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Deductibilitatea costului excedentar al 
îndatorării



Noi definiții:

 Costurile îndatorării = dobânda aferentă tuturor formelor de datorii, alte costuri

echivalente dobânzilor din punct de vedere economic, inclusiv alte cheltuieli suportate în
legătură cu obţinerea de finanţare, cum ar fi:

 dobânda capitalizată inclusă în valoarea unui activ/ amortizarea dobânzii capitalizate;

 costul de finanţare al plăţilor de leasing financiar,

 comisioane de intermediere și garantare pentru mecanisme de finanţare,

 câştiguri/ pierderi din diferenţele de curs valutar la împrumuturi/ instrumente de
finanţare,

 plăţi în cadrul împrumuturilor cu participare la profit,

 dobânzi naţionale în cadrul unor instrumente financiare derivate sau în acorduri de
acoperire a riscului aferente împrumuturilor unei entităţi,

 dobânzi la obligaţiunile convertibile;

 sume în cadrul unor mecanisme de finanţare alternative.

 Costurile excedentare ale îndatorării = suma cu care costurile îndatorării

depăşesc veniturile din dobânzi şi alte venituri echivalente din punct de vedere economic.
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Reguli de limitare a deductibilităţii costurilor excedentare ale 
îndatorării

2 teste pentru stabilirea sumei deductibile:

a) costul excedentar al îndatorării < plafon 200.000 EUR?

 da deductibil integral

 nu se face şi test b)

b) Profit curent ajustat fiscal (Baza de calcul) * 10% (+ 200.000 EUR)

! Baza de calcul = venit total - cheltuieli totale - venit neimpozabil + cheltuieli impozit pe profit +
costuri excedentare ale îndatorării + amortizare fiscală

! Baza de calcul <= 0, costurile excedentare ale îndatorării sunt nedeductibile (se reportează fără

limită de timp, în anii fiscali următori

? deductibilitate acordată în limita a 200.000 EUR
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Regulile de limitare nu se aplică întreprinderii independente

 Contribuabilul entitate independentă, dacă:

◦ nu face parte dintr-un grup consolidat în scopuri de contabilitate financiară; şi

◦ nu are nicio întreprindere asociată şi niciun sediu permanent.

 Întreprindere asociată - oricare dintre următoarele:

a) o entitate în care contribuabilul deţine direct sau indirect drepturi de vot sau deţineri de capital
în proporţie de minimum 25%, sau are dreptul să primească minimum 25% din profitul entităţii
respective;

b) o persoană fizică sau o entitate care deţine direct sau indirect drepturi de vot sau deţineri de
capital în proporţie de minimum 25% într-un contribuabil, sau are dreptul să primească
minimum 25% din profitul contribuabilului;

c) în cazul în care o persoană fizică sau o entitate deţine direct sau indirect o participaţie de
minimum 25% într-un contribuabil şi în una sau mai multe entităţi, toate entităţile în cauză,
inclusiv contribuabilul, sunt considerate întreprinderi asociate.

! Limitarea se aplică indiferent de sursa fondurilor
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Alte reguli:

 Regulile de limitare se aplică și dobânzilor/diferențelor de curs reportate la 31

decembrie 2017;

 Valoarea fiscală a activelor nu include costuri de dobândă și alte costuri echivalente

? Dispoziții tranzitorii active în curs de execuţie la 1 ianuarie 2018

Ordin 1802/2014 - Costurile îndatorării:

• Costurile îndatorării atribuibile activelor cu ciclu lung de fabricație sunt incluse (vs. “pot fi”) în costurile
de producție ale acestora, în măsura în care sunt legate de perioada de producție;

• Costurile îndatorării includ dobânzile la capitalul împrumutat pentru finanțarea achiziției, construcției
sau producției de active cu ciclu lung de fabricație.

