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  Ministerul Finanţelor 
 Agentia Nationala de Administrare Fiscala                                          
 Directia Generala Regionala a Finanţelor Publice Brasov

    Serviciul Asistenţă pentru Contribuabili 

               MODIFICĂRI ADUSE CODULUI FISCAL DE OG 16/2022
                                Titlul II IMPOZIT PE PROFIT

Art.
I
Pct.:

Forma Codului fiscal în vigoare ÎNAINTE de modificările
aduse de OG 16/2022*

Forma Codului fiscal în vigoare DUPĂ modificările
aduse de OG 16/2022*

Data
intrării în
vigoare

1. Art. 22  Scutirea de impozit a profitului reinvestit
(1)  Profitul  investit  în  echipamente  tehnologice,  calculatoare
electronice şi echipamente periferice, maşini şi aparate de casă,
de control şi de facturare, în programe informatice, precum şi
pentru dreptul de utilizare a programelor informatice, produse
şi/sau  achiziţionate,  inclusiv  în  baza  contractelor  de  leasing
financiar,  şi  puse  în  funcţiune,  folosite  în  scopul  desfăşurării
activităţii economice, este scutit de impozit. Activele corporale
pentru care se aplică scutirea de impozit sunt cele prevăzute în
subgrupa  2.1,  respectiv  în  clasa  2.2.9  din  Catalogul privind
clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe,
aprobat prin hotărâre a Guvernului.
.................

 La art. 22, alin. (1) şi (4) se modifică:
 (1)  Profitul  investit  în  echipamente  tehnologice,
active  utilizate  în  activitatea  de  producţie  şi
procesare,  activele  reprezentând  retehnologizare,
calculatoare  electronice  şi  echipamente  periferice,
maşini şi aparate de casă, de control şi de facturare,
în programe informatice,  precum şi  pentru dreptul
de  utilizare  a  programelor  informatice,  produse
şi/sau achiziţionate, inclusiv în baza contractelor de
leasing  financiar,  şi  puse  în  funcţiune,  folosite  în
scopul desfăşurării activităţii economice, este scutit
de impozit. Activele corporale, cu excepţia activelor
utilizate  în  activitatea  de  producţie  şi  procesare,
activele  reprezentând retehnologizare,  pentru  care
se aplică scutirea de impozit sunt cele prevăzute în
subgrupa 2.1, respectiv în clasa 2.2.9 din Catalogul
privind  clasificarea  şi  duratele  normale  de
funcţionare a mijloacelor fixe, aprobat prin hotărâre
a  Guvernului.  Activele  utilizate  în  activitatea
producţie,  procesare  şi  activele  reprezentând
retehnologizare  sunt  cele  stabilite  prin  ordin  al
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(4)  În  cazul  contribuabililor  prevăzuţi  la  art.  47  care  devin
plătitori de impozit pe profit în conformitate cu prevederile art.
48  alin.  (3^1)  şi art.  52,  pentru  aplicarea  facilităţii  se  ia  în
considerare  profitul  contabil  brut  cumulat  de  la  începutul
trimestrului respectiv investit în activele prevăzute la alin. (1),
puse  în  funcţiune  începând  cu  trimestrul  în  care  aceştia  au
devenit plătitori de impozit pe profit.

ministrului finanţelor*.
    ..............................................................
 (4) În cazul contribuabililor prevăzuţi la art. 47 care
devin plătitori de impozit pe profit în conformitate
cu prevederile art. 52, pentru aplicarea facilităţii se
ia în considerare profitul contabil brut cumulat de la
începutul  trimestrului  respectiv  investit  în  activele
prevăzute la alin. (1), puse în funcţiune începând cu
trimestrul  în  care  aceştia  au  devenit  plătitori  de
impozit pe profit.

2.

Art.  24 Regimul  fiscal  al  dividendelor  primite  din  statele
membre ale Uniunii Europene
    (1) La calculul rezultatului fiscal sunt neimpozabile şi:
a)  dividendele  distribuite  unei  persoane  juridice  române,
societate-mamă, de o filială  a sa situată într-un stat  membru,
inclusiv cele distribuite sediului său permanent situat într-un alt
stat membru decât cel al filialei, dacă persoana juridică română
întruneşte cumulativ următoarele condiţii:
1.  are una dintre următoarele forme de organizare: societate în
nume  colectiv,  societate  în  comandită  simplă,  societate  pe
acţiuni,  societate  în  comandită  pe  acţiuni,  societate  cu
răspundere limitată;

 La art. 24 alin. (1) lit. a), pct. 1 se modifică:

1.  este  constituită  ca  o «societate  pe  acţiuni»,
«societate în  comandită pe acţiuni»,  «societate  cu
răspundere limitată», «societate în nume colectiv»,
«societate  în  comandită  simplă»  sau are  forma de
organizare a unei alte persoane juridice aflate sub
incidenţa legislaţiei române;
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3. Art. 43 Declararea, reţinerea şi plata impozitului pe dividende
...
(2) Impozitul pe dividende se stabileşte prin aplicarea unei cote
de impozit de  5% asupra dividendului brut plătit unei persoane
juridice române. Impozitul pe dividende se declară şi se plăteşte
la bugetul de stat, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare
celei în care se plăteşte dividendul.

