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Normele metodologice de aplicare a Codului 
fiscal (HG1 / 2016) 
 
SECȚIUNEA a 3-a - Scutirea de impozit a 
profitului reinvestit 
 
11.  
(3) Determinarea scutirii de impozit pe profit - 
exemple de calcul: 
 
Exemplul 1 - Calculul scutirii de impozit pentru 
profitul reinvestit de către contribuabilii care 
aplică sistemul trimestrial de declarare și plată a 
impozitului pe profit 
 
Societatea A achiziționează și pune în funcțiune în 
luna octombrie 2016 un echipament tehnologic 
în valoare de 70.000 lei. Profitul contabil brut 
aferent perioadei 1 ianuarie 2016 - 31 decembrie 
2016 este 500.000 lei. 
La sfârșitul anului 2016 societatea înregistrează 
un profit impozabil în sumă de 600.000 lei. 
Pentru determinarea scutirii de impozit pe profit 
aferent profitului reinvestit se parcurg 
următoarele etape: 
- se calculează impozitul pe profit aferent anului 
2016: 
600.000 x 16% = 96.000 lei, din care impozitul pe 
profit aferent trimestrului IV este 40.000 lei; 
- se calculează impozitul pe profit aferent 
profitului reinvestit: având în vedere faptul că 
profitul contabil aferent perioadei 1 ianuarie 
2016 - 31 decembrie 2016 în sumă de 500.000 lei 
acoperă investiția realizată, impozitul pe profit 
scutit este: 
70.000 x 16% = 11.200 lei; impozit pe profit scutit 
= 11.200 lei; 
- repartizarea la rezerve a sumei profitului pentru 
care s-a beneficiat de scutire de impozit pe profit, 
mai puțin partea aferentă rezervei legale: 
 
a) determinarea sumei aferente rezervei legale, 
dacă contribuabilul are obligația constituirii 
acesteia potrivit legii. Presupunem, în acest caz, 
că societatea A repartizează 5% din profitul 
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Methodological norms for the application of the 
Fiscal Code (GD1 / 2016) 
 
SECTION 3 - Tax exemption on reinvested 
earnings 
 
11. 
(3) Determination of the profit tax exemption - 
calculation examples: 
 
Example 1 - Calculation of the tax exemption for 
reinvested profit by taxpayers applying the 
quarterly income tax return and payment system 
 
 
Company A acquires and puts into operation in 
October 2016 a technological equipment worth 
70,000 lei. The gross accounting profit for the 
period January 1, 2016 - December 31, 2016 is 
500,000 lei. 
At the end of 2016, the company registers a 
taxable profit in the amount of 600,000 lei. 
In order to determine the income tax exemption 
related to the reinvested profit, the following 
steps are followed: 
- the profit tax for 2016 is calculated: 
 
600,000 x 16% = 96,000 lei, of which the profit 
tax for the fourth quarter is 40,000 lei; 
- the profit tax related to the reinvested profit is 
calculated: considering the fact that the 
accounting profit related to the period January 1, 
2016 - December 31, 2016 in the amount of 
500,000 lei covers the investment made, the 
exempt profit tax is: 
70,000 x 16% = 11,200 lei; exempt profit tax = 
11,200 lei; 
- the distribution to reserves of the amount of 
the profit for which he benefited from the profit 
tax exemption, less the part related to the legal 
reserve: 
a) determining the amount related to the legal 
reserve, if the taxpayer has the obligation to 
establish it according to the law. We assume, in 
this case, that company A distributes 5% of the 



contabil pentru constituirea rezervei legale, 
partea alocabilă profitului reinvestit fiind 3.500 
lei; 
b) determinarea sumei profitului scutit care va fi 
repartizat la rezerve: 
70.000 - 3.500 = 66.500 lei. 
Valoarea fiscală a echipamentului tehnologic este 
70.000 lei care se amortizează linear sau degresiv 
potrivit art. 28 din Codul fiscal. Pentru acest 
echipament tehnologic contribuabilul nu poate 
opta pentru amortizarea accelerată. 
 
