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Sumar: 

1. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 50/2015 pentru modificarea și completarea 

Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal și a Legii nr. 207/2015 privind Codul de 

Procedură Fiscală 

Cele mai importante modificări aduse Noului Cod 

Fiscal și Noului Cod de Procedură Fiscală 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 55/2015 („Ordonanța”), publicată în 

Monitorul Oficial, Partea I, Nr. 817/3.11.2015, prezintă modificările aduse Noului Cod 

Fiscal și Noului Cod de Procedură Fiscală. 

1. Microîntreprinderi 

Cotele de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor se modifică după cum 

urmează: 

• 1% pentru microîntreprinderile care au peste 2 salariați, inclusiv; 

• 2% pentru microîntreprinderile care au un salariat; 

• 3% pentru microîntreprinderile care nu au salariați. 

De asemenea, plafonul folosit pentru clasificarea unei societăți ca microîntreprindere 

va fi mărit de la 65.000 EUR la 100.000 EUR. 

2. Impozitul pe dividende 

Cota impozitului pe dividend se modifică, mai exact, aceasta se va micșora de la 16% 

la 5% pentru dividendele plătite atât persoanelor fizice, cât și persoanelor juridice.  

De menționat faptul că se menține scutirea pentru dividendele plătite de la o 

persoană juridică către o altă persoană juridică dacă aceasta din urmă deține mai 

mult de 10% din capitalul plătitorului de dividend pe o perioadă mai mare de 1 an, la 

data efectuării plății. 
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3. TVA 

Se specifică faptul că se va aplica cota redusă de TVA de 9% și pentru livrarea de apă 

potabilă și apă pentru irigații în agricultură. 

Prevederile prezentei Ordonanțe vor intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2016, odată 

cu Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. 

alexandru.cristea@tuca.ro 

alin.chitu@tuca.ro 
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Editori 

Ţuca Zbârcea & Asociaţii Tax S.R.L. este divizia de consultanţă fiscală a Ţuca 

Zbârcea & Asociaţii, organizată ca o structură societară de sine stătătoare cu o echipă 

formată din consultanţi fiscali autorizaţi, având o vastă experiență în domeniu. 

Serviciile oferite acoperă: planificarea tranzacţiilor, consultanţă fiscală operaţională, 

structuri de eficientizare (scheme de optimizare fiscală), analize fiscale şi audit, 

audituri ale autorităţilor fiscale şi soluţionarea litigiilor (inclusiv combaterea riscurilor 

şi a eventualului impact al unor litigii de lungă durată cu autorităţile fiscale), 

conformare şi reprezentare fiscală, precum şi stabilirea preţurilor de transfer. 

Experţii fiscali din cadrul Ţuca Zbârcea & Asociaţii Tax S.R.L. colaborează 

îndeaproape cu avocaţii firmei cu experienţă în gestionarea diverselor problematici 

de procedură şi contencios fiscal, asistând şi reprezentând clienţi dintr-o varietate de 

industrii cu privire la toate tipurile de taxe, obligaţii fiscale, facilităţi fiscale ori 

contribuţii de orice natură la bugetele de stat. Ţuca Zbârcea & Asociaţii Tax S.R.L. 

este societate membră a A.R.S.I.T. – Asociaţia pentru Reformarea Sistemului de 

Impozite şi Taxe.   
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Şos. Nicolae Titulescu nr. 4-8 

America House, Aripa de Vest, et. 8 

Sector 1, 011141, Bucureşti, România 

T + 4 021 204 88 90 

F + 4 021 204 88 99 
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Acest material informativ are numai un caracter orientativ. Scopul său nu este de a oferi consultanţă fiscală cu caracter definitiv, care se va 

solicita conform fiecărei probleme în parte. Pentru detalii şi clarificări privind oricare dintre subiectele tratate în Buletinul Fiscal, vă rugăm să 

contactaţi consultanţii sus-menţionaţi. 
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