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TITLUL IV

Intrarea
în vigoare

Impozitul pe venit

ART. 60 Scutiri
1. ART. 60, după punctul 4 se introduce un nou punct,
Sunt scutiţi de la plata impozitului pe venit următorii punctul 5:
contribuabili:
"5. persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii şi
asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1) - (3), în
perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2028 inclusiv, pentru
care sunt îndeplinite următoarele condiţii:
a) angajatorii desfăşoară activităţi în sectorul construcţii care
cuprind:
(i) activitatea de construcţii definită la codul CAEN 41.42.43
- secţiunea F - Construcţii;
(ii) domeniile de producere a materialelor de construcţii,
definite de următoarele coduri CAEN:
2312 - Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate;
2331 - Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramic;
2332 - Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi altor produse pentru
construcţii din argilă arsă;
2361 - Fabricarea produselor din beton pentru construcţii;
2362 - Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii;
2363 - Fabricarea betonului;

se aplică
începând cu
veniturile
aferente lunii
ianuarie 2019
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2364 - Fabricarea mortarului;
2369 - Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos;
2370 - Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei;
2223 - Fabricarea articolelor din material plastic pentru
construcţii;
1623 - Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie
pentru construcţii;
2512 - Fabricarea de uşi şi ferestre din metal;
2511 - Fabricarea de construcţii metalice şi părţi
componente ale structurilor metalice;
0811 - Extracţia pietrei ornamentale şi a pietrei pentru
construcţii, extracţia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei şi a
ardeziei;
0812 - Extracţia pietrişului şi nisipului;
711 - Activităţi de arhitectură, inginerie şi servicii de
consultanţă tehnică;
b) angajatorii realizează cifră de afaceri din activităţile
menţionate la lit. a) în limita a cel puţin 80% din cifra de afaceri
totală, calculată cumulat de la începutul anului, inclusiv luna în
care aplică scutirea;
c) veniturile brute lunare din salarii şi asimilate salariilor
prevăzute la art. 76 alin. (1) - (3), realizate de persoanele fizice
pentru care se aplică scutirea, sunt cuprinse între 3.000 şi
30.000 lei lunar inclusiv şi sunt realizate în baza contractului
individual de muncă;
d) scutirea se aplică potrivit instrucţiunilor la ordinul comun
al ministrului finanţelor publice, al ministrului muncii, familiei,
protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi al ministrului
sănătăţii, prevăzut la art. 147 alin. (17), iar Declaraţia privind
obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit
şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate reprezintă
declaraţie pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiţiilor
de aplicare a scutirii."
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OUG 114/2018 art. 71:
(1) Prin derogare de la prevederile art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, în perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2019, pentru domeniul construcţiilor, salariul de bază
minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte în bani, fără a include sporuri şi alte adaosuri, la suma de 3.000 lei lunar,
pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 17,928 lei/oră.
(2) Prevederile alin. (1) se aplică exclusiv domeniilor de activitate prevăzute la art. 66 pct. 1 din prezenta ordonanţă de
urgenţă.
ART. 76
Definirea veniturilor din salarii şi asimilate 2. ART. 76 alineatul (3), litera h) se modifică:
salariilor
(3) Avantajele, în bani sau în natură, cu excepţia celor
prevăzute la alin. (4), primite în legătură cu o activitate
menţionată la alin. (1) şi (2) includ, însă nu sunt limitate la:
……………………………………………………………………
"h) bilete de valoare sub forma tichetelor cadou acordate
h) tichete cadou acordate potrivit legii, cu excepţia potrivit legii, cu excepţia destinaţiilor şi limitelor prevăzute la
destinaţiilor şi limitelor prevăzute la alin. (4) lit. a), tichete de alin. (4) lit. a), tichetelor de masă, voucherelor de vacanţă,
masă, vouchere de vacanţă şi tichete de creşă, acordate tichetelor de creşă şi tichetelor culturale, acordate potrivit
potrivit legii.
legii."

ART. 105

Venituri neimpozabile

(4) În cazul persoanelor fizice/membrilor asocierilor fără
personalitate juridică, cultivarea terenurilor cu plante furajere
graminee şi leguminoase pentru producţia de masă verde
destinate furajării animalelor deţinute de contribuabilii
respectivi pentru care venitul se determină pe baza normelor
de venit şi a celor prevăzute la alin. (2) nu generează venit
impozabil.

