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Detalii privind reducerile aplicabile la calculul impozitului pe profit, conform OUG 153/2020 
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 

     
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 pro-
priu ajustat înregistrat în anul precedent şi îndeplineşte concomitent condiţia prevăzută la lit. a), reducerile au următoarele va-
lori:  

Procentul de re-
ducere a impozi-

tului 

Intervalele de creştere anuală a capitalului 
propriu ajustat 

   
5% până la 5% inclusiv    
6% peste 5% şi până la 10% inclusiv    
7% peste 10% şi până la 15% inclusiv    
8% peste 15% şi până la 20% inclusiv    
9% peste 20% şi până la 25% inclusiv    
10% peste 25%    

     
     



  

 

www.taxandtraining.com       ◇       nadia.oanea@taxandtraining.com       ◇       +40 749 23 93 43 

NOA Tax & Training ◇  București  ◇  România   

 

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.  

Anul pentru care 
datorează impo-

zitul 

Procentul minim de creştere a capitalului pro-
priu 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 de-
bitoare.  

 

http://lege5.ro/App/Document/gm4dgmzqgaza/ordonanta-de-urgenta-nr-153-2020-pentru-instituirea-unor-masuri-fiscale-de-stimulare-a-mentinerii-cresterii-capitalurilor-proprii-precum-si-pentru-completarea-unor-acte-normative?pid=322573013&d=2022-05-04
http://lege5.ro/App/Document/gm4dgmzqgaza/ordonanta-de-urgenta-nr-153-2020-pentru-instituirea-unor-masuri-fiscale-de-stimulare-a-mentinerii-cresterii-capitalurilor-proprii-precum-si-pentru-completarea-unor-acte-normative?pid=322573013&d=2022-05-04
http://lege5.ro/App/Document/gm4dgmzqgaza/ordonanta-de-urgenta-nr-153-2020-pentru-instituirea-unor-masuri-fiscale-de-stimulare-a-mentinerii-cresterii-capitalurilor-proprii-precum-si-pentru-completarea-unor-acte-normative?pid=322573013&d=2022-05-04
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Exemplu de calcul 
 

                

      2022 2021 2020 2022 vs 2021 2022 vs 2020 

1012 
Capital social subscris 
varsat   250.000,00 250.000,00 250.000,00     

1011 capital subscris nevarsat   0 0 0     

1041 Prime de capital   25.000,00 25.000,00 25.000,00     

1061 Rezerva legala   50.000,00 20.000,00 10.000,00     

1068 Alte rezerve   75.000.000,00 72.000.000,00 68.000.000,00     

      
profit reinves-
tit de 3 mil lei 

profit reinves-
tit de 2 mil lei       

117 Rezultatul net reportat   100.000.000,00 80.000.000,00 60.000.000,00     

121 Profit sau pierdere   100.000.000,00 17.000.000,00 16.000.000,00     

129 Repartizarea profiturilor   30.000,00 10.000,00 10000     

      
dividende re-
partizate zero 

dividende re-
partizate zero 

dividende re-
partizate zero     

      
crestere re-
zerve legale 

crestere re-
zerve legale 

crestere re-
zerve legale     

    Capital propriu 275.295.000,00 169.285.000,00 144.275.000,00     

    Capital propriu ajustat 175.325.000,00 152.295.000,00 128.285.000,00 15,12% 36,67% 

    
Reducere impozit pe 
profit           

    -reducere 1 2%         

    -reducere 2 8%         

    -reducere 3 3%         

    Total reducere 13%         
 

 


