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34La articolul 1122 alineatul (6), litera c) se modific� �i va
avea urm�torul cuprins:

art. 1122

33La articolul 1121, dup� litera a) se introduce o nou�
liter�, litera a1), cu urm�torul cuprins:

    a1) realizeaz� venituri, altele decât cele din consultan�� �i
management, în propor�ie de peste 80% din veniturile totale.
    

art. 1121 
    Defini�ia microîntreprinderii
    În sensul prezentului titlu, o microîntreprindere este o
persoan� juridic� român� care îndepline�te cumulativ
urm�toarele condi�ii, la data de 31 decembrie a anului
fiscal precedent:
    a) realizeaz� venituri, altele decât cele prev�zute la
art. 1122 alin. (6);
    b) *** Abrogat�
    c) a realizat venituri care nu au dep��it echivalentul în
lei a 65.000 euro;
    d) capitalul social al acesteia este de�inut de persoane,
altele decât statul �i autorit��ile locale;
    e) nu se afl� în dizolvare cu lichidare, înregistrat� în
registrul comer�ului sau la instan�ele judec�tore�ti, potrivit
legii.

Art.I
pct.

      Forma Codului fiscal cu modific�rile aduse de 
                                O.U.G. nr. 102/2013
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36 La articolul 1127 alineatul (1), litera d) se modific� �i va
avea urm�torul cuprins:

Art. 1127

Baza impozabil�
 (1) Baza impozabil� a impozitului pe veniturile
microîntreprinderilor o constituie veniturile din orice
surs�, din care se scad:
  a) veniturile aferente costurilor stocurilor de produse;
 b) veniturile aferente costurilor serviciilor în curs de
execu�ie;

35Articolul 1126 se modific� �i va avea urm�torul cuprins:

 art.1126) Impunerea microîntreprinderilor care realizeaz�
venituri mai mari de 65.000 euro sau venituri din
consultan�� �i management

  Dac� în cursul unui an fiscal o microîntreprindere
realizeaz� venituri mai mari de 65.000 euro sau ponderea
veniturilor realizate din consultan�� �i management în
veniturile totale este de peste 20% inclusiv, aceasta va pl�ti
impozit pe profit. Calculul �i plata impozitului pe profit se
efectueaz� începând cu trimestrul în care s-a dep��it oricare
dintre limitele prev�zute în prezentul articol, luând în
considerare veniturile �i cheltuielile realizate de la începutul
anului fiscal. Impozitul pe profit datorat reprezint� diferen�a
dintre impozitul pe profit calculat de la începutul anului fiscal
pân� la sfâr�itul perioadei de raportare �i impozitul pe
veniturile microîntreprinderilor datorat în cursul anului
respectiv.

art. 1126

    Impunerea microîntreprinderilor care realizeaz�
venituri mai mari de 65.000 euro

    Prin excep�ie de la prevederile art. 1122 alin. (5) �i (7),
dac� în cursul unui an fiscal o microîntreprindere
realizeaz� venituri mai mari de 65.000 euro, aceasta va
pl�ti impozit pe profit luând în calcul veniturile �i
cheltuielile realizate de la începutul anului fiscal. Calculul
�i plata impozitului pe profit se efectueaz� începând cu
trimestrul în care s-a dep��it limita prev�zut� în prezentul
articol. Impozitul pe profit datorat reprezint� diferen�a
dintre impozitul pe profit calculat de la începutul anului
fiscal pân� la sfâr�itul perioadei de raportare �i impozitul
pe veniturile microîntreprinderilor datorat în cursul anului
respectiv. În cazul contribuabililor prev�zu�i la art. 1122

alin. (3), limita de 65.000 euro �i impozitul pe profit
datorat se calculeaz� în mod corespunz�tor de la 1
februarie 2013.

    
c) desf��oar� activit��i în domeniul jocurilor de noroc.

    Reguli de aplicare a sistemului de impunere pe
veniturile microîntreprinderii
alin.(6) Nu intr� sub inciden�a prevederilor prezentului
titlu persoanele juridice române care:
lit.c) desf��oar� activit��i în domeniile jocurilor de noroc,
consultan�ei �i managementului.
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38La articolul 1127, dup� alineatul (1) se introduce un nou
alineat, alineatul (11), cu urm�torul cuprins:

(11) Pentru determinarea impozitului pe veniturile
microîntreprinderilor, la baza impozabil� determinat� potrivit
alin. (1) se adaug� urm�toarele:
a) valoarea reducerilor comerciale primite ulterior factur�rii;
b) în trimestrul IV, diferen�a favorabil� dintre veniturile din
diferen�e de curs valutar/veniturile financiare înregistrate ca
urmare a decont�rii crean�elor �i datoriilor în lei în func�ie de
un curs valutar diferit de cel la care au fost înregistrate ini�ial
�i cheltuielile din diferen�e de curs valutar/cheltuielile
financiare aferente, înregistrate cumulat de la începutul
anului.

37 La articolul 1127 alineatul (1), dup� litera g) se introduc
trei noi litere, literele h) - j), cu urm�torul cuprins:
h) veniturile din diferen�e de curs valutar;
i) veniturile financiare înregistrate ca urmare a decont�rii
crean�elor �i datoriilor în lei în func�ie de un curs valutar
diferit de cel la care au fost înregistrate ini�ial;
j) valoarea reducerilor comerciale acordate ulterior factur�rii.

    d) veniturile din subven�ii.
     

 c) veniturile din produc�ia de imobiliz�ri corporale �i
necorporale;
    d) veniturile din subven�ii de exploatare;

* O.U.G. nr. 102/2013 pentru modificarea �i completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal �i reglementarea unor
m�suri financiar-fiscale a fost publicat� în M.O. nr. 703 din 15 noiembrie 2013

Prevederile O.U.G. nr. 102/2013 se aplic� începând cu data de 01 ianuarie 2014
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