
 
  

 

     
 

 
Referat de aprobare 

 a proiectului de ordin al preşedintelui A.N.A.F. pentru aprobarea Procedurii de acordare a 
 bonificaţiei pentru plata cu anticipaţie a sumelor de plată, reprezentând impozit pe venit, 
contribuţie individuală de asigurări sociale şi contribuţie individuală de asigurări sociale de 

sănătate, stabilite prin decizii de impunere anuală 
  
 

Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 89/2018 privind unele măsuri fiscal-
bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, au fost introduse 
dispoziţii referitoare la acordarea unei bonificaţii de 10% în condiţiile stabilite la art. V, alin. 
(1) – (5) din acest act normativ. 

Astfel, potrivit acestor dispoziţii legale, bonificaţia se acordă pentru plata integrală, 
anticipată, a următoarelor obligaţii fiscale: 

1. impozit pe venit anual pentru veniturile realizate de persoanele fizice în anul 
2017; 
  2. contribuţie individuală de asigurări sociale datorate de persoanele fizice, pentru 
perioada 2016-2017; 

3. contribuţie individuală de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele 
fizice, pentru perioada 2014-2017. 

Valoarea bonificaţiei reprezintă suma rezultată din aplicarea unui procent de 10% 
asupra sumelor de plată prevăzute în deciziile de impunere anuală comunicate 
persoanelor fizice. 

Bonificaţia se acordă cu condiţia ca diferenţa dintre sumele de plată stabilite prin 
deciziile de impunere anuală şi valoarea bonificaţiei, să fie achitată integral astfel: 

a) până la data de 15 decembrie 2018, inclusiv, în cazul impozitului pe venit şi al 
contribuţiei individuale de asigurări sociale; 

b) până la data de 31 martie 2019, inclusiv, în cazul contribuţiei individuale de 
asigurări sociale de sănătate.   
 De asemenea, conform aceloraşi prevederi legale, se suportă de la bugetul de stat 
numai bonificaţia acordată pentru plata contribuţiei individuale de asigurări sociale. 

În contextul celor mai sus prezentate, este necesară elaborarea unei proceduri care 
să reglementeze modul de punere în aplicare a dispoziţiilor legale de către organele fiscale 
centrale competente, sens în care a fost elaborat un proiect de act normativ.  
  Prin acest proiect de act normativ se propune aprobarea procedurii de acordare a 
bonificaţiei pentru plata cu anticipaţie a sumelor datorate pentru perioada 2014-2017, 
stabilite prin decizii de impunere anuală, procedură care are în vedere descrierea 
operaţiunilor efectuate de organele fiscale centrale competente în evidenţa persoanelor 
fizice pentru acordarea bonificaţiei, precum şi modalitatea de transfer de la bugetul de stat 
a valorii bonificaţiei acordate la plata contribuţiei individuale de asigurări sociale. 

Procedura de acordare a bonificaţiei pentru plata cu anticipaţie a sumelor datorate 
pentru perioada 2014-2017, stabilite prin decizii de impunere anuală, are în vedere şi 
propunerile de reglementare formulate de Ministerul Finanţelor Publice prin adresa nr. 
73149/01.11.2018, care vizează faptul că, aceste decizii de impunere anuală reprezintă 
rezultatul procesării informaţiilor cuprinse în declaraţiile iniţiale sau rectificative depuse de 

 



 
  

 

persoanele fizice, ori rezultatul unei acţiuni de inspecţie fiscală sau stabilirii din oficiu de 
către organul fiscal a obligaţiilor fiscale datorate, cu condiţia ca acestea să fie comunicate 
anterior sau ulterior datei de 30 iunie 2019, iar plata obligaţiilor fiscale să fie efectuată până 
la data de 15.12.2018, respectiv 31.03.2019, după caz. 
 De asemenea, prin proiectul de act normativ se reglementează şi termenul de 
emitere şi transmitere a deciziilor de impunere anuală în situaţia în care declaraţiile de 
venit sunt depuse de persoanele fizice în perioada cuprinsă între data de 30 octombrie 
2018 şi data intrării în vigoare a acestui act normativ, precum şi în situaţia în care se depun 
după data intrării în vigoare a  acestui act normativ.    
 
   


