
1 
 

Modificari fiscale cu 1 ianuarie 2023 
 
Prin Ordonanța Guvernului nr. 16/2022 (publicata in Monitorul Oficial nr. 716 din 15 iulie 2022) 

sunt aduse o serie de modificări Codului fiscal, cu aplicabilitate din 1 ianuarie 2023, din care 

menționam următoarele: 

 
A. Impozitul pe dividende 
B. Impozitul specific unor activități 
C. Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor 
D. Taxa pe valoarea adăugată 
 
 
A. Impozitul pe dividende - se aplica pentru dividendele DISTRIBUITE dupa data de  1 
ianuarie 2023 
 
1. creste cota de la 5% la 8% pentru toate tipurile de beneficiari: 

- persoane fizice rezidente in Romania;  
- persoane juridice romane ; 
- persoane fizice si juridice nerezidente;  

2. se modifică conditiile pentru a nu se datora impozit pe dividende catre beneficiari 
persoane juridice romane. 

Astfel, nu se datoreaza impozit pe dividende în cazul dividendelor plătite de o persoană 
juridică română unei alte persoane juridice române, dacă, la data plăţii dividendelor/sau in 
ultima zi a anului (pentru dividendele distribuite și neplătite până la 31 decembrie 2022), 
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 incidenţa legislaţiei 
române; 
      (ii) plăteşte, fără posibilitatea unei opţiuni sau exceptări, impozit pe profit sau orice alt 
impozit. 
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B. Impozitul specific unor activitati  
 

Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi se va abroga începând cu 
data de 1 ianuarie 2023, data de la care contribuabilii care au intrat sub incidenţa prevederilor 
Legii nr. 170/2016, până la data de 31 decembrie 2022, pot opta: 

- pentru impozit pe veniturile microintreprinderilor (fara a indeplini conditiile de 
microintreprindere menționate mai sus)  

      SAU 
-  pentru plata impozitului pe profit, potrivit titlului II din Codul fiscal. 

 
 
C. Impozitul pe veniturile microintreprinderilor (IVM)   
 

1. acest sistem de impunere devine optional, intrarea in sistem făcându-se prin opțiune și 
începand cu anul fiscal în care se exercită opțiunea; 

2. ieșirea din sistem  se face: 
- obligatoriu, cu anul urmator sau in cursul anului, după caz, dacă nu mai sunt indeplinite 
conditiile; 
- prin optiune pentru plata impozitului pe profit, cu începutul anului (nu în cursul 
anului); 

3. se stabilește o unică cotă de impozit de 1%; 
4. persoanele juridice române care desfăşoară activităţi din domeniul HORECA pot opta 

pentru plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, independent de îndeplinirea 
condițiilor din definiția microîntreprinderii; 

5. microîntreprinderea este o persoană juridică română care îndeplineşte cumulativ 
următoarele condiţii, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent: 
- a realizat venituri care nu au depăşit echivalentul în lei a 500.000 euro; 
- capitalul social al acesteia este deţinut de persoane, altele decât statul şi unităţile 
administrativ-teritoriale; 
- nu se află în dizolvare, urmată de lichidare, înregistrată în registrul comerţului sau la 
instanţele judecătoreşti, potrivit legii; 
-a realizat venituri, altele decât cele din consultanţă şi/sau management, în proporţie 
de peste 80% din veniturile totale; 
- are cel puţin un salariat, cu excepţia situaţiei societatilor nou infiintate; 
- are asociaţi/acţionari care deţin peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de 
participare sau al drepturilor de vot la cel mult trei persoane juridice române care se 
încadrează să aplice sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, incluzând 
şi persoana care verifică îndeplinirea condiţiilor. 
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D. Taxa pe valoarea adăugată 
 

1. Vor fi excluse din sfera cotei de 5%, urmând a se aplica cota redusă de 9% pentru: 
- cazarea în cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu funcţie similară, inclusiv 

închirierea terenurilor amenajate pentru camping; 
- serviciile de restaurant şi de catering, cu excepţia băuturilor alcoolice şi a băuturilor 

nealcoolice care se încadrează la codurile NC 2202 10 00 şi 2202 99. 
 

2. Se restrange sfera de aplicare a cotei de 5% pentru livrarile de locuințe: 
 
Conditii privind locuinta: 
- suprafaţă utilă de maximum 120 mp, exclusiv anexele gospodăreşti, 
- valoarea, inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu depăşeşte suma de 600.000 
lei, exclusiv taxa pe valoarea adăugată 
Achizitia se face de persoane fizice în mod individual sau în comun cu altă/alte persoane 
fizice.  
 
Limitare la o locuință achizitionată dupa 1 ianuarie 2023 cu cota de 5% 
Orice persoană fizică poate achiziţiona, începând cu data de 1 ianuarie 2023, în mod 
individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice, o singură locuinţă a 
cărei valoare nu depăşeşte suma de 600.000 lei, exclusiv TVA, cu cota redusă de 5%  
 

  
 

 
  
 