 
Exemplul 2 - Calculul scutirii de impozit pentru 
profitul reinvestit de către contribuabilii care 
aplică sistemul anual de declarare și plată a 
impozitului pe profit 
 
La sfârșitul anului 2016 o societate înregistrează 
un profit impozabil în sumă de 2.500.000 lei. 
Profitul contabil brut aferent anului 2016 este de 
1.900.000 lei. Societatea achiziționează și pune în 
funcțiune în luna martie 2016 un echipament 
tehnologic în valoare de 70.000 lei, în luna iulie 
un echipament tehnologic în valoare de 110.000 
lei și în luna octombrie mai multe calculatoare în 
valoare totală de 30.000 lei. 
Pentru determinarea scutirii de impozit pe profit 
aferent profitului reinvestit se parcurg 
următoarele etape: 
- se calculează impozitul pe profit aferent anului 
2016: 
2.500.000 x 16% = 400.000 lei; 
- se determină valoarea totală a investițiilor 
realizate în echipamente tehnologice și 
calculatoare: 
70.000 + 110.000 + 30.000 = 210.000 lei; 
- având în vedere faptul că profitul contabil brut 
acoperă investițiile realizate, impozitul pe profit 
aferent profitului reinvestit este: 
210.000 x 16% = 33.600 lei; impozit pe profit 
scutit = 33.600 lei; 
- repartizarea la rezerve a sumei profitului pentru 
care s-a beneficiat de scutire de impozit pe profit, 
mai puțin partea aferentă rezervei legale. 
Presupunem, în acest caz, că societatea 
repartizează 5% din profitul contabil pentru 

accounting profit for the establishment of the 
legal reserve, the part allocable to the reinvested 
profit being 3,500 lei; 
b) determination of the amount of the exempted 
profit that will be distributed to the reserves: 
70,000 - 3,500 = 66,500 lei. 
The fiscal value of the technological equipment is 
70,000 lei which is depreciated linearly or 
degressively according to art. 28 of the Fiscal 
Code. For this technological equipment, the 
taxpayer can’t choose for accelerated 
depreciation. 
 
Example 2 - Calculation of the tax exemption for 
reinvested earnings by taxpayers applying the 
annual income tax return and payment system 
 
 
At the end of 2016, a company registers a taxable 
profit in the amount of 2,500,000 lei. The gross 
accounting profit for 2016 is 1,900,000 lei. The 
company acquires and puts into operation in 
March 2016 a technological equipment worth 
70,000 lei, in July a technological equipment 
worth 110,000 lei and in October several 
computers worth a total of 30,000 lei. 
 
In order to determine the income tax exemption 
related to the reinvested profit, the following 
steps are followed: 
- the profit tax for 2016 is calculated: 
 
2,500,000 x 16% = 400,000 lei; 
- the total value of investments in technological 
equipment and computers is determined: 
70,000 + 110,000 + 30,000 = 210,000 lei; 
 
- in view of the fact that the gross accounting 
profit covers the investments made, the profit tax 
related to the reinvested profit is: 
210,000 x 16% = 33,600 lei; exempt profit tax = 
33,600 lei; 
- the distribution to reserves of the amount of 
the profit for which it benefited from the profit 
tax exemption, less the part related to the legal 
reserve. We assume, in this case, that the 
company distributes 5% of the accounting profit 
for  



constituirea rezervei legale, partea alocabilă 
profitului reinvestit fiind 10.500 lei; 
- determinarea sumei profitului scutit care va fi 
repartizat la rezerve: 
210.000 - 10.500 = 199.500 lei. 
Valoarea fiscală a activelor respective se 
amortizează linear sau degresiv potrivit art. 28 
din Codul fiscal. Pentru aceste active 
contribuabilul nu poate opta pentru amortizarea 
accelerată. 
 
Exemplul 3 - Calculul scutirii de impozit pentru 
profitul reinvestit în echipamente tehnologice 
care se realizează pe parcursul mai multor ani 
consecutivi. Contribuabilul aplică sistemul 
trimestrial de declarare și plată a impozitului pe 
profit. 
În perioada 1 ianuarie 2016 - 31 martie 2016 o 
societate înregistrează profit impozabil în sumă 
de 2.000.000 lei. Profitul contabil brut aferent 
perioadei 1 ianuarie 2016 - 31 martie 2016 este 
de 600.000 lei. 
 