(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) şi (2), în cazul în care
dividendele distribuite, potrivit legii, nu au fost plătite până la
sfârşitul  anului  în  care  s-a  aprobat  distribuirea  acestora,
impozitul  pe dividende aferent se plăteşte,  după caz,  până la

 La art. 43, alin. (2) - (5) se modifică:
...
(2)  Impozitul  pe  dividende  se  stabileşte  prin
aplicarea  unei  cote  de  impozit  de  8% asupra
dividendului  brut  plătit  unei  persoane  juridice
române.  Impozitul  pe  dividende  se  declară  şi  se
plăteşte  la  bugetul  de  stat,  până  la  data  de  25
inclusiv a lunii  următoare celei  în care se plăteşte
dividendul.
(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) şi (2), în
cazul  în  care dividendele  distribuite,  potrivit  legii,
nu au fost plătite până la sfârşitul anului în care s-a
aprobat distribuirea acestora, impozitul pe dividende

Art. 43
alin. (2) şi
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data de 25 ianuarie a anului următor, respectiv până la data de
25 a primei luni a anului fiscal modificat următor anului în care s-
a aprobat distribuirea dividendelor. Aceste prevederi nu se aplică
pentru dividendele distribuite şi neplătite până la sfârşitul anului
în care s-a aprobat distribuirea acestora, dacă persoana juridică
română  care  primeşte  dividendele  îndeplineşte  condiţiile
prevăzute la alin. (4) în ultima zi a anului calendaristic sau în
ultima zi a anului fiscal modificat, după caz.

(4)  Prevederile  prezentului  articol  nu  se  aplică  în  cazul
dividendelor  plătite  de  o  persoană  juridică  română  unei  alte
persoane juridice române,  dacă  persoana juridică română care
primeşte dividendele deţine, la data plăţii dividendelor, minimum
10% din titlurile de participare ale celeilalte persoane juridice,
pe  o  perioadă  de  un  an  împlinit  până  la  data  plăţii  acestora
inclusiv.

aferent se plăteşte,  după caz,  până la data de 25
ianuarie a anului următor, respectiv până la data de
25  a  primei  luni  a  anului  fiscal  modificat  următor
anului în care s-a aprobat distribuirea dividendelor.
Aceste  prevederi  nu  se  aplică  pentru  dividendele
distribuite şi neplătite până la sfârşitul anului în care
s-a aprobat distribuirea acestora, dacă în ultima zi a
anului  fiscal  respectiv,  calendaristic  sau modificat,
după  caz,  sunt  îndeplinite  condiţiile  prevăzute  la
alin. (4) lit. a) şi b).

(4)  Prevederile  prezentului  articol  nu  se  aplică  în
cazul  dividendelor  plătite  de  o  persoană  juridică
română unei alte persoane juridice române, dacă, la
data  plăţii  dividendelor, fiecare  dintre  aceste
persoane  îndeplineşte  cumulativ  următoarele
condiţii:
    a) persoana juridică beneficiară a dividendelor:
   (i) deţine minimum 10% din titlurile de participare
ale  persoanei  juridice  române  care  plăteşte
dividendele, pe o perioadă de un an împlinit până la
data plăţii acestora inclusiv;
  (ii)  este constituită  ca  o «societate  pe acţiuni»,
«societate în  comandită pe acţiuni»,  «societate  cu
răspundere limitată», «societate în nume colectiv»,
«societate  în  comandită  simplă»  sau  are  forma de
organizare a unei alte persoane juridice aflate sub
incidenţa legislaţiei române;
  (iii)  plăteşte,  fără  posibilitatea  unei  opţiuni  sau
exceptări,  impozit  pe  profit  sau  orice  alt  impozit
care substituie impozitul pe profit;
    b) persoana juridică care plăteşte dividendele:
(i)  este  constituită  ca  o  «societate  pe  acţiuni»,
«societate în  comandită pe acţiuni»,  «societate  cu
răspundere limitată», «societate în nume colectiv»,
«societate  în  comandită  simplă»  sau  are  forma de
organizare a unei alte persoane juridice aflate sub

alin. (3) şi
(4): 
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 (5)  Prevederile prezentului  articol nu se  aplică  în  cazul
dividendelor plătite de o persoană juridică română:
   a) fondurilor de pensii administrate privat, fondurilor de pensii
facultative  şi  organismelor  de  plasament  colectiv  fără
personalitate juridică, constituite potrivit legislaţiei în materie;
  b)  organelor  administraţiei  publice  care  exercită,  prin  lege,
drepturile  şi  obligaţiile  ce  decurg  din  calitatea  de acţionar  al
statului/unităţii  administrativ-teritoriale  la  acea  persoană
juridică română.

incidenţa legislaţiei române;
 (ii)  plăteşte,  fără  posibilitatea  unei  opţiuni  sau
exceptări,  impozit  pe  profit  sau  orice  alt  impozit
care substituie impozitul pe profit.
(5)  Prevederile  alin.  (2)  şi  (3)  se  aplică  şi
dividendelor  distribuite/plătite  fondurilor  de  pensii
administrate  privat  şi/sau  fondurilor  de  pensii
facultative.

* Art. II
(1) Ordinul ministrului finanţelor prevăzut la art. I pct. 1 se emite în termen de 120 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, a prezentei ordonanţe.

 ART. VI
    (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2023 se abrogă Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 812 din 14 octombrie 2016, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Începând cu data de 1 ianuarie 2023, contribuabilii care au intrat sub incidenţa prevederilor Legii nr. 170/2016, cu modificările şi
completările ulterioare, până la data de 31 decembrie 2022, pot opta, prin excepţie de la prevederile art. 47 alin. (1) din Legea nr. 227/2015
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru plata impozitului pe veniturilor microîntreprinderilor, potrivit titlului III
din Codul fiscal, sau pentru plata impozitului pe profit, potrivit titlului II din Codul fiscal.
  OG nr. 16/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative şi alte măsuri 
financiar-fiscale a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 716/15.07.2021.

        -  Material informativ elaborat de Serviciul Asistenţă pentru Contribuabili – DGRFP Brasov la data de  25.07.2022 -     