• Capitalizarea costurilor îndatorării trebuie să înceteze când se realizează cea mai mare parte a
activităților necesare pentru pregătirea activului cu ciclu lung de fabricație, în vederea utilizării
prestabilite sau a vânzării acestuia.
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Modificări adoptate de Senat:

 Plafonul deductibil pentru costurile excedentare ale îndatorării = 3.000.000 EUR

(în loc de 200.000 EUR);

 Costurile excedentare ale îndatorării care depăşesc plafonul –> deduse limitat

până la nivelul a 30% (în loc de 10%) din Baza de calcul.

 Baza de calcul <=0, costurile excedentare ale îndatorarii sunt deductibile în

limita plafonului de 3.000.000 EUR.

 Instituţiile financiare sunt excluse din domeniul de aplicare al acestor reguli.
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Exemplu 1

Societatea A este deținută 100% de o persoană fizică și are un grad de

îndatorare > 3. A înregistrează următoarele (sume în EUR):

 dobânzi la credite bancare = 250.000

 dobânzi la împrumut acționar = 60.000

 venituri din dobânzi bancare = 10.000

 profit = 2.000.000

 amortizare fiscală = 300.000

 impozit pe profit = 350.000

Care este cheltuiala deductibilă cu dobânda:

a) dacă se aplică regulile din 2017?

Cheltuială deductibilă = 250.000 EUR

b) dacă se aplică regulile din 2018?

Societatea A este asociată

Costul excedentar al îndatorării = 250.000 + 60.000 – 10.000 = 300.000

Limită deductibilitate = 200.000 + 10%* (2.000.000 + 350.000 +300.000 + 300.000) = 495.000

Costul excedentar deductibil în 2018 = 300.000
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Exemplu 2 (sume în Lei)

Societatea A are în evidența contabilă:

 Venituri = 100.000.000 lei (din care, venituri cu dobânda = 300.000)

 Cheltuieli = 90.000.000 lei (din care, cheltuieli cu dobânda = 6.000.000)

 Venituri neimpozabile = 3.000.000

 Amortizare fiscală = 100.000

 Cheltuieli cu impozitul pe profit = 1.600.000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

❖ Limita 1 de deductibilitate = 920.000 (200.000 EUR x 4,6)

◦ Costul îndatorării = 6.000.000

◦ Costul excedentar al îndatorării = 5.700.000

◦ Baza de calcul pentru Limita 2 de deductibilitate = 100.000.000 - 90.000.000 - 3.000.000 +

1.600.000 + 100.000 + 5.700.000 = 14.400.000

❖ Limita 2 de deductibilitate = 1.440.000 (14.440.000 x 10%)

❖ Cost deductibil în 2018 = 2.360.000 (920.000 + 1.440.000)

❖ De reportat = 3.340.000 (5.700.000-2.360.000)
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Plata defalcată a TVA



Plata defalcată a TVA – Legea 275/2018

Se aplică pentru companii/persoane înregistrate în scop de TVA care:

1) La 31.12.2017 înregistrează obligații fiscale de TVA restante care depăşesc anumite praguri 

valorice (max 15.000 lei), dacă nu sunt achitate până la 31.01.2018;

2) Începând cu ianuarie 2018, înregistrează obligații fiscale de TVA restante care depăşesc anumite 

praguri valorice (max 15.000 lei), dacă nu sunt achitate în termen de 60 de zile de la scadență.

3) Se află în proceduri de prevenire a insolvenței sau insolvență.

!Obligaţie de a notifica ANAF – prima zi a lunii următoare

 Alți contribuabili pot opta => 5% reducere de impozit pe profit/venit micro

!Menţinere minim un an, posibilitatea de a renunța doar la  

finalul anului

 Publicare în Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA (disponibil pe 

site-ul ANAF)
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Plata defalcată a TVA

 Se aplică din ziua următoare publicării în Registru şi până la data radierii din acesta.

