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În Monitorul Oficial nr. 1116 s-a publicat Ordonanța de urgență nr 114/2018 privind
instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal bugetare,
modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene.

PRINCIPALELE MODIFICĂRI ADUSE CODULUI FISCAL PRIVESC:
IMPOZIT PE VENIT și contribuţiile de asigurări sociale


-

Se introduc facilități fiscale pentru angajatorii din domeniul construcțiilor (cod
CAEN de activitate principală în domeniul construcțiilor și cifră de afaceri de minim
80% din activitatea de construcţii) si persoanele fizice salariate cu un salariul brut
lunar între suma de 3.000 lei şi 30.000 lei în acest domeniu, respectiv:
o se acordă scutire la impozitul pe venitul din salarii;
o se reduce contribuția de asigurări sociale pensii de la 25% la 21,25%;
o se acordă scutire de la plata CAS datorat de angajator pentru persoanele
care lucrează în condiții deosebite pentru aceeași categorie de salariați;
o se acordă scutire de la plata CASS;
o se reduce CAM la 0,337%.

-

Se majorează salariul minim brut pentru persoanele fizice salariate la angajatorii
din domeniul construcțiilor la suma de 3.000 lei. Toți angajatorii care au cod CAEN
de activitate principală activitatea de construcții sunt obligați să aplice acest salariu
minim brut pentru toți angajații lor, indiferent de ponderea în CA a veniturilor
obținute din activitatea societății în domeniul construcţiilor și indiferent de funcția pe
care este angajat salariatul.

-

Beneficiarii veniturilor primite sub forma tichetelor culturale datorează doar
impozit pe venit în cota de 10%, acestea nefiind supuse asigurărilor sociale
obligatorii.

 TVA
-

Se prelungesc măsurile de simplificare (taxare inversă) aplicabile până la
31.12.2018 pentru:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

livrarea de cereale și plante tehnice;
transferul de certificate de emisii de gaze cu efect de seră;
livrarea de energie electrică către un comerciant;
transferul de certificate verzi;
livrarea de telefoane mobile;
livrarea de dispozitive cu circuite integrate;
livrarea de console de jocuri, tablete PC și laptopuri
deșeuri;
masa lemnoasă;
construcții și terenuri;
aur de investiții.
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 CASS venituri persoanele fizice
-

Se clarifică faptul că, pentru încadrarea în plafonul anual de cel puțin 12 salarii
minime brute pe țară, NU se iau în calcul veniturile din dividende distribuite către
persoanele fizice în perioada anterioară datei de 1 ianuarie 2018, chiar daca
acestea au fost încasate în anul 2018.

-

Contribuţia de asigurări sociale datorată de către persoanele fizice care obţin venituri
din salarii sau asimilate salariilor, în baza unui contract individual de muncă cu
normă întreagă sau cu timp parţial, nu poate fi mai mică decât nivelul contribuţiei
de asigurări sociale calculate prin aplicarea cotelor asupra salariului de bază minim
brut pe ţară în vigoare în luna pentru care se datorează contribuţia de asigurări
sociale, corespunzător numărului zilelor lucrătoare din luna în care contractul a fost
activ.

-

Declarația anuală de venit care se depune de către asocierile fără personalitate
juridică (Formular 204) va avea termen 15 februarie a anului următor.

 IMPOZITELE ȘI TAXELE LOCALE
-

Dacă organele locale nu adoptă cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de 31 decembrie
hotărârea consiliului local prin care se stabilește nivelul impozitelor și taxelor locale,
în anul fiscal următor se va aplica nivelul maxim al acestora, prevăzut în Codul fiscal,
indexat cu rata inflației.

PRINCIPALELE MODIFICĂRI ADUSE LEGII nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi
cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri PRIVESC:
- Se restrâng domeniile în care pot fi angajaţi zilieri la următoarele 3:
o
o
o
-

agricultură, vânătoare şi servicii anexe - diviziunea 01;
silvicultură, cu excepţia exploatări forestiere - diviziunea 02;
pescuit şi acvacultură - diviziunea 03.

