Tipuri de reduceri OUG 153/2020
Reducere
1

a) Reducerea pentru capital propriu contabil pozitiv – se aplică începând cu 2021
2%, în cazul în care capitalul propriu contabil, prezentat în situaţiile financiare anuale, respectiv în raportările contabile anuale pentru sediile permanente ale persoanelor
juridice rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European, în anul pentru care datorează impozitul, este pozitiv.
Pentru contribuabilii care, potrivit prevederilor legale, au obligaţia constituirii capitalului social, capitalul propriu contabil trebuie să îndeplinească concomitent şi condiţia
de a fi la nivelul unei valori cel puţin egale cu jumătate din capitalul social subscris

Reducere
2

b) Reducerea pentru capital propriu contabil pozitiv în an și creșterea capitalului propriu ajustat față de anul precedent– se aplică începând cu 2021
dacă înregistrează o creştere anuală a capitalului propriu ajustat al anului pentru care datorează impozitul faţă de capitalul propriu ajustat înregistrat în anul precedent
şi îndeplineşte concomitent condiţia prevăzută la lit. a), reducerile au următoarele valori:

Procentul de reducere a impozitului

5%

6%

7%

8%

9%

Intervalele
de
creştere
anuală a
capitalului
propriu
ajustat
până la 5%
inclusiv
peste 5%
şi până la
10%
inclusiv
peste 10%
şi până la
15%
inclusiv
peste 15%
şi până la
20%
inclusiv
peste 20%
şi până la
25%
inclusiv

10%

Reducere
3

peste 25%

c) Reducerea pentru capital propriu contabil pozitiv în an și creșterea capitalului propriu ajustat față de anul de bază (2020)– se aplică începând cu 2022
3%, dacă înregistrează o creştere a capitalului propriu ajustat al anului pentru care datorează impozitul faţă de capitalul propriu ajustat înregistrat în anul 2020 şi dacă
îndeplineşte concomitent condiţia prevăzută la lit. a). Prevederile prezentei litere se aplică începând cu anul 2022, respectiv începând cu anul fiscal modificat care începe în
anul 2022.
Procentul
minim de
creştere a
Anul pentru care datorează impozitul
capitalului
propriu
ajustat
2022
5%
2023

10%

2024

15%

2025

20%

Art. I (5) În sensul prezentului articol, capitalul propriu ajustat cuprinde următoarele elemente:
a) capital subscris vărsat/capital de dotare;
b) patrimoniul regiei;
c) patrimoniul public;
d) patrimoniul privat;
e) patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare;
f) prime de capital;
g) rezerva legală, statutară sau contractuală şi alte rezerve constituite din profitul net ca urmare a deciziei acţionarilor/asociaţilor sau potrivit prevederilor legale;
h) rezultatul net reportat - sold creditor, reprezentând diferenţa pozitivă dintre soldurile creditoare şi debitoare.
(6) Elementele luate în calcul potrivit alin. (5) pentru determinarea capitalului propriu ajustat sunt cele prezentate în situaţiile financiare anuale/raportările contabile
anuale.
J. CAPITAL ŞI REZERVE - Situații financiare anuale 2021
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)

4. Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)
IV. REZERVE (ct.106)
•Acţiuni proprii (ct. 109)
•Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)
•Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)
•SOLD C (ct. 117)
•SOLD D (ct. 117)
•SOLD C (ct. 121)
•SOLD D (ct. 121)
•Repartizarea profitului (ct. 129)
CAPITALURI PROPRII – TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)
•Patrimoniul public (ct. 1016)
•Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)

1012
1011

Capital social subscris
varsat
capital subscris nevarsat

1041

Prime de capital

1061
1068

Rezerva legala
Alte rezerve

2022

2021

2020

278.688,00
0

278.688,00
0

278.688,00
0

22.532,00

22.532,00

22.532,00

55.737,60
75.223.145,00

27.532,00
72.335.323,00

15.135,00
68.332.355,00

117

Rezultatul net reportat

101.441.671,83

81.620.751,09

63.241.550,00

121
129

Profit sau pierdere
Repartizarea profiturilor

47.973.328,11
28.205,60

16.933.098,74
12.397,00

14.376.233,09
0

224.966.896,94
177.021.774,43

171.205.527,83
154.284.826,09

146.266.493,09
131.890.260,00

Capital propriu
Capital propriu ajustat
Reducere impozit pe
profit
-reducere 1
-reducere 2
-reducere 3
Total reducere

2%
7%
3%
12%

2022 vs 2021

14,74%

2022 vs 2020

34,22%