3. ART. 76 alineatul (3), după litera h) se introduce o nouă
literă, litera i):
"i) indemnizaţia de hrană şi indemnizaţia de vacanţă
acordate potrivit prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu
modificările şi completările ulterioare."
4. ART. 105, alineatul (4) se modifică:
"(4) În cazul persoanelor fizice/membrilor asocierilor fără
personalitate juridică, cultivarea terenurilor cu soiuri de plante
pentru producţia destinată furajării animalelor deţinute de
contribuabilii respectivi pentru care venitul se determină pe
baza normelor de venit şi a celor prevăzute la alin. (2) nu
generează venit impozabil."

se aplică
începând cu
veniturile
aferente lunii
ianuarie 2019

în vigoare cu 29
decembrie 2018

- se aplică
începând cu
veniturile
aferente lunii
ianuarie 2019
……………..
- se aplică
începând cu
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5. ART. 105, după alineatul (4) se introduce un nou veniturile
alineat, alineatul (5):
aferente lunii
"(5) Metodologia de aplicare a prevederilor alin. (4) se ianuarie 2019
stabileşte prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării
rurale, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice."

ART. 122*)
6. ART. 122 alineatul (4), literele a) şi c) şi alineatul (5) se în vigoare cu 29
Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi modifică:
decembrie 2018
contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice Capitolul I. Date privind veniturile realizate
(1) Contribuabilii care realizează, individual sau într-o formă
de asociere, venituri/pierderi din activităţi independente, din
drepturi de proprietate intelectuală, din cedarea folosinţei
bunurilor, din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură,
determinate în sistem real, au obligaţia de a depune
declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile
sociale la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal,
până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui de
realizare a veniturilor în vederea definitivării impozitului
anual pe venit. Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi
contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice se
completează pentru fiecare sursă din cadrul fiecărei categorii
de venit. Pentru veniturile realizate într-o formă de asociere,
venitul declarat va fi venitul net/pierderea distribuită din
asociere.
(2) Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi
contribuţiile sociale se completează şi de către contribuabilii
cărora le sunt aplicabile prevederile de la art. 72^1, art. 84
alin. (3) şi art. 116.
(3) Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi
contribuţiile sociale obligatorii se completează şi se depune
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la organul fiscal competent pentru fiecare an fiscal până la
data de 15 martie inclusiv a anului următor celui de realizare
a câştigului net anual/pierderii nete anuale potrivit
prevederilor cap. V - Venituri din investiţii.
(4) Nu se depune Declaraţia unică privind impozitul pe venit
şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice - cap. I,
pentru următoarele categorii de venituri:
a) venituri nete determinate pe bază de normă de venit,
cu excepţia celor care au depus declaraţia prevăzută la art.
120;
b) venituri din drepturi de proprietate intelectuală, a căror
impunere este finală potrivit prevederilor art. 72;
c) venituri din cedarea folosinţei bunurilor sub formă de
arendă, a căror impunere este finală potrivit prevederilor art.
84 alin. (8);

"(4) Nu se depune Declaraţia unică privind impozitul pe venit
şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice - cap. I,
pentru următoarele categorii de venituri:
a) venituri nete determinate pe bază de normă de venit, cu
excepţia celor care au completat şi depus declaraţia prevăzută
la art. 120 alin. (4);
(...)

c) venituri din cedarea folosinţei bunurilor sub formă de
arendă, a căror impunere este finală potrivit prevederilor art.
84 alin. (8), precum şi venituri din cedarea folosinţei bunurilor
pentru care chiria este exprimată în lei şi nu s-a optat pentru
stabilirea venitului net anual în sistem real, iar la sfârşitul
anului anterior nu îndeplinesc condiţiile pentru calificarea
veniturilor în categoria veniturilor din activităţi independente;
(5) Declaraţia prevăzută la alin. (1) se depune prin mijloace
(5) Declaraţia prevăzută la alin. (1) - (3) se completează şi
electronice de transmitere la distanţă, conform art. 79 din se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanţă,
Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările conform art. 79 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi
ulterioare.
completările ulterioare."
ART. 125*)
7. ART. 125, alineatul (4) se modifică:
în vigoare cu 29
Reguli privind asocierile fără personalitate juridică
decembrie 2018
(4) Asocierile, cu excepţia celor care realizează venituri din
"(4) Asocierile, cu excepţia celor care realizează venituri din
activităţi agricole impuse pe baza normelor de venit, au activităţi agricole impuse pe baza normelor de venit, au
obligaţia să depună la organul fiscal competent, până la data obligaţia să depună la organul fiscal competent, până la data
de 15 martie a anului următor, declaraţii anuale de venit, de 15 februarie a anului următor, declaraţii anuale de venit,
conform modelului stabilit de A.N.A.F., care vor cuprinde şi conform modelului stabilit prin ordin al preşedintelui A.N.A.F.,
distribuţia venitului net/pierderii pe asociaţi.
care vor cuprinde şi distribuţia venitului net/pierderii aferent
asociaţilor."
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ART. 133*)
8. ART. 133 alineatul (15), după litera b) se introduce o în vigoare cu 29
Dispoziţii tranzitorii
nouă literă, litera c):
decembrie 2018
……………………………………………………………..
(15) În anul 2018 se acordă următoarele bonificaţii:
a) pentru depunerea declaraţiei unice privind impozitul pe
venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice prin
mijloace electronice de transmitere la distanţă conform art.
79 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările
ulterioare, până la 15 iulie 2018 inclusiv, se acordă o
bonificaţie de 5% din impozitul pe venit plătit integral până la
15 martie 2019 inclusiv, reprezentând obligaţiile fiscale
anuale pentru anul 2018. Valoarea bonificaţiei diminuează
impozitul pe venitul/câştigul net anual şi/sau impozitul pe
"c) bonificaţia prevăzută la lit. a) de care beneficiază
venitul anual, de plată;
persoanele fizice care obţin venituri anuale pentru care exista
obligaţia completării şi depunerii numai a declaraţiei prevăzute
la art. 120* se acordă de către organul fiscal."
*ART. 120
Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi
contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice - Capitolul II. Date
privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza în
România şi contribuţiile sociale datorate

