din Legea
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare,
prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă intră
în vigoare la data 1 ianuarie 2019.”

Directiva prevede ca termen de transpunere în legislația
Statelor membre data de 31 decembrie 2018, cu aplicare de
la 1 ianuarie 2019 (respectiv 31 decembrie 2019, cu aplicare
de la 1 ianuarie 2020 in ceea ce privește prevederile
referitoare la impozitarea la ieșire).
Până la acest moment, niciun alt stat membru al Uniunii
Europene nu a transpus Directiva în legislația națională. Mai
mult, prin implementarea acestei Directive se va atinge un
grad mult mai mare de uniformizare legislativă la nivelul
statelor membre, astfel încât competiția între acestea în
materie de fiscalitate va fi mult mai strânsă.
În vederea atingerii obiectivelor de mai sus, este evident ca
România ar trebui sa aibă în vedere experiența altor state
membre în implementarea Directivei.
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Motivația

Mai mult, unele concepte, precum societățile străine
controlate sau impozitarea la ieșire reprezintă un element de
noutate pentru sistemul fiscal românesc, spre deosebire de
alte state unde astfel de legislație exista deja de mai mulți
ani. Prin urmare, societățile românești au nevoie de o
perioadă rezonabilă de timp pentru a înțelege aceste
concepte și impactul lor. Chiar și Directiva prevede un
termen de transpunere mai îndelungat pentru impozitarea la
ieșire (i.e. transpunere la 31 decembrie 2019, cu aplicare
începând cu 1 ianuarie 2020). Nu in ultimul rând, în ceea ce
privește impozitarea la ieșire, legislația trebuie detaliată
suficient pentru a oferi certitudine si predictibilitate
contribuabililor cu privire la situațiile care pot genera
impozitarea la ieșire (i.e. de exemplu, care pot fi situațiile
când România pierde dreptul la impozitare).

