
Expunere de motive

Prezentul proiect legislativ adaugă după articolul 18 din Codul fiscal două noi 
articole care introduc un regim special de impozitare a unor categorii de contribuabili 
persoane juridice care realizează venituri anuale mai mari de 10.000.000 Euro. în 

acest sens după articolul 18 se introduc articolele 18 ind. 1 şi 18 ind. 2 care 

reglementează regimul impozitării în funcţie de praguri a cifrei de afaceri şi de natura 

activităţii a marilor contribuabili persoane juridice din România. Această măsură 

este de natură a încuraja activitatea marilor contribuabili şi de a spori gradul de 

competitivitate economică. în esenţă, reglementarea introduce praguri de impozitare 

pe cifra de afaceri pentru marii contribuabili similare cu cele deja existente în Titlul 
III din Codul fiscal unde este reglementat regimul de impozitare pe cifra de afaceri 
pentru microîntreprinderile din România. Plecând de la succesul avut de 

reglementarea impozitării cu cote mici de impozit pe cifra de afaceri, factor de 

dezvoltare major a economiei naţionale din ultimii ani, dar şi de atractivitate pentru 

mulţi agenţi economici străini care au ales România tocmai pentru această 

modalitate de impozitare, introducerea prin simetrie a aceleiaşi maniere de 

impozitare şi pentru marii contribuabili este o măsură de încurajare a dezvoltării 
economice a acestora şi de atragere a marilor capitaluri şi societăţi comerciale în ţara 

noastră, transformând astfel România într-un jucător important în găzduirea şi 
încurajarea marilor afaceri în Europa şi în lume. De asemenea, este evident că 

stabilirea cotelor de impozitare pe cifra de afaceri este de natură a creşte 

predictibilitatea normelor fiscale pentru agentul economic şi, în acelaşi timp, 
facilitează stabilirea şi plata impozitelor datorate de către marii contribuabili către 

statul român. Acest din urmă efect are scopul de a evita posibilele erori apărute cu 

prilejul calculării profitului impozabil în actuala reglementare de către contribuabil 
şi a limita interferenţa agenţilor economici cu agenţii fiscului român cu prilejul 
efectuării controalelor fiscale - fapt de natură a eficientiza activitatea fiscului şi de a 

micşora personalul însărcinat cu controlul fiscal al marilor contribuabili.

în acest sens, introducerea art. 18 ind. 1 în Codul fiscal aduce trei praguri de 

impozitare pentru marii contribuabili: La alineatul 1 este prevăzută o cotă de 1% 

aplicată veniturilor înregistrate în fiecare an fiscal pentru „Contribuabilii persoane 

juridice care au realizat venituri care au depăşit echivalentul în lei a 10.000.000 euro 

(zece milioane euro), alineatul 2 introduce o cotă de 2% aplicată veniturilor pentru 

contribuabilii care au realizat venituri care au depăşit echivalentul în lei a
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100.000.000 euro (o sută milioane euro) şi alineatul 3 care stabileşte o cotă de 3% 

din veniturile contribuabililor care au realizat venituri ce au depăşit echivalentul în 

lei 1.000.000.000 euro (un miliard euro). Cursul de schimb pentru determinarea 

echivalentului în euro este cel valabil la închiderea exerciţiului financiar în care s- 

au înregistrat veniturile. Astfel cum se poate observa, introducerea pragurilor de 

impozitare 1% până la 3% aplicată veniturilor marilor contribuabili este similară şi 
simetrică cu regimul de impozitare al microîntreprinderilor, fapt de natură a încuraja 

şi marii contribuabili într-un mod similar şi simetric cu micii întreprinzători, 
aplicând astfel nediscriminatoriu una dintre soluţiile fiscale cele mai apreciate la 

nivel naţional şi internaţional.

Articolul 18 ind. 2 aduce în Codul fiscal o primă excepţie de la regula stabilită în 

articolul precedent pentru marii contribuabili, introducând o nouă cotă de 5% 

aplicată veniturilor înregistrate pentru marii contribuabili care desfăşoară activităţi 
de natura rafinării sau comercializării produselor petroliere şi a derivatelor acestora 

şi care au venituri anuale mai mari de 10.000.000 euro. Această cotă mărită este 

similară cu cea existentă şi care reglementează „Regimul special pentru 

contribuabilii care desfăşoară activităţi de natura barurilor de noapte, cluburilor de 

noapte, discotecilor, cazinourilor”, şi are în vedere, pe de o parte, situaţia 

excepţională dovedită statistic potrivit căreia, indiferent de dificultăţile întâmpinate 

de economia naţională - pandemie, situaţie de război la graniţele ţării - 

profitabilitatea companiilor care desfăşoară activitate în domeniile mai sus amintite 

este în creştere, şi, pe de altă parte, este avut în vedere succesul şi proliferarea 

afacerilor într-un domeniu de activitate deja impozitat cu 5% aplicat veniturilor 

înregistrate anual.

Iniţiator,

Senator Diana lovanovici Şoşoacă 

Partidul S.O.St. ROMÂNIA
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