TITLUL V

9. ART. 133, după alineatul (15) se introduce un nou
alineat, alineatul (15^1):
în vigoare cu 29
"(15^1) Procedura de acordare a bonificaţiei prevăzută la decembrie 2018
alin. (15) se stabileşte prin ordin al preşedintelui A.N.A.F."
Contribuţii sociale obligatorii
10. După articolul 138 se introduce un nou articol, articolul
138^1:
"ART. 138^1
Prevederi speciale pentru domeniul construcţiilor
(1) În perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2028
inclusiv, pentru persoanele fizice care realizează venituri din

se aplică
începând cu
veniturile
aferente lunii
ianuarie 2019
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salarii şi asimilate salariilor realizate în baza contractelor
individuale de muncă încheiate cu angajatori care desfăşoară
activităţi în sectorul construcţii şi care se încadrează în
condiţiile prevăzute la art. 60 pct. 5, cota contribuţiei de
asigurări sociale prevăzută la art. 138 lit. a) cu 3,75 puncte
procentuale.
(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) care datorează
contribuţia la fondul de pensii administrat privat reglementat de
Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate
privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
sunt scutite de la plata acestei contribuţii în limita cotei
prevăzute la alin. (1).
(3) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică potrivit instrucţiunilor
la ordinul comun al ministrului finanţelor publice, al ministrului
muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi al
ministrului sănătăţii, prevăzut la art. 147 alin. (17)."
ART. 139
11. ART.139 alineatul (1), după litera q) se introduce o în vigoare cu 29
Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale în nouă literă, litera r):
decembrie 2018
cazul persoanelor fizice care realizează venituri din
salarii sau asimilate salariilor
(1) Baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări
sociale, în cazul persoanelor fizice care realizează venituri
din salarii sau asimilate salariilor, o reprezintă câştigul brut
realizat din salarii şi venituri asimilate salariilor, în ţară şi în
alte state, cu respectarea prevederilor legislaţiei europene
aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a
acordurilor privind sistemele de securitate socială la care ………………………………………………………….
România este parte, care include:
"r) indemnizaţia de hrană şi indemnizaţia de vacanţă
……………………………………………………………….
acordată potrivit prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017, cu
modificările şi completările ulterioare."
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ART. 140
12. ART. 140 se modifică:
Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale
"ART. 140
datorate de angajatori sau persoane asimilate acestora
Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale
datorate de angajatori sau persoane asimilate acestora
Pentru persoanele fizice şi juridice care au calitatea de
(1) Pentru persoanele fizice şi juridice care au calitatea de
angajatori sau sunt asimilate acestora, baza lunară de calcul angajatori sau sunt asimilate acestora, baza lunară de calcul
pentru contribuţia de asigurări sociale o reprezintă suma pentru contribuţia de asigurări sociale o reprezintă suma
câştigurilor brute prevăzute la art. 139, realizate de câştigurilor brute prevăzute la art. 139, realizate de persoanele
persoanele fizice care obţin venituri din salarii sau asimilate fizice care obţin venituri din salarii sau asimilate salariilor
salariilor asupra cărora se datorează contribuţia, pentru asupra cărora se datorează contribuţia, pentru activitatea
activitatea desfăşurată în condiţii deosebite, speciale sau în desfăşurată în condiţii deosebite, speciale sau în alte condiţii
alte condiţii de muncă.
de muncă.
(2) Nu se cuprind în baza lunară de calcul al contribuţiei de
asigurări sociale datorate de angajatorii care desfăşoară
activităţi în sectorul construcţii şi care se încadrează în
condiţiile prevăzute la art. 60 pct. 5 veniturile din salarii şi
asimilate salariilor realizate de persoanele fizice realizate în
baza contractelor individuale de muncă încheiate cu aceşti
angajatori, în perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2028
inclusiv."
ART. 142
13. ART. 142, litera r) se modifică:
Venituri din salarii şi venituri asimilate salariilor care
nu se cuprind în baza lunară de calcul al contribuţiilor
de asigurări sociale
Nu se cuprind în baza lunară de calcul al contribuţiilor de
asigurări sociale următoarele:
……………………………………………………….
……………………………………………….
"r) biletele de valoare sub forma tichetelor de masă,
r) tichetele de masă, voucherele de vacanţă, tichetele cadou voucherelor de vacanţă, tichetelor cadou, tichetelor de creşă,
şi tichetele de creşă, acordate potrivit legii;
tichetelor culturale, acordate potrivit legii;".