 Înscrierea în Registru se efectuează:

◦ 1 martie 2018, pentru cei cu datorii la 31 decembrie 2017;

◦ în termen de 3 zile lucrătoare de la notificare (insolvență sau aplicare prin opțiune);

◦ prima zi a celei de-a doua luni următoare împlinirii perioadei de 60 de zile, pentru cei cu datorii ulterior datei 

de 31 decembrie 2017.

 Radierea din Registru se efectuează în maxim 5 zile lucrătoare de la notificarea 

contribuabilului, care poate fi depusă:

◦ Dupa ieșirea din insolvenţă/procedura de prevenire a insolvenței;

◦ 6 luni de la data la care nu mai există datorii de TVA peste limitele și vechimea prevăzută;

◦ La finalul anului, pentru cei care aplică sistemul opțional (obligație de menținere minim un an).
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Plata defalcată a TVA: Nu intru sub incidența sistemului. Ce trebuie sa fac?

 Nu sunt înregistrat(ă) în scop de TVA => nicio obligație;

 Sunt înregistrat(ă) în scop de TVA:

1) Verificarea furnizorilor în Registru înainte de fiecare plată, cu excepția: plăților în numerar, 

plăților prin intermediul card-urilor și a substitutelor de numerar, plăți în natură, compensări, 

factoring, plăți care nu se efectuează direct către furnizori, plăți în conturi escrow, cazurilor în 

care TVA se aplică prin taxare inversă.

a) dacă furnizorul nu este în Registru => nicio obligație;

b) dacă furnizorul este în Registru => obligația de a plăti suma corespunzătoare TVA facturată 

de acesta în contul de TVA al furnizorului:

 plăți parțiale – alocare proporțională între TVA și bază, începând cu cota de TVA cea mai mare

(excepție: contractul/clientul menționează altfel);

 sancţiune: 0,06%/zi din suma neachitată în contul de TVA al furnizorului, începând cu data plății 

eronate și până la momentul la care plata este efectuată în contul de TVA (de către client sau de către 

furnizor), dacă eroarea nu este corectată în 7 zile lucrătoare.

2) Verificarea periodică a fişei de plătitor (pentru a identifica erori de plată sau de alocare).                               

!ANAF nu emite notificări 13



Plata defalcată a TVA: Am intrat în sistem. Ce trebuie sa fac?

 Deschidere cont de TVA (sau utilizarea celui deschis la Trezorerie);

 Comunicarea contului de TVA către toți clienții – sancțiune 2.000 – 4.000 RON;

 Verificarea contului curent pentru a corecta în 30 de zile lucrătoare încasările eronate şi pentru 

a vira în contul de TVA sumele încasate greşit, TVA aferentă încasărilor prin card/ substitute de 

numerar, TVA  aferentă instrumentelor de plată emise înainte de aplicarea sistemului și încasate 

după, diferența dintre TVA aferentă încasărilor și plăților în numerar (pe zi), sume încasate ca 

urmare a eliberării fundurilor din conturi escrow;

 Sancțiune: 0,06%/zi din suma nevirată sau 10% din suma nevirată (dacă abaterea are loc pentru 

mai mult de 30 de zile).

 Utilizarea contului de TVA în principal pentru:

◦ Plata TVA facturată de furnizori (sancţiune: 0,06%/zi din suma neachitată în contul de TVA al furnizorului, 

dacă nu sunt corectate în 7 zile lucrătoare).

◦ Plata TVA către buget;

◦ Virarea sumelor în contul curent, doar în limita alimentărilor anterioare efectuate din acesta (sancţiune: 

0,06%/zi din suma virată, respectiv 50% din sumă dacă abaterea are loc pentru mai mult de 30 de zile).
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Plata defalcată a TVA: Exemplu 1

Societatea A vinde către societatea B un bun, pentru prețul de 119 (100 + 19 TVA), la data de 15 

februarie 2018. Factura este emisă tot în 15 februarie 2018.

În data de 1 martie societatea A este înscrisă în Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a 

TVA. B plătește factura pe data de 15 martie.

