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Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.
Art. I. - Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea
I, nr. 927 din (IN) 23 decembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se
completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 18, dupa alineatul (4) se introduc doua noi alineate, alineatele (5) si (6), cu
urmatorul cuprins:
"(5) Contribuabilii prevazuti la art. 34 alin. (1) lit. b) efectueaza pentru trimestrele I-III
comparatia impozitului pe profit trimestrial cu impozitul minim prevazut la alin. (3), recalculat in
mod corespunzator pentru trimestrul respectiv, prin impartirea impozitului minim anual la 12 si
inmultirea cu numarul de luni aferente trimestrului respectiv. In situatia in care perioada
impozabila incepe sau se incheie in cursul unui trimestru, impozitul minim prevazut la alin. (3) se
recalculeaza corespunzator numarului de zile aferente trimestrului respectiv. Pentru definitivarea
impozitului pe profit datorat se efectueaza comparatia impozitului pe profit anual cu impozitul
minim anual prevazut la alin. (3).
(6) In situatia in care perioada impozabila incepe sau se incheie in cursul anului, pentru
definitivarea impozitului pe profit datorat se efectueaza comparatia impozitului pe profit aferent
perioadei respective cu impozitul minim anual prevazut la alin. (3), recalculat in mod
corespunzator pentru aceeasi perioada."
2. La articolul 34 alineatul (1), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"b) contribuabilii, altii decat cei prevazuti la lit. a), au obligatia de a declara si plati impozitul pe
profit trimestrial pana la data de 25 inclusiv a primei luni urmatoare trimestrului pentru care se
calculeaza impozitul, daca in prezentul articol nu se prevede altfel. Incepand cu anul 2012, acesti
contribuabili urmeaza sa aplice sistemul platilor anticipate prevazut pentru contribuabilii
mentionati la lit. a)."
3. La articolul 34, dupa alineatul (18) se introduce un nou alineat, alineatul (19), cu urmatorul
cuprins:
"(19) Prin exceptie de la prevederile alin. (6), contribuabilii prevazuti la alin. (1) lit. a), infiintati
in cursul anului precedent, care nu au fost obligati la plata impozitului minim si care la sfarsitul
anului fiscal in care s-au infiintat inregistreaza pierdere fiscala, efectueaza trimestrial plati
anticipate in contul impozitului pe profit in suma de o patrime din impozitul minim anual,
prevazut la art. 18 alin. (3), recalculat in mod corespunzator pentru perioada impozabila aferenta
anului in care s-au infiintat."
Art. II. - Prin exceptie de la dispozitiile art. 4 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul
fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile prezentei ordonante de urgenta se
aplica pentru determinarea impozitului pe profit incepand cu anul 2010.