se aplică
începând cu
veniturile
aferente lunii
ianuarie 2019

se aplică
începând cu
veniturile
aferente lunii
ianuarie 2019
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ART. 146
Stabilirea şi plata contribuţiilor de asigurări sociale
…………………………………………………………………
(5) Calculul contribuţiei de asigurări sociale datorate de către
persoanele fizice care obţin venituri din salarii sau asimilate
salariilor, precum şi de către instituţiile prevăzute la art. 136
lit. d) - f) se realizează prin aplicarea cotei prevăzute la art.
138 lit. a) asupra bazelor lunare de calcul prevăzute la art.
139, art. 143 - 145, după caz, în care nu se includ veniturile
prevăzute la art. 141 şi 142.
(5^1) Contribuţia de asigurări sociale datorată de către
persoanele fizice care obţin venituri din salarii sau asimilate
salariilor, în baza unui contract individual de muncă cu
normă întreagă sau cu timp parţial, calculată potrivit alin. (5),
nu poate fi mai mică decât nivelul contribuţiei de asigurări
sociale calculate prin aplicarea cotei prevăzute la art. 138 lit.
a) asupra salariului de bază minim brut pe ţară în vigoare în
luna pentru care se datorează contribuţia de asigurări
sociale, corespunzător numărului zilelor lucrătoare din lună
în care contractul a fost activ.

14. ART. 146, alineatele (5) şi (5^1) se modifică:

se aplică
începând cu
"(5) Calculul contribuţiei de asigurări sociale datorate de veniturile
către persoanele fizice care obţin venituri din salarii sau aferente lunii
asimilate salariilor, precum şi de către instituţiile prevăzute la ianuarie 2019
art. 136 lit. d) - f) se realizează prin aplicarea cotelor stabilite
potrivit art. 138 lit. a) sau art. 138^1 alin. (1) şi (2), după caz,
asupra bazelor lunare de calcul prevăzute la art. 139, art. 143 145, după caz, în care nu se includ veniturile prevăzute la art.
141 şi 142.
(5^1) Contribuţia de asigurări sociale datorată de către
persoanele fizice care obţin venituri din salarii sau asimilate
salariilor, în baza unui contract individual de muncă cu normă
întreagă sau cu timp parţial, calculată potrivit alin. (5), nu poate
fi mai mică decât nivelul contribuţiei de asigurări sociale
calculate prin aplicarea cotelor stabilite potrivit art. 138 lit. a)
sau art. 138^1, după caz, asupra salariului de bază minim brut
pe ţară în vigoare în luna pentru care se datorează contribuţia
de asigurări sociale, corespunzător numărului zilelor lucrătoare
din lună în care contractul a fost activ."
15. ART. 146, după alineatul (5^4) se introduce un nou
alineat, alineatul (5^5):
………………..
"(5^5) În situaţia în care, prin hotărâre a Guvernului se se aplică
utilizează, în aceeaşi perioadă, mai multe valori ale salariului începând cu
minim brut pe ţară, diferenţiat în funcţie de studii, de vechime veniturile
sau alte criterii prevăzute de lege, în aplicarea prevederilor aferente lunii
alin. (5^1) se ia în calcul valoarea salariului minim brut pe ţară ianuarie 2019
prevăzută pentru categoria de persoane pentru care se
datorează contribuţia."
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ART. 154
Categorii de persoane fizice exceptate de la plata
contribuţiei de asigurări sociale de sănătate
(1) Următoarele categorii de persoane fizice sunt
exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de
sănătate:
……………………………………………………………….
ART. 157
Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de
sănătate în cazul persoanelor fizice care realizează
venituri din salarii sau asimilate salariilor
(1) Baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări
sociale de sănătate, în cazul persoanelor fizice care
realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, în ţară
şi în străinătate, cu respectarea prevederilor legislaţiei
europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi
a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care
România este parte, o reprezintă câştigul brut care include:
…………………………………………………………………
ART. 168
Stabilirea şi plata contribuţiei de asigurări sociale de
sănătate
(5^1) Prevederile art. 146 alin. (5^1) - (5^4) se aplică în mod
corespunzător.