 B – plătește factura în contul curent (factura este emisă înainte de data de la care A aplică 

sistemul)

 A – trebuie să vireze suma reprezentând TVA încasat din contul curent în contul de TVA (în 30 de 

zile lucrătoare)

A cesionează creanţa înainte de încasare către C, la un preț total de 90.

 Dacă C nu este o bancă/IFN – C trebuie să plătească 19 din prețul cesiunii în contul de TVA al A

 Dacă C este o bancă/IFN – C poate să achite tot prețul cesiunii în contul curent al A

? Factoring cu recurs vs. fara recurs

? Obligații pentru A (preţ cesiune = încasare factură?)
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Plata defalcată a TVA: Exemplu 2

Societatea A aplică regimul special de scutire pentru întreprinderi mici (tranzacții sub plafonul de 

220.000 RON). Societatea A primeşte factura de chirie de 119 lei (100 +19 TVA) şi constată că 

furnizorul figurează în Registrul persoanelor care aplică plata defalcată de TVA.

A – nu are nicio obligație, deoarece nu este înregistrată în scop de TVA

A a efectuat o achiziție intra-comunitară de servicii de consultanţă, pentru care a solicitat 

înregistrarea specială în scop de TVA (art. 317)

A – trebuie să efectueze plata defalcată, deoarece este înregistrată în scop de TVA (chiar dacă 

are înregistrare specială, nu normală)
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Microîntreprinderi



Microîntreprinderi – cine aplică regimul?

 o societate nou-înființată (excepții: anumite fonduri și entitatea transparentă fiscal)

! Senat  posibilitatea de a opta pentru regimul de impozit pe profit dacă: 

(i) capitalul social este de minimum 45.000 lei; și

(ii) are cel puțin 2 angajați.

 o societate care la 31 decembrie a anului precedent 

(a) a realizat venituri < 1.000.000 EUR (modificare Senat 500.000 EUR);

(b) capitalul social nu este deţinut de stat/unităţi administrativ-teritoriale; şi

(c) nu se află în dizolvare urmată de lichidare.

! Prevederile se aplică şi societăţilor care intră sub incidenţa Legii nr. 

170/2016 privind impozitul specific.
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Microîntreprinderi 

Cote aplicabile

 1% dacă există cel puțin un salariat;

 3% dacă nu există salariați.

Reguli de ieşire din sistem în cursul anului

 dacă în cursul anului se realizează venituri > 1.000.000 EUR impozitul pe profit se calculează

începând cu trimestrul în care s-a depăşit această limită, luând în considerare veniturile şi

cheltuielile realizate începând cu trimestrul respectiv (nu de la începutul anului).

 limita fiscală de 1.000.000 EUR se verifică pe baza veniturilor înregistrate cumulat de la

începutul anului fiscal (cursul de schimb valabil la închiderea exerciţiului financiar precedent).
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Microîntreprinderi 

20

Prevederi fiscale

• ţinerea evidenţei amortizării fiscale;

• pentru declararea, reţinerea şi plata impozitului pe dividendele plătite către o
persoană juridică română, microîntreprinderile similar cu o societate plătitoare de
impozit pe profit.

Implicaţii fiscale conexe

• pierderea fiscală şi cheltuiala cu dobânda/pierderea netă din diferența de curs
valutar/costul excedentar al îndatorării  nu se reportează;

• anumite facilități fiscale nu sunt disponibile (cercetare-dezvoltare, deduceri, profit
reinvestit, sponsorizare);

! Senat  sponsorizare deductibilă în limita a 20% din impozitul datorat

• folosinţa mixtă a maşinii societăţii de către anagajat – avantaj salarial;

• dividendele plătite unui acționar nerezident din UE nu pot beneficia de scutire (ca în
cazul societăților plătitoare de impozit pe profit)  risc de infringement;

• lipsa creditului fiscal pentru impozitul plătit în străinătate.
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Cesiunea de creanțe
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Cesiunea de creanțe – impozit pe profit

 OG 25/2017, în vigoare de la 1 ianuarie 2018

• cheltuielile reprezentând valoarea creanţelor înstrăinate, sunt deductibile în limita
unui plafon de 30% din valoarea creanţelor înstrăinate.

