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Referat de aprobare 
a proiectului de ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru 
aprobarea modelului și conținutului formularului 109 „Declarație privind taxa pe active 

financiare nete” 
 
Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.19/2019 pentru modificarea și completarea 

unor acte normative a fost modificată Ordonanța de urgență a Guvernului nr.114/2018 privind 
instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, 
modificarea și completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene. 

Astfel, prin actul normativ menționat, au fost modificate dispozițiile art.86 - 88 din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr.114/2018 referitoare la mecanismul de calcul, declarare 
și plată a taxei pe active financiare nete. 

Taxa pe active, calculată potrivit art.87 alin.(3) şi redusă în condiţiile prevederilor art.87 
alin.(4), pe baza indicatorilor privind cota de piaţă, soldul creditelor şi marja de dobândă 
înregistraţi la nivelul primului semestru al anului pentru care se datorează taxa pe active şi a 
jumătate din nivelurile-ţintă de creştere a creditării şi a ţintei de diminuare a marjei de 
dobândă, se declară şi se plăteşte până la data de 25 august inclusiv a anului pentru care se 
datorează. 

De asemenea, la nivelul anului pentru care se datorează taxa pe active, aceasta se 
calculează potrivit dispozițiilor menționate, iar sumele rezultate se declară până la data de 25 
august inclusiv a anului următor celui pentru care se datorează taxa pe active. Diferenţele în 
plus faţă de sumele stabilite la nivelul primului semestru al anului se plătesc până la data de 25 
august inclusiv a anului următor celui pentru care se datorează taxa pe active, iar diferenţele în 
minus se restituie/se compensează potrivit dispoziţiilor Legii nr.207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. 

Ca urmare, având în vedere noile modificări legislative, se impune aprobarea unui nou 
formular de declarare a taxei pe active financiare nete, care să evidențieze indicatorii necesari 
calculării acestei taxe de către instituțiile bancare. 

Potrivit prevederilor art.88 alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.114/2018, 
cu modificările și completările ulterioare, modelul și conținutul declarației privind taxa pe active 
se stabilesc prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală. 

Ca urmare, prin prezentul proiect de ordin se propune aprobarea modelului și 
conținutului formularului 109 „Declarație privind taxa pe active financiare nete”, precum și a 
instrucțiunilor de completare a acestuia. 

Formularul cuprinde indicatori referitori la stabilirea bazei de impunere, reducerea taxei 
pe active, conform noilor reglementări, precum și indicatori privind regularizarea sumelor 
datorate la nivelul anului curent cu sumele rezultate la sfârșitul anului, respectiv diferenţele în 
plus sau în minus, rezultate la sfârșitul anului faţă de sumele stabilite la nivelul anului 
precedent. 