16. ART. 154 alineatul (1), după litera q) se introduce o
nouă literă, litera r):
"r) persoanele fizice pentru veniturile din salarii şi asimilate
salariilor în baza contractelor individuale de muncă încheiate
cu angajatori care desfăşoară activităţi în sectorul construcţii şi
care se încadrează în condiţiile prevăzute la art. 60 pct. 5, în
perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2028 inclusiv."

se aplică
începând cu
veniturile
aferente lunii
ianuarie 2019

în vigoare cu 29
17. ART. 157 alineatul (1), după litera ş) se introduce o decembrie 2018
nouă literă, litera t):

"t) indemnizaţia de hrană şi indemnizaţia de vacanţă acordate
potrivit prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi
completările ulterioare."
18. ART. 168, alineatul (5^1) se modifică:
se aplică
începând cu
veniturile
"(5^1) Prevederile art. 146 alin. (5^1) - (5^5) se aplică în aferente lunii
mod corespunzător."
ianuarie 2019

ART. 170
19. ART. 170 alineatul (2), litera e) se modifică:
Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de
sănătate datorate de persoanele fizice care realizează
veniturile prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b) - h)

în vigoare cu 29
decembrie 2018

(1) Persoanele fizice care realizează veniturile prevăzute la art.
155 alin. (1) lit. b) - h), din una sau mai multe surse şi/sau
categorii de venituri, datorează contribuţia de asigurări sociale de
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sănătate, dacă estimează pentru anul curent venituri a căror
valoare cumulată este cel puţin egală cu 12 salarii minime brute
pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a declaraţiei
prevăzute la art. 120.

(2) Încadrarea în plafonul anual de cel puţin 12 salarii
minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a
declaraţiei prevăzute la art. 120 se efectuează prin
cumularea veniturilor prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b) - h),
după cum urmează:
a) venitul net/brut sau norma de venit din activităţi
independente, stabilite potrivit art. 68, 68^1 şi 69, după caz;
b) venitul net din drepturi de proprietate intelectuală, stabilit
după acordarea cotei de cheltuieli forfetare prevăzute la art. 72 şi
72^1, precum şi venitul net din drepturi de proprietate intelectuală
determinat potrivit prevederilor art. 73;
c) venitul net distribuit din asocieri cu persoane juridice,
contribuabili potrivit prevederilor titlului II, titlului III sau Legii nr.
170/2016, determinat potrivit prevederilor art. 125 alin. (8) şi (9);
d) venitul net sau norma de venit, după caz, pentru veniturile
din cedarea folosinţei bunurilor, stabilite potrivit art. 84 - 87;

"e) venitul şi/sau câştigul din investiţii, stabilit conform art.
e) venitul şi/sau câştigul din investiţii, stabilit conform art.
94 - 97. În cazul veniturilor din dobânzi se iau în calcul sumele
94 - 97. În cazul veniturilor din dividende şi din dobânzi se
încasate, iar în cazul veniturilor din dividende se iau în calcul
iau în calcul sumele încasate;
dividendele distribuite şi încasate începând cu anul 2018;".
ART. 220^3
20. ART. 220^3 se modifică:
Cota contribuţiei asiguratorie pentru muncă
"ART. 220^3
Cota contribuţiei asiguratorie pentru muncă este de
Cota contribuţiei asiguratorii pentru muncă
2,25%.
(1) Cota contribuţiei asiguratorii pentru muncă este de
2,25%.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în perioada 1
ianuarie 2019 - 31 decembrie 2028 inclusiv, cota contribuţiei
asiguratorii pentru muncă se reduce la nivelul cotei care se
face venit la Fondul de garantare pentru plata creanţelor
salariale constituit în baza Legii nr. 200/2006 privind
constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata

