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În acest context, antreprenorii trebuie să verifice dacă îndeplinesc noile
condiții de aplicare a sistemului de impozitare a veniturilor
microîntreprinderilor și să notifice opțiunea de a aplica sistemul.

Ordonanța nr. 16/2022 și Legea nr.
370/2022 au adus o serie de modificări
asupra sistemului de impozitare pe
veniturile microîntreprinderilor,
aplicabile începând cu anul 2023.
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Ordonanța nr. 16/2022 și Legea nr. 370/2022 stabilesc noi 
reguli de încadrare a persoanelor juridice în sistemul de 
impunere pe veniturile microîntreprinderilor

Aplicarea opțională a sistemului

Reducerea plafonului veniturilor anuale

Condiția ca microîntreprinderea să aibă cel puțin 1 angajat

Eliminarea cotei de impozitare de 3%

Condiția privind deținerea de titluri de participare

Limitarea la 20% a veniturilor obținute din consultanță și 
management (cu excepția consultanței în domeniul fiscal)

Excluderea din sfera de aplicare a impozitului pe veniturile 
microîntreprinderilor a persoanelor juridice care 
desfășoară anumite activități

Modificările sistemului de impozit pe veniturile
microîntreprinderilor adoptate prin actele normative
menționate mai sus, sunt următoarele:

Principalele modificări de la 1 ianuarie 
2023
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Scăderea plafonului de la max. 1.000.000 
euro la max. 500.000 Euro. 

Veniturile realizate din consultanță 
și/sau management nu pot depăși 
20% din veniturile totale.

Microîntreprinderile nu pot avea 
asociați/acționari care dețin peste 
25% la mai mult de 3 
microîntreprinderi

Au cel puțin un angajat cu normă întreagă 
sau echivalent.

Schimbări ale condițiilor de aplicare 
2022 vs. 2023



Aplicare 
plafon 
500.000 
euro 

Nu se aplică pentru veniturile anului 
2022 – de la 1 ianuarie 2023 vor putea fi 
microîntreprinderi societățile care nu 
au depășit 1.000.000 Euro la 31.12.2022

Se aplică pentru ieșirea din sistem în 
timpul anului 2023 – ieșirea din sistem 
se aplică din trimestrul în care se 
depășește plafonul de 500.000 euro

Se aplică pentru veniturile anului 2023 -
pentru a aplica sistemul de la 1 
ianuarie 2024

Cursul de schimb pentru 
aplicarea plafonului este 
cel valabil la închiderea 

exercițiului financiar 
precedent

Cum se aplică plafonul de 500.000 Euro 
în 2023?



Oricare dintre
asociaţii/acţionari
deţine peste 25% 
la mai mult de 3

microîntreprinder
i.

Ponderea
veniturilor

realizate din 
consultanţă

şi/sau
management
deășește 20%

Societatea 
începe să 

desfășoare 
activități 

neeligibile

Societatea nu 
mai are angajați 
(posibilitate de 
remediere în 30 

de zile)

Se depășește
plafonul de 

500.000 euro

Ieșirea din sistemul 
microîntreprinderilor în timpul anului
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20
22

Cota de impunere 1%
sau 3%

Sistemul se aplica
obligatoriu și pentru
persoanele juridice din
sectorul HoReCa și
prevala față de
impozitul specific

Sistemul de impozitare
pe veniturile
microîntreprinderilor era
obligatoriu

20
23

O singură cota de
impunere de 1%

Persoanele juridice ce
desfășoară activități în
sectorul HoReCa pot
opta pentru plata
impozitului pe veniturile
microîntreprinderilor
fără nicio restricție, dar
pentru alte activități
aplică impozitul pe profit
dacă nu îndeplinesc
condițiile.

Sistemul este opțional
începând cu 1 ianuarie
2023

Alte modificări ale sistemului în 2023

Toate companiile care optează pentru
aplicarea sistemului de impozitare pe
veniturile microîntreprinderilor începând cu 1
ianuarie 2023 trebui să notifice autoritățile
fiscale (formularul 700).

Termen notificare: 31 martie 2023

!Atenție: Și microîntreprinderile care au
aplicat sistemul în 2022 și îndeplinesc
condițiile și pentru 2023 trebuie să notifice
opțiunea.
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