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NOTA 

privind aprobarea aplicarii prevederilor legale referitoare la scutirea de impozit a 

profitului reinvestit – punctul 5 al ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a 

Actionarilor 

 

 Aspecte generale/competenta  

 

In conformitate cu prevederile legale incidente in vigoare, Adunarea Generala a Actionarilor 

(“AGA”) are competenta stabilirii repartizarii profitului cu ocazia aprobarii situatiile financiare 

anuale. 

 

Baza legala incidenta este reprezentata de: 

- Legea 31/1990 republicata privind societatile cu modificarile si completarile ulterioare  

- Codul Fiscal (Legea nr. 571/2003) cu modificarile si completarile ulterioare  

 

I. Prezentare 

 

O.U.G. nr. 19/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal 

introduce posibilitatea scutirii de impozit pe profitul reinvestit incepand cu 1 iulie 2014 in 

anumite conditii, dintre care mentionam urmatoarele: 

- scutirea este aplicabila profitului reinvestit in echipamente tehnologice – masini, 

utilaje si instalatii de lucru, asa cum sunt prevazute in subgrupa 2.1 din Catalogul 

privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, folosite in 

scopul desfasurarii activitatii economice (doar echipamente noi); 

- profitul reinvestit asupra caruia se aplica scutirea reprezinta soldul contului de profit si 

pierdere, respectiv profitul contabil brut cumulat de la inceputul anului, in anul punerii in 

functiune a echipamentelor tehnologice respective. Scutirea de impozit pe profit aferenta 

investitiilor realizate se acorda in limita impozitului pe profit datorat pentru perioada 

respectiva; 

- pentru perioada 1 iulie – 31 decembrie 2014, in aplicarea facilitatii se ia in considerare 

profitul contabil brut inregistrat incepand cu data de 1 iulie 2014 si investit in activele 

calificate pentru scutire produse si/sau achizitionate si puse in functiunea dupa data de 1 

iulie 2014; 
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- scutirea de impozit pe profit aferenta investitiilor realizate se calculeaza trimestrial sau 

anual, dupa caz, si se acorda in limita impozitului pe profit datorat pentru perioada 

respectiva;  

- suma profitului pentru care s-a beneficiat de scutirea de impozit pe profit, mai putin 

partea aferenta rezervei legale, se repartizeaza la sfarsitul exercitiului financiar, cu 

prioritate pentru constituirea rezervelor, pana la concurenta profitului contabil inregistrat 

la sfarsitul exercitiului financiar; 

- contribuabilii care beneficiaza de aceasta facilitate fiscala au obligatia de a pastra in 

patrimoniu echipamentele tehnologice respective cel putin o perioada egala cu jumatate 

din durata de utilizare economica stabilita potrivit reglementarilor contabile aplicabile, 

dar nu mai mult de 5 ani. In cazul nerespectarii acestei conditii, pentru sumele respective 

se recalculeaza impozitul pe profit si se percep creante fiscale accesorii potrivit Codului 

de procedura fiscala, de la data aplicarii facilitatii. 

II. Impactul aplicarii facilitatii fiscale 

 

Aplicarea facilitatii fiscale conduce la plata unui impozit pe profit mai mic si la obtinerea unui 

profit net mai mare cu valoarea impozitului pe profitul reinvestit. 

 

Avand in vedere obligatia de repartizare la rezerve a profitului reinvestit, profitul distribuibil la 

dividende este mai mic cu valoarea profitului reinvestit net de impozitul pe profit aferent si 

luand in considerare impactul repartizarii la rezerva legala. 

 

Un risc fiscal exista in cazul imposibilitatii obiective in viitor de a mentine activele in 

patrimoniu pentru durata minima prevazuta de lege (jumatate din durata de viata dar nu mai mult 

de 5 ani), caz in care impozitul pe profit trebuie recalculat, impreuna cu accesorii. 

 

III. Estimarea investitiilor care ar putea face obiectul aplicarii facilitatii fiscale 

 

In cazul SNN, investitiile estimative care s-ar califica pentru aplicarea facilitatii ar fi de circa 2.5 

mil. lei in anul 2014, 2.4 mil lei in 2015 si 5.3 mil lei in 2016 (estimare fara date preliminare 

sucursala CNE Cernavoda). Facilitatea se aplica pana la 31.12.2016 

 

IV. Propuneri 

 

Avand in vedere cele de mai sus precum si urmatoarele: 

(i) Faptul ca potrivit prevederilor art. 111 alin. 1 lit. a din Legea nr. 31/1990, Adunarea 

generala ordinara a actionarilor are ca si competenta discutarea, aprobarea sau 

modificarea situatiilor financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de 

administratie si fixarea dividendului; 
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(ii) Faptul ca aplicarea facilitatii fiscale referitoare la scutirea la plata a impozitului pe 

profitul reinvestit are impact asupra profitului distribuibil la dividende care se cuvine 

actionarilor; 

(iii) Faptul ca decizia cu privire la aplicarea facilitatii fiscale referitoare la scutirea la plata a 

impozitului pe profitul reinvestit apartine actionarilor, avand in vedere ca aplicarea sa 

afecteaza profitul distribuibil la dividende in sensul diminuarii, dar are efecte benefice in 

sensul diminuarii impozitului pe profit datorat si majorarii profitului net obtinut, 

 

supunem aprobarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor: 

 

1. Aplicarea de catre S.N. Nuclearelectrica S.A. a prevederilor legale referitoare la 

scutirea la plata a impozitului pe profitul reinvestit, avand in vedere ca prin aceasta, 

profitul distribuibil la dividende al actionarilor este diminuat. 
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