se aplică
începând cu
veniturile
aferente lunii
ianuarie 2019
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creanţelor salariale, cu modificările ulterioare, în cazul
angajatorilor care desfăşoară activităţi în sectorul construcţii şi
care se încadrează în condiţiile prevăzute la art. 60 pct. 5."
ART. 220^4
Baza de calcul al contribuţiei asiguratorii
21. ART. 220^4 alineatul (1), după litera k) se introduce în vigoare cu 29
pentru muncă
o nouă literă, litera l):
decembrie 2018
(1) Baza lunară de calcul al contribuţiei asiguratorii pentru
muncă o reprezintă suma câştigurilor brute realizate din
salarii şi venituri asimilate salariilor, în ţară şi în străinătate,
cu respectarea prevederilor legislaţiei europene aplicabile în
domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind
"l) indemnizaţia de hrană şi indemnizaţia de vacanţă
sistemele de securitate socială la care România este parte, acordate potrivit prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017, cu
care include:.............................................................
modificările şi completările ulterioare."
ART. 220^6
22. ART. 220^6, după alineatul (4) se introduce un nou se aplică
Stabilirea şi plata contribuţiei asiguratorie pentru alineat, alineatul (4^1):
începând cu
muncă
veniturile
…………………………………………………………
aferente lunii
(4) Din contribuţia asiguratorie pentru muncă încasată la bugetul
ianuarie 2019
de stat se distribuie lunar, până la sfârşitul lunii în curs, o cotă de:
a) 15%, care se face venit la Fondul de garantare pentru plata
creanţelor salariale constituit în baza Legii nr. 200/2006 privind
constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata
creanţelor salariale, cu modificările ulterioare;
b) 20%, care se face venit la Bugetul asigurărilor pentru şomaj;
c) 5%, care se face venit la Sistemul de asigurare pentru
accidente de muncă şi boli profesionale;
d) 40%, care se face venit la bugetul Fondului naţional unic de
asigurări sociale de sănătate pentru plata concediilor medicale;
e) 20%, care se face venit la bugetul de stat într-un cont
distinct.

"(4^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), în perioada 1
ianuarie 2019 - 31 decembrie 2028 inclusiv, contribuţia
asiguratorie pentru muncă încasată la bugetul de stat de la
angajatorii care desfăşoară activităţi în sectorul construcţii şi
care se încadrează în condiţiile prevăzute la art. 60 pct. 5 se
distribuie integral la Fondul de garantare pentru plata
creanţelor salariale constituit în baza Legii nr. 200/2006, cu
modificările şi completările ulterioare."
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TITLUL VII Taxa pe valoarea adăugată
ART. 331
Măsuri de simplificare
(2) Operaţiunile pentru care se aplică taxarea inversă sunt:
………………………………………….

