Fiscalitate i finan ele întreprinderii

CUVÂNT ÎNAINTE

Lucrarea „Fiscalitate i Finan ele Întreprinderii. Aplica ii, Studii de
caz i Teste gril ” a fost conceput deoarece în orice domeniu de activitate apar
din ce în ce mai mult conota ii financiare.
Pe parcursul lucr rii, am prezentat aspecte legale care reglementeaz
activitatea agen ilor economici în prezent, exemplific ri ale modului de aplicare a
regulilor fiscale i aplica ii propuse spre rezolvare.
Lucrarea este structurat în dou p r i. În prima parte, prin intermediul
metodelor i tehnicilor abordate, ne propunem s eviden iem importan a
impozitelor i taxelor în activitatea unui agent economic. Metodele i tehnicile
abordate au la baz prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, inclusiv
normele de aplicare ale acesteia. De asemenea, în conceperea lucr rii am inut
cont i de problemele cu care s-au confruntat în practic anumi i agen i economici.
În cea de-a doua parte a lucr rii ne-am propus s prezent m importan a
deciziilor adoptate de managerii societ ilor în func ie de indicatorii de analiz ,
gestiune i planificare financiar .
Lucrarea este structurat pe opt capitole. Fiecare capitol abordeaz teme de
actualitate i prezint aplica ii practice rezolvate, studii de caz propuse spre
rezolvare i teste gril de evaluare a cuno tin elor.
Prin tematica pe care o abordeaz , prin con inutul i nivelul s u, lucrarea
se adreseaz studen ilor de la facult ile cu profil economic, din înv mântul de
zi i frecven redus . De asemenea, lucrarea poate fi o surs de inspira ie pentru
toate persoanele care doresc s î i consolideze cuno tin ele financiare.
Aprecierile, observa iile i sugestiile de îmbun t ire a structurii lucr rii
vor fi valorificate într-o edi ie viitoare.
Autorii
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CAPITOLUL 1
IMPOZITUL PE PROFIT

1.1. NO IUNI INTRODUCTIVE
Impozitul pe profit este pl tit de c tre:
persoanele juridice române;
persoanele juridice str ine care desf oar activitate prin intermediul
unui sediu permanent/mai multor sedii permanente în România;
- persoanele juridice str ine care au locul de exercitare a conducerii
efective în România;
- persoanele juridice str ine care realizeaz venituri ob inute din
transferul propriet ilor imobiliare situate în România sau al oric ror
drepturi legate de aceste propriet i, inclusiv închirierea sau cedarea
folosin ei bunurilor propriet ii imobiliare situate în România,
veniturile din exploatarea resurselor naturale situate în România,
precum i veniturile din vânzarea-cesionarea titlurilor de participare
de inute la o persoan juridic român ;
- persoanele juridice cu sediul social în România, înfiin ate potrivit
legisla iei europene. [art. 13, al. 1]
-

Nu pl tesc impozit pe profit urm toarele persoane juridice române [art. 13,
al. 2]:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Trezoreria Statului;
institu ia public , înfiin at potrivit legii, cu excep ia activit ilor
economice desf urate de aceasta;
Academia Român , precum i funda iile înfiin ate de Academia
Român în calitate de fondator unic, cu excep ia activit ilor
economice desf urate de acestea;
Banca Na ional a României;
Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, constituit
potrivit legii;
Fondul de compensare a investitorilor, înfiin at potrivit legii;
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g)
h)
i)
j)
k)

Fondul de garantare a pensiilor private, înfiin at potrivit legii;
Fondul de garantare a asigura ilor, constituit potrivit legii;
persoana juridic român care pl te te impozit pe veniturile
microîntreprinderilor;
funda ia constituit ca urmare a unui legat;
entitatea transparent fiscal cu personalitate juridic .

Cotele de impunere:
cota de impozit pe profit aplicat asupra profitului impozabil este de
16% [art. 17];
contribuabilii care desf oar activit i de natura barurilor de noapte,
cluburilor de noapte, discotecilor, cazinourilor, inclusiv persoanele
juridice care realizeaz aceste venituri în baza unui contract de
asociere, i la care impozitul pe profit datorat este mai mic decât 5%
din veniturile respective sunt obliga i la plata unui impozit de 5%
aplicat acestor venituri înregistrate [art. 18].
La nivelul unei firme, pentru determinarea profitului, se va ine seama de
costul de produc ie i pre ul de ofert , a a cum rezult din figura 1.1.1
Pre de ofertã
Profit
economic
Profit contabil
(calculat)
Cost de produc ie
Cost contabil
Cost explicit

