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Sumar:
1. Ordonanța de Urgență nr. 153/2020 pentru instituirea unor măsuri fiscale de
stimulare a menținerii/creșterii capitalurilor proprii și pentru completarea unor acte
normative („OUG 153/2020”)

Măsuri fiscale pentru stimularea creșterii capitalurilor
proprii în contextul dificultăților economice cauzate
de virusul COVID-19
În contextul dificultăților economice și financiare cauzate de pandemia COVID–19, pentru a
stimula asigurarea de resurse financiare suplimentare contribuabililor, prin reducerea
sarcinii fiscale, având în vedere necesitatea stimulării și dezvoltării capitalului românesc,
Guvernul României a adoptat Ordonanța de Urgență nr. 153/2020 privind unele măsuri
fiscale de stimulare a menținerii/creșterii capitalurilor proprii, precum și pentru
completarea unor acte normative („OUG nr. 153/2020”), publicată în Monitorul Oficial nr.
817/04.09.2020.
În cele ce urmează vă prezentăm principalele aspecte cuprinse în cadrul actului normativ
menționat:
1. Acordarea unei reduceri la determinarea impozitului pe profit, impozitului pe
veniturile microîntreprinderilor și impozitului specific unor activități, în funcție de
menținerea/creșterea capitalurilor proprii
Contribuabilii care înregistrează capitaluri proprii pozitive și cei ce își majorează
capitalurile proprii vor beneficia de reduceri la plata impozitului de profit, impozitului pe
veniturile microîntreprinderilor și a celui specific pentru anumite activități, dacă
îndeplinesc anumite condiții, după cum urmează:
•

O reducere de 2% a impozitului datorat, în cazul în care capitalul propriu contabil,
prezentat în situațiile financiare anuale, respectiv în raportările contabile anuale
pentru sediile permanente ale persoanelor juridice rezidente în state aparținând
Spațiului Economic European, este pozitiv în anul pentru care datorează impozitul.
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•

Reduceri graduale suplimentare dacă, în plus de înregistrarea unui capital propriu
pozitiv, contribuabilii înregistrează și o creștere anuală a capitalului propriu al
anului pentru care datorează impozitul față de capitalul propriu înregistrat în anul
precedent, după cum urmează:

•

-

5% reducere pentru o crestere a capitalului propriu de până la 5%;

-

6% reducere pentru o crestere a capitalului propriu cuprinsă între 5% și 10%;

-

7% reducere pentru o crestere a capitalului propriu cuprinsă între 10% și 15%;

-

8% reducere pentru o crestere a capitalului propriu cuprinsă între 15% și 20%;

-

9% reducere pentru o crestere a capitalului propriu cuprinsă între 20% și 25%;

-

10% reducere pentru o crestere a capitalului propriu de peste 25%.

O reducere de 3%, aplicabilă începând cu anul 2022 dacă se înregistrează o creștere
a capitalului propriu peste un anumit procent față de nivelul din anul 2020 (5% în
2022, 10% în 2023, 15% în 2024 și 20% în 2025) și se îndeplinește concomitent
condiția prevăzută la primul punct (capital propriu pozitiv).

În toate situațiile, pentru a beneficia de oricare dintre reducerile menționate mai sus,
capitalul propriu contabil trebuie să îndeplinească concomitent și condiția de a fi la nivelul
unei valori de cel puțin jumătate din capitalul social subscris.
Procentele de reducere a impozitelor menționate mai sus se cumulează, dacă sunt
concomitent îndeplinite mai multe dintre condițiile enumerate.
Pentru a putea fi acordate aceste reduceri, termenele limită pentru declararea/plata
impozitului pe profit/ se amână până la data 25 iunie a anului următor iar pentru
contribuabilii care au un an fiscal diferit față de anul calendaristic până la data de 25 a celei
de-a șasea luni inclusiv de la închiderea anului fiscal modificat. De asemenea, se amână
până la data 25 iunie a anului următor termenul pentru depunerea declarației aferente
trimestrului IV și plata impozitului aferent acestui trimestru pentru plătitorii de impozit pe
veniturile microîntreprinderilor și termenul pentru depunerea declarației aferente
semestrului II și plata impozitului aferent acestui semestru pentru plătitorii de impozit
specific unor activități.
Aceste prevederi intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2021 și se aplică pentru
perioada 2021-2025.
2. Modificări aduse OUG nr. 33/2020 ce clarifică anumite aspecte legate de aplicarea
bonificațiilor trimestriale la plata impozitului pe profit și a impozitului pe veniturile
microîntreprinderilor
Se clarifică faptul că, pentru definitivarea impozitului pe profit aferent anului fiscal prin
declarația anuală privind impozitul pe profit, bonificația aplicată se scade din valoarea
impozitului pe profit aferent anului fiscal, iar în cazul în care bonificația depășește valoarea
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impozitului pe profit aferent anului fiscal, suma aferentă bonificației care se ia în calcul
este la nivelul valorii impozitului respectiv.
Se clarifică de asemenea faptul că, în cazul contribuabililor cu anul fiscal modificat, care
aplică sistemul trimestrial de declarare și plată a impozitului pe profit, se aplică bonificația
și pentru ultimul trimestru. În acest sens, diferența de impozit pe profit datorat determinată
la definitivarea impozitului pe profit aferent anului fiscal se consideră impozit pe profit
datorat aferent ultimului trimestru. Prevederile se aplică și pentru diferența de impozit pe
profit datorat, determinată la definitivarea impozitului pe profit aferent anului fiscal, dacă
aceasta este plătită până la termenul scadent cuprins în perioada 26 decembrie 2020 – 25
februarie 2021, inclusiv. În situația în care acești contribuabili au depus declarația privind
impozitul pe profit fără aplicarea bonificaţiilor pot beneficia de acestea prin depunerea
unei declarații rectificative.
În plus, se clarifică faptul că bonificația se acordă și pentru impozitul pe profit datorat
trimestrial/plata anticipată trimestrială, care se stinge cu impozitul pe profit de recuperat
din anii fiscali precedenți.

ramona.moisa@tuca.ro
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Editori
Țuca Zbârcea & Asociații Tax S.R.L. este divizia de consultanță fiscală a Țuca Zbârcea &
Asociații, organizată ca o structură societară de sine stătătoare cu o echipă formată din
consultanți fiscali autorizați, având o vastă experiență în domeniu. Serviciile oferite
acoperă: planificarea tranzacțiilor, consultanță fiscală operațională, structuri de
eficientizare (scheme de optimizare fiscală), analize fiscale și audit, audituri ale
autorităților fiscale și soluționarea litigiilor (inclusiv combaterea riscurilor și a eventualului
impact al unor litigii de lungă durată cu autoritățile fiscale), conformare și reprezentare
fiscală, precum și stabilirea prețurilor de transfer.
Experții fiscali din cadrul Țuca Zbârcea & Asociații Tax S.R.L. colaborează îndeaproape cu
avocații firmei cu experiență în gestionarea diverselor problematici de procedură și
contencios fiscal, asistând și reprezentând clienți dintr-o varietate de industrii cu privire la
toate tipurile de taxe, obligații fiscale, facilități fiscale ori contribuții de orice natură la
bugetele de stat.
Țuca Zbârcea & Asociații și Țuca Zbârcea & Asociații Tax S.R.L. colaborează cu Andersen
Global în România.

Alexandru Cristea
Tax Partner
+4 037 413 61 15
alexandru.cristea@tuca.ro

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
E office@tuca.ro
www.tuca.ro/tax
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 consultantul sus-menţionat.
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