23. ART. 331, alineatul (6) se modifică:

În vigoare cu 1
ianuarie 2019

c) livrarea de cereale şi plante tehnice, inclusiv seminţe
oleaginoase şi sfeclă de zahăr, care nu sunt în principiu destinate
ca atare consumatorilor finali. Prin normele metodologice se
stabilesc codurile NC corespunzătoare acestor bunuri;
d) transferul de certificate de emisii de gaze cu efect de seră,
astfel cum sunt definite la art. 3 din Directiva 2003/87/CE a
Parlamentului European şi a Consiliului din 13 octombrie 2003 de
stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de
gaze cu efect de seră în cadrul Comunităţii şi de modificare a
Directivei 96/61/CE a Consiliului, transferabile în conformitate cu
art. 12 din directivă, precum şi transferul altor unităţi care pot fi
utilizate de operatori în conformitate cu aceeaşi directivă;
e) livrarea de energie electrică către un comerciant persoană
impozabilă, stabilit în România conform art. 266 alin. (2).
Comerciantul persoană impozabilă reprezintă persoana
impozabilă a cărei activitate principală, în ceea ce priveşte
cumpărările de energie electrică, o reprezintă revânzarea acesteia
şi al cărei consum propriu de energie electrică este neglijabil. Prin
consum propriu neglijabil de energie electrică se înţelege un
consum de maximum 1% din energia electrică cumpărată. Se
consideră că are calitatea de comerciant persoană impozabilă
cumpărătorul care deţine licenţa pentru administrarea pieţelor
centralizate de energie electrică eliberată de Autoritatea Naţională
de Reglementare în Domeniul Energiei, pentru tranzacţiile pe
piaţa pentru ziua următoare şi pe piaţa intrazilnică. De asemenea
se consideră că are calitatea de comerciant persoană impozabilă
cumpărătorul de energie electrică care îndeplineşte cumulativ
următoarele condiţii:
1. deţine o licenţă valabilă de furnizare a energiei electrice sau
o licenţă pentru activitatea traderului de energie electrică,
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eliberată de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul
Energiei, care face dovada că respectivul cumpărător este un
comerciant de energie electrică;
2. *) activitatea sa principală, în ceea ce priveşte cumpărările
de energie electrică, o reprezintă revânzarea acesteia şi consumul
său propriu din energia electrică cumpărată este neglijabil. În
acest sens, persoana impozabilă trebuie să depună la organul
fiscal competent, până pe data de 10 decembrie a fiecărui an, o
declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că
îndeplineşte această condiţie, respectiv că în perioada ianuarie noiembrie a acelui an calendaristic a avut un consum propriu de
maximum 1% din energia electrică cumpărată, care este valabilă
pentru toate achiziţiile de energie electrică efectuate în anul
calendaristic următor. Persoana impozabilă care obţine licenţa de
furnizare a energiei electrice sau licenţa pentru activitatea
traderului de energie electrică în perioada 1 - 31 decembrie a unui
an calendaristic trebuie să depună la organul fiscal competent, în
perioada 1 - 20 ianuarie a anului calendaristic următor o declaraţie
pe propria răspundere din care să rezulte că a avut un consum
propriu de maximum 1% din energia electrică cumpărată în
perioada din luna decembrie în care a deţinut licenţa de furnizare
sau licenţa pentru activitatea traderului de energie electrică, care
este valabilă pentru toate achiziţiile de energie electrică efectuate
în anul calendaristic în care se depune această declaraţie.
A.N.A.F. are obligaţia să afişeze pe site-ul său lista persoanelor
impozabile care au depus declaraţiile respective cel târziu până
pe data de 31 decembrie a fiecărui an, respectiv până pe data de
31 ianuarie a anului următor în cazul cumpărătorilor de energie
electrică care au obţinut licenţa de furnizare a energiei electrice
sau licenţa pentru activitatea traderului de energie electrică între 1
şi 31 decembrie a fiecărui an. Furnizorul de energie electrică nu
aplică taxare inversă dacă în momentul livrării beneficiarul care
avea obligaţia de a depune la organul fiscal competent declaraţia
pe propria răspundere privind consumul propriu neglijabil de
energie electrică nu figurează în "Lista persoanelor impozabile
care au depus declaraţiile pe propria răspundere pentru
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îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 331 alin. (2) lit. e) pct. 2 din
Codul fiscal". În cazul cumpărătorilor de energie electrică care au
obţinut licenţa de furnizare sau licenţa pentru activitatea traderului
de energie electrică între 1 şi 31 decembrie a anului anterior,
furnizorii pot emite facturi de corecţie cu semnul minus conform
art. 330 alin. (1) lit. b), în vederea aplicării taxării inverse, respectiv
a regularizării taxei şi restituirii acesteia către beneficiar pentru
livrările efectuate până la data afişării pe site-ul A.N.A.F. a
cumpărătorului în lista persoanelor impozabile care au depus
declaraţiile pe propria răspundere. Pentru achiziţiile de energie
electrică efectuate în anul în care cumpărătorul obţine o licenţă
valabilă de furnizare a energiei electrice sau o licenţă pentru
activitatea traderului de energie electrică, eliberată de Autoritatea
Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, care face
dovada că respectivul cumpărător este un comerciant de energie
electrică, cumpărătorul trebuie să transmită vânzătorului o
declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că activitatea
sa principală, în ceea ce priveşte cumpărările de energie electrică,
o reprezintă revânzarea acesteia şi consumul său propriu estimat
din energia electrică cumpărată este neglijabil, care este valabilă
până la data de 31 decembrie a anului respectiv;
f) transferul de certificate verzi, astfel cum sunt definite la art. 2
lit. h) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de
promovare a producerii energiei din surse regenerabile de
energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
i) furnizările de telefoane mobile, şi anume dispozitive fabricate
sau adaptate pentru utilizarea în conexiune cu o reţea autorizată
şi care funcţionează pe anumite frecvenţe, fie că au sau nu vreo
altă utilizare;
j) furnizările de dispozitive cu circuite integrate, cum ar fi
microprocesoare şi unităţi centrale de procesare, înainte de
integrarea lor în produse destinate utilizatorului final;
k) furnizările de console de jocuri, tablete PC şi laptopuri.

"(6) Prevederile alin. (2) lit. c), d), e), f), i), j) şi k) se aplică
(6) Prevederile alin. (2) lit. c), d), e), f), i), j) şi k) se aplică până la data de 30 iunie 2022 inclusiv."
până la data de 31 decembrie 2018 inclusiv.
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Accize şi alte taxe speciale
ART. 342 Nivelul accizelor
24. ART. 342, alineatele (5), (6) şi (11) - (13) se abrogă.
………………………………………………………………….
5) Nivelul accizelor prevăzut la nr. crt. 5 - 9 din anexa nr. 1
cuprinde şi contribuţia pentru finanţarea unor cheltuieli de
sănătate prevăzute la titlul XI din Legea nr. 95/2006 privind
reforma în domeniul sănătăţii, republicată.
(6) Pentru băuturile alcoolice, ţigaretele, ţigările şi ţigările
de foi, nivelul accizelor prevăzut la nr. crt. 1 - 7 din anexa nr.
1 cuprinde şi cota de 1% datorată Ministerului Tineretului şi
Sportului, prevăzută în Legea educaţiei fizice şi sportului nr.
69/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
11) În perioada 1 ianuarie - 31 martie 2016 inclusiv, acciza
specifică pentru ţigarete este de 333,37 lei/1.000 ţigarete.
(12) Pentru perioada 1 ianuarie - 31 martie 2017, acciza
totală pentru ţigarete este de 435,58 lei/1.000 ţigarete,
acciza minimă este de 422,51 lei/1.000 ţigarete, iar acciza
specifică se determină pe baza accizei totale şi a accizei ad
valorem calculate prin aplicarea procentului legal asupra
preţului mediu ponderat de vânzare cu amănuntul aferent
anului 2015.
(13) În perioada 1 iulie 2017 - 31 martie 2018 inclusiv,
acciza specifică pentru ţigarete este de 333,582 lei/1.000
ţigarete.
ART. 343 Calculul accizelor
25. ART. 343, alineatul (3) se abrogă.
(3) Nivelul accizelor pentru ţigarete se actualizează
anual, începând cu data de 1 aprilie, conform regulilor
prevăzute la art. 342 alin. (1), (2) şi (4), cu excepţia situaţiei
prevăzute la alin. (3).
26. La articolul 343, alineatul (5) se modifică:
………………………………………………………..
"(5) Acciza specifică exprimată în lei/1.000 de ţigarete se
(5) Acciza specifică exprimată în lei/1.000 de ţigarete se determină anual, pe baza preţului mediu ponderat de vânzare
determină anual, pe baza preţului mediu ponderat de cu amănuntul, a procentului legal aferent accizei ad valorem şi
TITLUL VIII

