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Sumar: 

1. Măsuri legislative cu impact semnificativ în anumite industrii, introduse prin 

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 („OUG 114/2018”) 

OUG 114/2018 

În data de 29 decembrie 2018, în Monitorul Oficial al României nr. 1116 s-a publicat OUG 

114/2018, prin care s-au adoptat, printre altele, și măsuri cu impact semnificativ pentru 

anumite industrii. În cele ce urmează, vă prezentăm principalele noutăți introduse prin 

acest act normativ: 

1. Instituirea „taxei pe activele instituțiilor bancare” 

Începând cu 1 ianuarie 2019, instituțiile bancare datorează trimestrial, taxa pe active în 

situația în care media trimestrială ROBOR depășește pragul de 2% (media trimestrială ROBOR 

se stabilește pe baza ratelor ROBOR la 3 luni și la 6 luni, calculate și publicate de Banca 

Națională a României pentru ultimul trimestru/semestru anterior trimestrului de calcul). 

Taxa pe active se calculează prin aplicarea unor cote asupra activelor financiare ale 

contribuabililor, existente la sfârșitul trimestrului de calcul. 

Cotele taxei pe active se diferențiază în funcție de amploarea depășirii pragului de 

referință, astfel: 

• Dacă media trimestrială a ratelor ROBOR este până la 0,5 puncte procentuale, 

inclusiv, peste pragul de referință, cota este de 0,1%;  

• Dacă media trimestrială a ratelor ROBOR este între 0,51 - 1 punct procentual, 

inclusiv, peste pragul de referință, cota este de 0,2%;  

• Dacă media trimestrială a ratelor ROBOR este între 1,01 - 1,5 puncte 

procentuale, inclusiv, peste pragul de referință, cota este de 0,3%;  
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• Dacă media trimestrială a ratelor ROBOR este între 1,51 - 2,0 puncte 

procentuale, inclusiv, peste pragul de referință, cota este de 0,4%;  

• Dacă media trimestrială ROBOR este cu peste 2 puncte procentuale peste pragul 

de referință, cota taxei pe active este de 0,5%. 

Instituțiile financiare sunt obligate să calculeze, să declare și să plătească trimestrial 

această taxă până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se 

datorează taxa. Din punct de vedere al impozitului pe profit, cheltuiala cu taxa pe active 

reprezintă cheltuială deductibilă. 

Aceste prevederi se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2019, astfel că primul termen de 

raportare/plată este 25 aprilie 2019 pentru taxa aferentă primului trimestru din acest an. 

2. Măsuri fiscale suplimentare pentru organizatorii de jocuri de noroc online 

Începând cu 1 ianuarie 2019, organizatorii de jocuri de noroc online prevăzuți în Ordonanța 

de urgență a Guvernului nr. 77/2009 au obligația de a plăti o taxă lunară reprezentând 2% 

din totalul taxelor de participare încasate lunar. 

Taxa se calculează, se declară și se plătește la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a 

lunii următoare celei în care s-au încasat taxele de participare.  

3. Creșterea contribuției bănești a operatorilor de energie electrică  

Operatorii economici care desfășoară activități în domeniul de energiei electrice, aflați în 

sfera de licențiere ANRE plătesc o contribuție de 2% din cifra de afaceri realizată de către 

aceștia.  

4. Facilități fiscale pentru veniturile obținute de salariații care activează în domeniul 

construcțiilor 

a. Impozit pe venit 

Se extinde categoria persoanelor fizice scutite de impozitul pe venitul din salarii. Astfel, în 

perioada 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2028, scutirea de impozit se aplică și pentru 

salariații angajatorilor care desfășoară activități în sectorul construcțiilor. 

Pentru acordarea scutirii de impozit, următoarele condiții trebuie îndeplinite cumulativ: 

• Angajatorii desfășoară activități în sectorul construcții care cuprind: 

i. Activitatea de construcții definită la codul CAEN 41.42.43 – secțiunea F – 

Construcții; 

ii. Domeniile de producere a materialelor de construcții, definite de 

anumite coduri CAEN enumerate în cadrul OUG 114/2018. 

• Angajatorii trebuie să realizeze o cifră de afaceri din activitățile de construcție 

de minim 80% din cifra de afaceri totală; 
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• Veniturile brute realizate de persoanele fizice pentru care se aplică scutirea 

sunt cuprinse între 3.000 și 30.000 lei. 

b. Contribuția de asigurări sociale („CAS”) 

Cota CAS pentru angajații din construcții care se califică pentru scutirea de impozit se 

reduce de la 25% la 21,25%, pentru perioada 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2028.  

Mai mult, angajatorii din acest sector sunt scutiți de la plata CAS pentru activitatea 

desfășurată de angajați în condiții deosebite, speciale sau în alte condiții de muncă, precum 

și de plata contribuției asiguratorii pentru muncă. 

c. Contribuția de asigurări sociale de sănătate („CASS”) 

Această categorie beneficiază și de scutire la plata CASS, salariații fiind asigurați în această 

perioadă în sistemul asigurărilor sociale de sănătate fără plata contribuției. 

Modificările cu privire la veniturile din salarii obținute de la angajatori din domeniul 

construcțiilor intră în vigoare începând cu veniturile aferente lunii Ianuarie 2019. 

5. Măsuri pentru societățile cu capital majoritar de stat 

Operatorii economici cu capital integral sau majoritar de stat, aflați în sfera Ordonanței 

Guvernului nr. 26/2013, au obligația distribuirii și virării, sub forma de dividende sau 

vărsăminte la bugetul de stat, a 35% din sumele repartizate la alte rezerve, în termen de 60 

de zile de la data aprobării situațiilor financiare aferente anului 2018. 