Cost de
oportunitate
Cost implicit

Profit normal

Pentru determinarea profitului impozabil, Codul fiscal are în vedere i alte
elemente precum: veniturile neimpozabile i cheltuielile nedeductibile.
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Formule de calcul:
Profit contabil = venituri totale – cheltuieli totale
Impozitul pe profit = cota de impozit pe profit × profit impozabil
Profit impozabil = venituri totale – cheltuieli totale – venituri neimpozabile +
+ cheltuieli nedeductibile
Profitul net = profit contabil – impozit pe profit
Cheltuieli de protocol = 2% × (profit contabil + cheltuieli cu impozitul pe
deductibile
profit + cheltuieli de protocol)
Cheltuieli sociale deductibile = 5% cheltuielile de personal
Venituri impozabile:
- venituri din exploatare: venituri din vânzarea m rfurilor; venituri din
vânzarea produselor finite; venituri din vânzarea semifabricatelor;
venituri din vânzarea produselor reziduale; venituri din lucr ri
executate i servicii prestate; venituri din studii i cercet ri; venituri
din redeven e, loca ii de gestiune i chirii; etc.
- venituri financiare: venituri din imobiliz ri financiare; venituri
financiare pe termen scurt; venituri din crean e imobilizate; venituri
din diferen e de curs valutar; venituri din dobânzi, etc.
Venituri neimpozabile:
- dividende primite de la o persoan juridic român ;
- dividende primite de la o persoan juridic str in pl titoare de impozit
pe profit sau a unui impozit similar impozitului pe profit, situat întrun stat ter cu care România are încheiat o conven ie de evitare a
dublei impuneri, dac persoana juridic român care prime te
dividendele de ine, la persoana juridic român sau la persoana
juridic str in din statul ter , la data înregistr rii acestora potrivit
reglement rilor contabile, pe o perioad neîntrerupt de 1 an,
minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice care distribuie
dividende;
- valoarea titlurilor de participare noi sau sumele reprezentând majorarea
valorii nominale a titlurilor de participare existente, înregistrate ca
urmare a încorpor rii rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune
la persoanele juridice la care se de in titluri de participare. Ele sunt
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-

-

impozabile la data cesion rii, transmiterii cu titlu gratuit, retragerii
capitalului social sau lichid rii persoanei juridice la care se de in
titlurile de participare.
veniturile din anularea, recuperarea, inclusiv refacturarea cheltuielilor
pentru care nu s-a acordat deducere, veniturile din reducerea sau
anularea provizioanelor pentru care nu s-a acordat deducere, veniturile
din restituirea ori anularea unor dobânzi i/sau penalit i pentru care nu
s-a acordat deducere, precum i veniturile reprezentând anularea
rezervei înregistrate ca urmare a particip rii în natur la capitalul altor
persoane juridice sau ca urmare a major rii capitalului social la
persoana juridic la care se de in titlurile de participare;
veniturile neimpozabile, prev zute expres în acorduri sau memorandumuri aprobate prin acte normative, etc. [art. 23].

Cheltuieli deductibile sunt acele cheltuieli efectuate în scopul desf ur rii
activit ii economice, inclusiv cele reglementate prin acte normative în vigoare,
precum i taxele de înscriere, cotiza iile i contribu iile datorate c tre camerele de
comer i industrie, organiza iile patronale i organiza iile sindicale [art. 25].
Conform normelor metodologice se consider cheltuieli aferenta activit ilor
economice urm toarele: [art. 13]
a) cheltuielile de reclam i publicitate efectuate în scopul populariz rii
firmei, produselor sau serviciilor, precum i costurile asociate
producerii materialelor necesare pentru difuzarea mesajelor publicitare.
Se includ în categoria cheltuielilor de reclam i publicitate i bunurile
care se acord în cadrul unor campanii publicitare ca mostre, pentru
încercarea produselor i demonstra ii la punctele de vânzare, precum i
alte bunuri i servicii acordate cu scopul stimul rii vânz rilor;
b)
cheltuielile de transport i de cazare în ar i în str in tate i pentru
alte persoane fizice în condi iile în care cheltuielile respective sunt
efectuate în leg tur cu lucr ri executate sau servicii prestate de
acestea în scopul desf ur rii activit ii economice a contribuabilului;
c) cheltuielile pentru marketing, studiul pie ei, promovarea pe pie ele
existente sau noi, participarea la târguri i expozi ii, la misiuni de
afaceri, editarea de materiale informative proprii;
d)
cheltuielile de cercetare, precum i cheltuielile de dezvoltare care nu
îndeplinesc condi iile de a fi recunoscute ca imobiliz ri necorporale
din punct de vedere contabil;
e) cheltuielile pentru perfec ionarea managementului, a sistemelor informatice, introducerea, între inerea i perfec ionarea sistemelor de management
al calit ii, ob inerea atest rii conform cu standardele de calitate;
f)
cheltuielile pentru protejarea mediului i conservarea resurselor;
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