În vigoare cu
1 ianuarie 2019

În vigoare cu
1 ianuarie 2019
…………………..
În vigoare cu
1 ianuarie 2019
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vânzare cu amănuntul, a procentului legal aferent accizei ad
valorem şi a accizei totale al cărei nivel este prevăzut în
anexa nr. 1. Această acciză specifică se aprobă prin ordin al
ministrului finanţelor publice care se publică în Monitorul
Oficial al României, Partea I, cu cel puţin 30 de zile înainte
de intrarea în vigoare a nivelului accizei totale.

a accizei totale al cărei nivel este prevăzut în anexa nr. 1.
Această acciză specifică se aprobă prin ordin al ministrului
finanţelor publice, care se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I, până la 1 martie. În perioada 1 ianuarie
2019 - 31 martie 2019 acciza specifică pentru ţigarete este de
372,73 lei/1.000 ţigarete."

ANEXA 1

27. La anexa nr. 1 de la titlul VIII - Accize şi alte taxe speciale, la numărul curent 6,
coloanele 4 - 8 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
_________________________________________________________________________________
|Nr. | Denumirea
| U.M. |
Acciza (lei/U.M.)
|
|crt.| produsului |
|_____________________________________________________|
|
| sau a grupei|
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|
| de produse |
|
|
|
|
|
|
|
|____|_____________|________|________|________|________|________|________|________|
| 0 |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|____|_____________|________|________|________|________|________|________|________|
|"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|(..)|
|
|
|
|
|
|
|
|
|____|_____________|________|________|________|________|________|________|________|
|
Tutun prelucrat
|
|_________________________________________________________________________________|
| 6 |Ţigarete
|1.000
| 439,94| 448,74|483,74*)| 500,80| 529,00| 539,58|
|
|
|ţigarete|
|
|
|
|
|
|
|____|_____________|________|________|________|________|________|________|________|
*) Nivel aplicabil începând cu 1 ianuarie 2019."

Tabelul 4Lex
_________________________________________________________________________________
|Nr. | Denumirea
| U.M. |
Acciza (lei/U.M.)
|
|crt.| produsului |
|_____________________________________________________|
|
| sau a grupei|
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|
| de produse |
|
|
|
|
|
|
|
|____|_____________|________|________|________|________|________|________|________|
| 0 |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|____|_____________|________|________|________|________|________|________|________|
|(…)
|____|_____________|________|________|________|________|________|________|________|
|
Tutun prelucrat
|
|_________________________________________________________________________________|
| 6 |Ţigarete
|1.000
| 439,94| 448,74| 457,71| 466,86| 476,20| 485,72|
|
|
|ţigarete|
|
|
|
|
|
|
|____|_____________|________|________|________|________|________|________|________|

În vigoare cu
1 ianuarie 2019

ART. 67 al OUG 114/2018
(1) Prin derogare de la prevederile art. 4 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare, prevederile art. 66 intră în vigoare la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă în Monitorul Oficial al
României, Partea I, cu excepţia:
a) pct. 23 - 27, care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2019;
b) pct. 1, 2, 4, 5, 10, 12 - 16, 18, 20 şi 22, care se aplică începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2019.
(2) Termenul de emitere a ordinului privind procedura prevăzută la art. 133 alin. (15^1) din Legea nr. 227/2015 privind
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificată şi completată prin prezenta ordonanţă de
urgenţă, este de 45 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentului act normativ.
* Ordonanţa de urgenţă a guvernului 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 a fost publicată în Monitorul
Oficial 1116 din 29 decembrie 2018

Material informativ elaborat la data de 07.01.2019
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