6. Modificări aduse Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 

OUG 114/2018 aduce modificări Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 

123/2012, printre care: 

• În perioada 1 aprilie 2019 – 28 februarie 2022, producătorii, inclusiv filialele 

acestora și/sau afiliații aparținând aceluiași grup de interes economic, care 

desfășoară activități de extracție și activități de vânzare a gazelor naturale 

extrase de pe teritoriul României au obligația să vândă cu prețul de  

68 lei/MWh cantitățile de gaze naturale rezultate din activitatea de producție 

internă curentă către furnizori și clienți finali eligibili; 

• În cazul nerespectării acestei obligații, se va aplica o amendă în cuantum de 10% 

din cifra de afaceri a anului anterior aplicării sancțiunii contravenționale. 

7. Acciza specifică pentru țigarete  

Se majorează nivelul accizei totale pentru țigarete la 483,74 lei/U.M pentru 1.000 țigarete. 

Astfel, în perioada 1 ianuarie 2019 - 31 martie 2019, acciza specifică pentru țigarete este 

de 372,73 lei/1.000 țigarete. 
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8. Modificări în sfera TVA 

Măsurile de taxare inversă pentru livrarea de cereale, transferul de certificate de emisii de 

gaze cu efect de seră, livrare de energie electrică, transferul de certificate verzi, furnizarea 

de telefoane mobile, dispozitive cu circuite integrate, console de jocuri, tablete și laptopuri 

se prelungesc până la data de 30 iunie 2022. 

9. Modificări în domeniul pensiilor – Pilonul 2 

O persoană participantă la un fond de pensii poate opta, nu mai devreme de 5 ani de 

participare la respectivul fond, să se transfere la sistemul public de pensii. Fondurile 

deținute până la data transferului rămân în contul personal al participantului până la 

deschiderea dreptului la pensia privată. 

Administratorii de pensii vor avea obligații mai mari privind nivelul capitalului social 

minim, respectiv: 

• 5% din valoarea contribuțiilor, dacă aceasta este sub 100 milioane euro; 

• 7% din valoarea contribuțiilor, dacă aceasta este între 100 milioane euro și 500 

milioane euro; 

• 10% din valoarea contribuțiilor, dacă aceasta este peste 500 milioane euro. 

În plus, comisioanele maxime de administrare sunt reduse. 

10. Modificări aduse Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind 

comunicațiile electronice 

OUG 114/2018 aduce modificări în domeniul comunicațiilor electronice. Printre cele mai 

importante modificări menționăm: 

• În vederea acordării licențelor de utilizare a frecvențelor radio prin intermediul 

unor proceduri de selecție competitivă sau comparativă, valorile minime sunt 

stabilite la 2%, respectiv 4% din cifra de afaceri, în funcție de tipul benzii de 

frecvență radio; 

• Prelungirea perioadei de valabilitate a licenței de utilizare a frecvențelor radio 

acordate prin procedură de selecție este condiționată de plata către bugetul 

de stat a unei taxe de licență în cuantum de 4% din cifra de afaceri, din anul 

precedent prelungirii, înmulțită cu numărul de ani pentru care se acordă 

licența; 

• În cazul utilizării de frecvențe radio fără licență sau după expirarea perioadei 

de valabilitate, se calculează penalități pentru fiecare zi de utilizare fără 

licență, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență, 

reprezentând 0,1% pentru fiecare zi de întârziere din cifra de afaceri din anul 

precedent, înregistrată la nivelul ramurii CAEN unde se încadrează activitatea 

de comunicații electronice. 
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Editori 

Țuca Zbârcea & Asociații Tax S.R.L. este divizia de consultanță fiscală a Țuca Zbârcea & 

Asociații, organizată ca o structură societară de sine stătătoare cu o echipă formată din 

consultanți fiscali autorizați, având o vastă experiență în domeniu. Serviciile oferite 

acoperă: planificarea tranzacțiilor, consultanță fiscală operațională, structuri de 

eficientizare (scheme de optimizare fiscală), analize fiscale și audit, audituri ale 

autorităților fiscale și soluționarea litigiilor (inclusiv combaterea riscurilor și a eventualului 

impact al unor litigii de lungă durată cu autoritățile fiscale), conformare și reprezentare 

fiscală, precum și stabilirea prețurilor de transfer.  

Experții fiscali din cadrul Țuca Zbârcea & Asociații Tax S.R.L. colaborează îndeaproape cu 

avocații firmei cu experiență în gestionarea diverselor problematici de procedură și 

contencios fiscal, asistând și reprezentând clienți dintr-o varietate de industrii cu privire la 

toate tipurile de taxe, obligații fiscale, facilități fiscale ori contribuții de orice natură la 

bugetele de stat. Țuca Zbârcea & Asociații Tax S.R.L. este societate membră a A.R.S.I.T. – 

Asociația pentru Reformarea Sistemului de Impozite și Taxe.  
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America House, Aripa de Vest, et. 8 

Sector 1, 011141, Bucureşti, România 

T + 4 021 204 88 90 

F + 4 021 204 88 99 
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Acest material informativ are numai un caracter orientativ. Scopul său nu este de a oferi consultanţă fiscală cu caracter definitiv, care se va 

solicita conform fiecărei probleme în parte. Pentru detalii şi clarificări privind oricare dintre subiectele tratate în Buletinul Fiscal, vă rugăm să 

contactaţi consultantul sus-menţionat. 
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