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REFERAT DE APROBARE  

a proiectului de ordin pentru modificarea și completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei 

Naţionale de Administrare Fiscală nr.587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului 

formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin 

autoimpunere sau reţinere la sursă 

 
 
Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.114 din 28 decembrie 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, au fost instituite noi obligații 
fiscale în sarcina instituțiilor bancare și a organizatorilor de jocuri de noroc online. 

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%. 
 Totodată, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr.114/2018, începând cu 1 
ianuarie 2019, organizatorii de jocuri de noroc online prevăzuţi în Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr.246/2010, cu modificările şi completările ulterioare, au 
obligaţia de a declara taxa lunară reprezentând 2% calculată la totalul taxelor de participare 
încasate lunar. 

De asemenea, prin ordonanța sus menționată, au fost abrogate art.367 - 375 din Legea 
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare. Ca urmare, plătitorii de accize nu mai datorează contribuţiile pentru finanţarea unor 
cheltuieli de sănătate.   

 
Având în vedere cele de mai sus, prin prezentul proiect de ordin, se propune 

modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală 
nr.587/2016, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează: 

- actualizarea Nomenclatorului obligațiilor de plată la bugetul de stat prin cuprinderea 
taxei pe activele financiare și a taxei lunare reprezentând 2% calculată la totalul taxelor de 
participare încasate lunar, datorată de organizatorii de jocuri de noroc online prevăzuţi în 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de 
noroc, cu modificările şi completările ulterioare, precum și eliminarea contribuțiilor pentru 
finanţarea unor cheltuieli de sănătate, conform modificărilor legale; 

- modificarea corespunzătoare a instrucțiunilor de completare a formularului 100 
“Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat”. 
 
 