Societatea efectuează investiții într-un 
echipament tehnologic: în luna septembrie 2014 
în valoare de 50.000 lei, în luna ianuarie 2015 în 
valoare de 80.000 lei și în luna februarie 2016 în 
valoare de 90.000 lei. Pentru echipamentul 
tehnologic respectiv nu sunt puneri în funcțiune 
parțiale, punerea în funcțiune a întregii investiții 
realizându-se în luna martie 2016. 
Pentru determinarea scutirii de impozit pe profit 
aferent profitului reinvestit și a impozitului pe 
profit datorat după aplicarea facilității, se parcurg 
următoarele etape: 
- se calculează impozitul pe profit aferent 
trimestrului I al anului 2016: 
2.000.000 x 16% = 320.000 lei; 
 
- se determină valoarea totală a investițiilor 
realizate în echipamente tehnologice: 
50.000 + 80.000 + 90.000 = 220.000 lei; 
- având în vedere faptul că profitul contabil brut 
din trimestrul punerii în funcțiune al investiției 
acoperă investițiile anuale realizate, impozitul pe 
profit aferent profitului reinvestit este: 
220.000 x 16% = 35.200 lei; impozit pe profit 
scutit = 35.200 lei; 

the establishment of the legal reserve, the part 
allocable to the reinvested profit being 10,500 lei; 
- determination of the amount of the exempted 
profit that will be distributed to the reserves: 
210,000 - 10,500 = 199,500 lei. 
The fiscal value of those assets is depreciated 
linearly or degressively according to art. 28 of the 
Fiscal Code. For these assets, the taxpayer can’t 
choose for accelerated depreciation. 
 
 
Example 3 - Calculation of the tax exemption for 
the profit reinvested in technological equipment 
that is performed during several consecutive 
years. The taxpayer applies the quarterly income 
tax return and payment system. 
 
Between January 1, 2016 - March 31, 2016, a 
company registers a taxable profit in the amount 
of 2,000,000 lei. The gross accounting profit for 
the period January 1, 2016 - March 31, 2016 is 
600,000 lei. 
 
The company makes investments in a 
technological equipment: in September 2014 in 
the amount of 50,000 lei, in January 2015 in the 
amount of 80,000 lei and in February 2016 in the 
amount of 90,000 lei. There are no partial 
commissionings for that technological 
equipment, the commissioning of the entire 
investment taking place in March 2016. 
In order to determine the income tax exemption 
related to the reinvested profit and the profit tax 
due after the application of the facility, the 
following steps are followed: 
- the profit tax for the first quarter of 2016 is 
calculated: 
2,000,000 x 16% = 320,000 lei; 
 
the total value of investments in technological 
equipment is determined: 
50,000 + 80,000 + 90,000 = 220,000 lei; 
- given that the gross accounting profit in the 
quarter of the commissioning of the investment 
covers the annual investments made, the income 
tax on the reinvested profit is: 
220,000 x 16% = 35,200 lei; exempt profit tax = 
35,200 lei; 



- repartizarea la rezerve a sumei profitului pentru 
care s-a beneficiat de scutire de impozit pe profit, 
mai puțin partea aferentă rezervei legale. 
Presupunem, în acest caz, că la sfârșitul anului 
societatea repartizează 5% din profitul contabil 
pentru constituirea rezervei legale, partea 
alocabilă profitului reinvestit fiind 11.000 lei; 
 
- determinarea sumei profitului scutit care va fi 
repartizat la rezerve: 
220.000 - 11.000 = 209.000 lei. 
Valoarea fiscală a activelor respective se 
amortizează linear sau degresiv potrivit art. 28 
din Codul fiscal. Pentru aceste active 
contribuabilul nu poate opta pentru amortizarea 
accelerată. 
 
 
 
 
 
 

- the distribution to reserves of the amount of 
the profit for which it benefited from the profit 
tax exemption, less the part related to the legal 
reserve. We assume, in this case, that at the end 
of the year the company distributes 5% of the 
accounting profit for the establishment of the 
legal reserve, the part allocable to the reinvested 
profit being 11,000 lei; 
- determination of the amount of the exempted 
profit that will be distributed to the reserves: 
220,000 - 11,000 = 209,000 lei. 
 
The fiscal value of the respective assets is 
depreciated linearly or degressively according to 
art. 28 of the Fiscal Code. For these assets, the 
taxpayer can’t choose for accelerated 
depreciation. 

 