 Proiect modificare norme de aplicare la Codul Fiscal (website MFP)

• reducerea sau anularea provizioanelor specifice/ajustări pentru depreciere sau valori
ale pierderilor așteptate, aferente creanțelor înstrăinate, dacă nu sunt înregistrate pe
venituri din perspectivă contabilă, sunt elemente similare veniturilor;

• sumele privind valoarea creanțelor înstrăinate, dacă nu sunt înregistrate pe cheltuieli
din perspectivă contabilă, sunt elemente similare cheltuielilor;

• valoarea creanței înstrăinate = costul de achiziție (pentru creanțe cedate de cesionar).
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Cesiunea de creanțe – impozit pe profit

Exemplu 1

Societatea A deține o creanță de 100 lei, pe care o cesionează la valoarea de 20 lei. Care
este tratamentul fiscal aplicabil dacă cesiunea are loc în decembrie 2017, respectiv în
martie 2018 (prespunând că modificarea din Norme va fi aprobată)?

2017:

- venit impozabil = 20
- cheltuială deductibilă = 100
- rezultat fiscal = -80 (pierdere)

2018:

- venit impozabil = 20
- cheltuială deductibilă = 30 (100*30%)
- rezultat fiscal = -10 (pierdere)
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Cesiunea de creanțe – impozit pe profit

Exemplu 2

Societatea A deține o creanță de 100 lei, pe care o cesionează la valoarea nominală.
Care este tratamentul fiscal aplicabil dacă cesiunea are loc în decembrie 2017,
respectiv în martie 2018 (prespunând că modificarea din Norme va fi aprobată)?

2017:

- venit impozabil = 100
- cheltuială deductibilă = 100
- rezultat fiscal = 0

2018:

- venit impozabil = 100
- cheltuială deductibilă = 30 (100*30%)
- rezultat fiscal = 70 (profit)

! Câştig real din cesiune nu există (! impozit pe profit de plată)
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Cesiunea de creanțe – impozit pe profit

Modificare Parlament OG 25/2017 (trimisă spre promulgare)

• pentru creanțele cesionate, pierderea netă reprezentând diferența dintre prețul de
cesiune și valoarea creanței cesionate este deductibilă în limita unui plafon de 30% din
valoarea acestei pierderi.

Exemplu:

Societatea A deţine o creanță de 100 lei, pe care o cesionează:

▪ la 20 lei
- venit impozabil = 20
- pierdere netă = 80 (100-20)
- pierdere netă deductibilă (pierdere fiscală?) = 24

▪ la valoarea nominală
- venit impozabil = 100
- pierdere netă = 0 (100-100)
- neavând pierdere netă, nu există limitare
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Stimulente acordate la contracte de 
leasing
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Stimulente acordate la contracte de leasing
(Ordin 1802/2014)

La negocierea/renegocierea unui leasing operaţional/închiriere, locatorul poate oferi
locatarului anumite stimulente pentru încheierea contractului, de ex:

• asumarea unor costuri ale locatarului (modernizări, costuri aferente renunţării la
contractul anterior);

• acordare de chirie preferenţială/gratuită în perioada iniţială a contractului.

Contabil: stimulentele sunt parte din valoarea netă a contraprestaţiei pentru leasing,
indiferent de forma şi momentul plăţii:

• la locator, nu se capitalizează în valoarea bunului, ci se recunosc ca o diminuare
liniară a venitului din leasing (sau altă alocare mai reprezentativă);

• la locatar se recunosc ca o diminuare liniară a cheltuielilor cu chiria.

? Fiscal: pentru reduceri de chirie/gratuități, diferenţe între facturare şi recunoaşterea
în contabilitate
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Vă mulțumim!


