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Referat de aprobare  
a proiectului de ordin al preşedintelui  A.N.A.F. pentru completarea Anexei la Ordinul 

preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.612/2018 pentru 
aprobarea Nomenclatorului obligaţiilor fiscale care se plătesc în contul unic 

 
 

 Prin  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri 
în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea 
unor acte normative şi prorogarea unor termene, au fost instituite noi obligaţii fiscale în 
sarcina instituțiilor bancare. 
 Astfel, contribuabilii instituții bancare, respectiv instituţiile de credit, persoane juridice 
române, definite astfel potrivit legii de organizare şi funcţionare, şi sucursalele din România 
ale instituţiilor de credit ale persoanelor juridice străine datorează taxa pe activele 
financiare în situaţia în care media trimestrială ROBOR determinată potrivit ordonanței 
depăşeşte pragul de 2%. 
 Instituţiile bancare sunt obligate să calculeze, să declare şi să plătească la bugetul 
de stat, trimestrial, taxa pe activele financiare, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare 
trimestrului pentru care se datorează taxa pe active. 
 Pe de altă parte, având în vedere că sectorul construcţiilor a fost declarat sector 
prioritar, de importanţă naţională pentru economia românească pe următorii 10 ani, prin 
actul normativ mai sus invocat s-a statuat acordarea unor facilităţi fiscale angajatilor din 
acest sector de activitate. Astfel, incepând cu 1 ianuarie 2019,  cota contribuţiei de asigurări 
sociale de stat datorată de persoanele fizice care realizează venituri din salarii din sectorul 
construcţii, se reduce cu 3,75%. 
 Având în vedere cele mai sus precizate şi ţinând cont de faptul că Nomenclatorul 
obligaţiilor de plată la bugetul de stat în baza căruia se declară obligaţiile de plată la 
bugetul de stat utilizând formularul 100 ” Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de 
stat”, precum şi nomenclatorul „creanţe fiscale” în baza căruia se declară obligaţiile de 
plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit utilizând formularul 112 "Declarație privind 
obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a 
persoanelor asigurate", au fost completate conform prevederilor legale invocate anterior,  
este necesară actualizarea Nomenclatoarului obligaţiilor fiscale care se plătesc în contul 
unic, aprobat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 
1612/2018. 