Beneficiarul nu poate utiliza o persoană mai mult de 25 de zile calendaristice în mod
continuu în activităţile de tip zilier. Dacă activitatea depusă necesită o perioadă mai
mare, zilierul poate fi utilizat pe bază de contract de muncă pe perioadă determinată.

PRINCIPALELE MODIFICĂRI ADUSE CODULUI DE PROCEDURĂ FISCALĂ PRIVESC:
 Procedura eșalonării la plată a obligațiilor fiscale
-

Se introduc prevederi ce îmbunătățesc procedura de eşalonare la plată a sumelor
datorate către buget, respectiv se permite ca pe perioada de valabilitate a eşalonării
să fie solicitată suplimentarea sumelor eşalonate la plată cu următoarele categorii de
creanţe bugetare:
o

obligațiile fiscale de a căror plată depinde menținerea valabilității eșalonării
la plată, prevăzute la art. 194 alin. (1) lit. a)-c), e)-i) și n) din Codul de
Procedură Fiscală;

DECEMBRIE 2018

JPA ROMANIA
Experience that counts

o obligațiile fiscale exigibile la data comunicării deciziei de menținere a
valabilității eșalonării, prevăzute la art. 200 alin. (2), cu excepția sumelor de
natura celor prevăzute la art. 194 alin. (1) lit. j) din Codul de Procedură
Fiscală.
PRINCIPALELE MODIFICĂRI ADUSE Legii 95/2006 privind reforma în domeniul
sănătăţii:
-

Se abrogă contribuţia pentru finanţarea unor cheltuieli de sănătate din activităţi
publicitare la produsele din tutun şi băuturi alcoolice, prevăzută anterior de Legea
sănătății 95/2006.

PRINCIPALELE MODIFICĂRI ADUSE Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009
privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc:
-

Se introduce o nouă taxă datorată de către organizatorii de jocuri de noroc.
Aceștia datorează taxa, începând cu data de 1 ianuarie 2019, in cotă de 2% din
totalul taxelor de participare, încasate lunar.

PRINCIPALELE MODIFICĂRI ADUSE Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr.
123/2012:
-

Se prorogă până la 31 decembrie 2021 impozitele din domeniul energetic;

-

Se plafonează prețul gazelor în perioada 1 aprilie 2019 - 28 februarie 2022 la prețul
de 68 lei/MWh pentru cantitățile de gaze naturale rezultate din activitatea de
producție internă curentă către furnizori și clienți finali eligibili producătorii, inclusiv
filialele acestora și/sau afiliații aparținând aceluiași grup de interes economic care
desfășoară atât activități de extracție, cât și activități de vânzare a gazelor naturale
extrase de pe teritoriul României;

-

Se introduce o taxă ce va fi datorată de titularii de licențe în domeniul energiei
electrice, al energiei electrice și termice în cogenerare pentru componența energia
electrică, al gazelor naturale. Taxa este stabilită la 2% din cifra de afaceri din
activitățile ce fac obiectul licențelor acordate de ANRE realizată de titularii de licențe
în domeniul energiei electrice, al energiei electrice și termice.

TAXA PE ACTIVELE FINANCIARE
-

începând cu data de 1 ianuarie 2019, se instituie o nouă taxă datorată de
instituţiile bancare, diferenţiată în funcţie de depăşirea unei anumite valori
procentuale a dobânzilor ROBOR la 3 luni şi ROBOR la 6 luni anterioare trimestrului
de calcul.
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-

în situaţia în care media trimestrială ROBOR depăşeşte pragul de referință de
2%, taxa pe active se stabilește prin aplicarea unor cote progresive (stabilite între
0.1% s 0.5%) asupra activelor financiare ale existenței instituţiilor bancare la
sfârşitul trimestrului de calcul. Cotele se stabilesc în funcție de punctele
procentruale cu care media trimestrială a ratelor ROBOR depașește pragul de
referinţă.

-

taxa se calculează și se plătește trimestrial, până la data de 25 a lunii următoare
trimestrului.

PRINCIPALELE MODIFICĂRI ADUSE Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii
administrate privat
-

O persoană participantă la un fond de pensii poate opta, pe bază de cerere
individuală, dar nu mai devreme de 5 ani de participare la respectivul fond, să se
transfere la sistemul public de pensii.

