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I M P O R T A N T 
 

Administratia Judeteana a Finantelor Publice Mehedinti – Serviciul Asistenta 
Contribuabili, va aduce la cunostinta aparitia Ordonantei de urgenta nr. 79 din  noiembrie 
2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 22 7/2015 privind Codul fiscal  
(Monitorul Oficial nr.  din  noiembrie 2017). 
 Incepand cu 1 ianuarie 2018 prevederile referitoare la Impozitul pe profit si cele 
referitoare la Impozitul pe venitul microintreprinderilor se modifica dupa cum urmeaza: 
  
I MPOZITUL PE PROFIT 

- A fost introdus un nou capitol – Norme împotriva practicilor de evitare a 
obligatiilor fiscale care au incidenta directa asupra functionarii pietei interne, 
norme care transpun prevederile Directivei 2016/1164/UE a Consiliului din 12 
iulie 2016 de stabilire a normelor împotriva practicilor de evitare a obligatiilor 
fiscale care au incidenta directa asupra functionarii pietei interne.Astfel, au fost 
stabilite reguli noi cu privire la: 
a) Limitarea deductibilitatii dobânzii si a altor costuri echivalente dobânzii din 

punct de vedere economic. 
b) Regimul fiscal al transferurilor de active, de rezidenta fiscala si/sau de 

activitate economica desfasurata printr-un sediu permanent pentru care 
România pierde dreptul de impozitare. 

c) Regula generala antiabuz. 
d) Reguli privind societatile straine controlate 

 
 IMPOZITUL PE VENITURILE MICROÎNTREPRINDERILOR 

- A fost crescut plafonul pâna la care persoanele juridice române sunt obligate la 
plata acestui impozit, de la 500.000 euro la 1.000.000 euro.  

- Au fost eliminate restrictiile privind eligibilitatea unor persoane juridice de a plati 
acest impozit. Astfel, obtinerea de venituri din consultanta si management (în 
orice proportie) nu mai constituie un obstacol pentru a plati acest impozit, 
societatile din domeniile: bancar, asigurari, jocuri de noroc, explorare zacaminte 
petroliere si gaze naturale, fiind eligibile si ele pentru acest sistem de impozitare 
(cu conditia ca veniturile sa fie sub 1.000.000 euro/an). 

- A fost eliminata posibilitatea de a opta pentru plata impozitului pe profit în situatia 
în care capitalul social depaseste 45.000 lei. 

- Cotele de impozitare au ramas aceleasi: 1% (daca exista salariati), respectiv 3% 
(fara salariati) aplicate la volumul veniturilor. 

 
Pentru indrumare si asistenta, va puteti adresa Serviciului asistenta contribuabili la 

Agen ţia Naţional ă de Administrare Fiscal ă 
Direc ţia General ă Regional ă a Finan ţelor Publice 
Craiova 
Administratia Judeteana a Finantelor Publice 
Mehedinti 
Serviciul Asistenta Contribuabili 
    

    

    

    

Str.Radu Negru, nr.1 Dr.Tr.-Severin 
Tel: 0252322055 
 
e-mail: Admin TSMHAFMX01/MH/MFINANTE 



tel.   0252306233 si 0252330097 sau accesand  site-ul ANAF la adresa: 
https://www.anaf.ro/arondare , completand FORMULARUL PENTRU ASISTENŢĂ.  
 
 

A.J.F.P. Mehedinti 
SERVICIUL ASISTENTA CONTRIBUABILI 


