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I. Prin OUG nr. 3/2017 a fost modificat Codul fiscal al României, după 
cum urmează: 

Titlul II – Impozit pe profit 

Pentru contribuabilii care desfășoară exclusiv activități de inovare, 
cercetare-dezvoltare și activități conexe se aplică scutirea de impozit 
pe profit pentru primii 10 ani de activitate. De asemenea, contribuabilii 
care desfășoară exclusiv activități de inovare, cercetare-dezvoltare și 
activități conexe, deja înființați la data de 6 ianuarie 2017, vor aplica 
scutirea pe o perioadă de 10 ani începând cu această dată [intră în 
vigoare la 6 ianuarie 2017]. 

Titlul III – Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor 

1. Se modifică cotele de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor, 
aplicându-se cota de 1% pentru microîntreprinderi care au cel puțin un 
salariat și cota de 3% pentru entitățile care nu au salariați [intră în 
vigoare la 6 ianuarie 2017]. 

2. Se modifică condiția referitoare la venitul realizat la închiderea 
exercițiului financiar (se majorează plafonul de la maxim 100.000 euro 
la maxim 500.000 euro) ce trebuie îndeplinită de către o persoană 
juridică pentru a se încadra în categoria microîntreprinderilor. În mod 
corespunzător, se actualizează regulile privind plata impozitului pe 
profit pentru contribuabilii care depășesc limita stabilită pentru 
veniturile totale [intră în vigoare la 6 ianuarie 2017]. 

3. Persoanele juridice române plătitoare de impozit pe profit care 
îndeplinesc condițiile pentru a se încadra în categoria 
microîntreprinderilor la data de 31 decembrie 2016 vor plăti impozit pe 
veniturile microîntreprinderilor de la 1 februarie 2017. În acest caz, 
modificarea sistemului de impunere va fi comunicată organelor fiscale 
până la data de 25 februarie 2017. Tot până la 25 februarie 2017, 
aceste entități vor depune și declarația privind impozitul pe profit 
datorat pentru profitul impozabil obținut în perioada 1 – 31 ianuarie 
2017. Rezultatul fiscal va fi calculat pentru această perioadă [intră în 
vigoare la 6 ianuarie 2017]. 

Titlul IV – Impozit pe venit  [se aplică începând cu veniturile aferente 
lunii februarie, cu unele excepții]. 

1. Se introduce scutirea de impozit pe venit pentru persoanele fizice 
care obțin venituri din salarii și asimilate salariilor și au încheiat un CIM 
pe o perioada de 12 luni cu persoane juridice care desfășoară activități 
sezoniere în domeniile:  

- hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare, facilităţi de cazare pentru 
vacanţe şi perioade de scurtă durată, parcuri pentru rulote, campinguri 
şi tabere,  

- restaurante, activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente,  
baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor.  

     

 
 
 
 
 
 
 

 
MONITORUL OFICIAL nr. 16/ 6 ian. 2017 

Ordonanța de urgență nr. 3/2017 pentru 
modificarea și completarea Legii nr. 
227/2015 privind Codul fiscal 
*intrare în vigoare la datele menționate în 
text. 

MONITORUL OFICIAL nr. 15/ 6 ian. 2017 
Legea nr. 1/2017 privind eliminarea unor 
taxe și tarife, precum și pentru 
modificarea și completarea unor acte 
normative 
*intrare în vigoare la 1 februarie 2017. 
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NOTĂ: Această publicaţie are un scop pur 
informativ. Prin urmare, nu ne asumăm nicio 
responsabilitate pentru eventualele pierderi 
rezultate ca urmare a acţiunilor întreprinse pe 
baza informaţiilor conţinute de aceasta 
publicaţie. Vă recomandăm să luați decizii 
numai după consultarea unui specialist. 
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2. În vederea calculării impozitului pe venitul din salarii, se 
admite deducerea din venitul brut a serviciilor medicale 
contractate sub formă de abonament, suportate de către 
angajați, cu condiția încadrării, împreună cu primele de 
asigurare, în plafonul anual egal cu echivalentul în lei a 
sumei de 400 euro. 

