
Limitarea deductibilității costurilor
îndatorării –
aspecte (încă) neclarificate

5 Octombrie 2018



2

Document Classification: KPMG Confidential

© 2018 KPMG Romania S.R.L., a Romanian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 

Noile reguli au fost introduse în contextul cerințelor ATAD 1

OECD 
Planul Anti-BEPS –
15 Acțiuni

Uniunea Europeană
Directiva 1164/2016 de stabilire a normelor
împotriva practicilor de evitare a obligațiilor
fiscale care au incidență directă asupra
funcționării pieței interne ( “ATAD” 1).
Combaterea planificării fiscale agresive pe 5 
arii : (1) limitarea deductibilității dobânzii, (2) 
impozitarea la ieșire, (3) regulile generale
anti-abuz, (4) norme privind societățile străine
controlate și (5) norme privind combaterea
tratamentului neuniform al elementelor
hibride. 
Completată prin Directiva europeană nr. 
2017/952 (ATAD 2) publicată în iunie 2017 -
Tratamentul neuniform al instrumentelor
hibride care implica tari terte (nu doar din UE)

România
Codul Fiscal, Titlul II (Impozitul pe 
profit) - CAPITOLUL III^1 - Norme
împotriva practicilor de evitare a 
obligațiilor fiscale care au incidență
directă asupra funcționării pieței
interne

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/Cod_fiscal_norme_2018.htm#T2C3c1
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Regulile relativ stabile aplicabile în ultimii 15 ani sunt modificate fundamental

1. Dobânzi de la instituții 
financiare – deductibile 
integral

2. Limitare privind rata
dobânzii
 4% - împrumuturi în

valută.
 dobânda de referință a

BNR.
Ce depășeste –
nedeductibil permanent

3. Gradul de îndatorare.
 Negativ sau > 3 –

nedeductibile, dar se 
reportează (fără limită 
de timp). 

31.12.2017

• 200.000 EUR +10%x“EBITDA fiscal”
• ATAD: €3 mil. + 30% (nivel minim de 

protecție)

• Ce depășește – se reportează (fără limită 
de timp).

• Sumele reportate până la data de 31 
decembrie 2017 – noile reguli

• Instituțiile financiare nu sunt excluse de la 
aplicarea restricțiilor (deși Directiva 
recomandă acest lucru).

01.01.2018

“EBITDA fiscal” = Profit brut
– V. neimpozabile 
+ Costuri excedentare ale îndatorării 
+ Ch.cu amortizarea fiscală.

Cum se determină plafonul 
deductibil trimestrial? 

Anul fiscal diferit de an 
calendaristic (31.03.2018)

Veniturile neimpozabile –
diminuează baza de calcul. 

Elemente temporare (de exemplu, 
diverse metode de înregistrare a 

provizioanelor)?

Cheltuieli deja tratate ca
nedeductibile in baza altor

prevederi (ex. dobanzi leasing auto 
50-50)
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În foarte puține cazuri limitările nu se aplică. Entitate independentă

O entitate în care contribuabilul deține
direct sau indirect o participație >25%

O persoană fizică sau o entitate care
deține direct sau indirect > 25% într-un
contribuabil

O persoană fizică sau o entitate deține
direct sau indirect > 25% într-un
contribuabil și în una sau mai multe
entități => toate entitățile (inclusiv
contribuabilul) sunt întreprinderi asociate

Contribuabil 
(persoană Juridică)

entitate

>25%

Contribuabil (persoană 
Juridică)

Entitate

Entitatesau

>25% >25%

Nu se aplică limitările atunci cand contribuabilul este o entitate independentă, în sensul că nu face parte dintr-un grup consolidat
în scopuri de contabilitate financiară, și nu are nicio întreprindere asociată și niciun sediu permanent (art. 40^2 alin. (5)).

!

>25%

Entitatesau

Contribuabil 
(persoană Juridică)
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Definiția costurilor îndatorării nu este exhaustivă

• Costurile îndatorării includ cheltuiala reprezentând dobânda aferentă
tuturor formelor de datorii, alte costuri echivalente din punct de
vedere economic cu dobânzile, inclusiv alte cheltuieli suportate în
legătură cu obținerea de finanțare potrivit reglementărilor legale în
vigoare

• Comisioane de garantare pentru mecanisme de finanțare,
comisioane de intermediere și costuri similare aferente
împrumuturilor de fonduri

• Costurile excedentare ale îndatorării = costuri – venituri

• “dobânda capitalizată inclusă în valoarea contabilă a unui activ aferent
sau amortizarea dobânzii capitalizate”

• Anumite câștiguri și pierderi generate de diferențele de curs valutar la
împrumuturi și instrumente legate de obținerea de finanțare

• onorarii avocați sau alți consultanți legate de încheierea
contractelor de împrumut?

• dar cele aferente contractelor de ipotecă? taxe aferente
înscrierii ipotecii în CF?

• Costuri aferente negocierii unor contracte de împrumut
dar care nu se materializează?

• valoarea fiscală a activelor nu include costuri de dobândă
și alte costuri echivalente dobânzii din punct de vedere
economic (art. 40^2 (8) din CF). Pentru active produse /
achiziționate după 1 ianuarie 2018?

• Pierderile generate de diferenţele de curs valutar la
împrumuturi şi instrumente legate de obţinerea de finanţare =
diferenţă între cheltuielile din diferenţe de curs
valutar/cheltuielile financiare în cazul celor cu decontare în
funcţie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea sau
decontarea acestora, şi veniturile din diferenţe de curs
valutar/veniturile financiare aferente

• Dacă veniturile din diferențe de curs > cheltuieli din diferențe
de curs?



in dubio contra fiscum

„dacă … prevederile legislației fiscale rămân neclare, acestea
se interpretează în favoarea contribuabilului”
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