3. Se modifică procedura de calcul a impozitului asupra 
construcțiilor de orice fel și terenurilor aferente, precum și 
asupra terenurilor de orice fel fără construcții la transferul 
dreptului de proprietate prin acte juridice între vii. Astfel, se 
aplică un impozit de 3% asupra venitului impozabil care se 
stabilește prin deducerea sumei (neimpozabile) de 450.000 
lei din valoarea tranzacției. [aceste prevederi se aplică 
numai pentru tranzacțiile încheiate începând cu data de 1 
februarie 2017]. 

Titlul V. Contribuţii sociale obligatorii [se aplică 
începând cu veniturile aferente lunii februarie 2017] 

Contribuții de asigurări sociale 

1. Se elimină plafonarea bazei de calcul a contribuției 
individuale de asigurări sociale (CAS) în cazul persoanelor 
fizice care realizează venituri din salarii și asimilate 
salariilor (plafonul de 5 ori câștigul salarial mediu brut - 
plafonul). De asemenea, a fost eliminat plafonul aplicabil 
bazei de calcul a contribuției de asigurări sociale datorate 
de angajatori. 

2. Plafonul nu se mai aplică persoanelor fizice care 
realizează în România venituri din salarii sau asimilate 
salariilor de la angajatori din state care nu intră sub 
incidenţa legislaţiei europene aplicabile în domeniul 
securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele 
de securitate socială la care România este parte, se 
elimină prevederile privind plafonarea cotei integrale de 
contribuție când din calcul rezultă o valoare mai mare decât 
valoarea a de 5 ori câștigul mediu salarial brut. 

3. Plafonul se aplică în continuare pentru șomeri 
(indemnizații plătite de ANOFM), persoanele aflate în 
concediu medical (indemnizații plătite de CNAS) și 

persoanele fizice aflate în misiune în străinătate (venituri 
plătite de unitățile trimițătoare).   

4. Plafonarea bazei de calcul a CAS se menține în cazul:  

a) persoanelor fizice care realizează venituri din activităţi 
independente şi care determină venitul net anual în sistem 
real şi/sau pe baza normelor anuale de venit; 

b) persoanelor fizice care realizează venituri din drepturi de 
proprietate intelectuală pentru care impozitul pe venit se 
reţine la sursă. 

Contribuții de asigurări sociale de sănătate 

1. Se elimină prevederile referitoare la plafonarea bazei de 
calcul a CASS în cazul persoanelor fizice care realizează 
venituri din salarii și asimilate salariilor (prevederi care au 
intrat în vigoare la data de 1 ianuarie 2017), în mod similar 
CAS, precum și în cazul persoanelor fizice care realizează 
venituri din investiții și din alte surse. 

2. Plafonul continuă să se aplice în cazul persoanelor fizice 
care obțin venituri din activități independente, din activități 
agricole, silvicultură, piscicultură, din asocieri fără 
personalitate juridică precum și din cedarea folosinței 
bunurilor.  

3. Prevederile art. 176 alin. (7) Cod fiscal, aplicabile în anul 
2016, urmează să se aplice în continuare. Astfel, sunt 
exceptate de CASS persoanele care realizează atât 
venituri din investiții și din alte surse, cât și alte venituri (ex. 
salarii, pensii, activități independente, indemnizații sociale) 
pentru care se datorează CASS. 

4. Au fost abrogate prevederile potrivit cărora nu se 
stabilește CASS de către organele fiscale în cazul 
persoanelor fizice care realizează în cursul anului fiscal, 
exclusiv venituri din investiţii şi/sau din alte surse, pentru 
care baza anuală de calcul se situează sub nivelul valorii a 
douăsprezece salarii de bază minime brute pe ţară. 

II. Prin Legea nr. 1/2017 au fost abrogate un număr de 102 
taxe și tarife printre care taxa radio-TV și timbrul de mediu 
pentru autovehicule. 
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