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În acest număr: 

Măsuri legislative cu impact major, propuse prin proiect de 
OUG 

O serie modificări legislative cu impact asupra industriilor serviciilor financiare, 

energiei electrice, jocurilor de noroc, telecomunicațiilor și nu numai sunt propuse 

printr-un proiect de ordonanță de urgență, publicat pe 18 decembrie: 

 O taxă pe activele instituțiilor financiar bancare – taxa pe lăcomie – a 

cărei cotă este stabilită progresiv în funcție de ROBOR; 

 Majorarea valorilor minimale de acordare/prelungire a licențelor, precum 

și a tarifului de monitorizare pentru operatorii de telecomunicații 

 O nouă taxă anuală pentru organizatorii de jocuri de noroc; 

 Înghețarea prețului de vânzare a energiei electrice și a gazelor până în 

2022 la 68lei/MWh; 

 Noi reguli de stabilire a tarifelor și contribuțiilor datorate de către 

operatorii de energie electrică; 

 Majorarea contribuției bănești a operatorilor de energie electrică 

 Indexarea impozitelor și taxelor locale; 

 Facilități fiscale pentru angajații din domeniul construcțiilor; 

 Taxa de publicitate la alcool și tutun; 

 Modificări substanțiale privind pilonul II de pensii. 
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Măsuri legislative cu impact major, propuse prin proiect de 
OUG 

Taxa pe activele instituțiilor financiar bancare – taxa pe lăcomie 

Începând cu 1 ianuarie 2019, instituțiile financiar-bancare vor datora trimestrial 

o taxă asupra activelor în patrimoniu la sfârșitul trimestrului, în situația în 

care media trimestrială ROBOR depășește pragul de referință de 1,5%.  

Cotele sunt progresive, cuprinse între 0,2% și 0,9%, fiind aplicate în funcție 

procentul de depășire al pragul de referință. 

Dacă media trimestrială ROBOR este cu peste 2 puncte procentuale peste pragul 

de referință, cota de 0,9% se majorează progresiv cu câte 0,3 puncte 

procentuale la fiecare depășire cu câte 0,5 puncte procentuale, inclusiv, a 

pragului de referință majorat cu 2 puncte procentuale. 

Taxa pe lăcomie se calculează, declară și plătește până la data de 25 inclusiv a 

lunii următoare trimestrului, și reprezintă cheltuială deductibilă la calculul 

impozitului pe profit. 

 

Stabilirea valorilor minimale de acordare, respectiv de prelungire a 

licențelor pentru operatorii de telecomunicații 

Acordarea și prelungirea licențelor de utilizare a frecvențelor radio se va realiza 

pornind de la o valoare minimă pentru fiecare an pentru care se acordă licența, 

după cum urmează: 

 4% din cifra de afaceri din anul precedent, pentru generația a doua și a 

treia de comunicații mobile, înmulțită cu numărul de ani pentru care se 

acordă licența;  

 2% din cifra de afaceri din anul precedent, pentru generația a cincea de 

comunicații mobile, înmulțită cu numărul de ani pentru care se acordă 

licența. Cota propusă pentru licențele de comunicații mobile de generația a 

cincea este aplicabilă în cazul acordării licențelor, situația prelungirii 

licențelor pentru aceste comunicații nefiind menționată în forma actuală a 

proiectului. 

Tariful anual de monitorizare datorat de furnizorii de rețele publice de 

comunicații electronice, furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate 

publicului sau furnizorii de servicii poștale se stabilește în cuantum de 3% din 

cifra de afaceri realizată în anul anterior celui pentru care se datorează.  

 

O nouă taxă anuală pentru organizatorii de jocuri de noroc  

Începând cu 1 ianuarie 2019, organizatorii de jocuri de noroc prevăzuți în OUG 

nr. 77/2009 au obligația de a plăti o nouă taxă anuală, de 3% din totalul taxelor 

de participare încasate în anul precedent. Pentru organizatorii de jocuri de noroc 

la distanță sau jocuri de noroc online cota este de 5%.  

Taxa se calculează, declară şi se plătește  la bugetul de stat până la data de: 

 25 inclusiv a lunii februarie a anului fiscal următor celui în care s-a 

încasat taxa de participare, în situația organizatorilor de jocuri de noroc 

deja înființați; 

 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-au încasat taxele de 

participare, în situația organizatorilor jocurilor de noroc înființați în cursul 

anului. Aceștia nu mai datorează taxa anuală în anul următor celui de 

înființare.  
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Prețul de vânzare a gazelor 

În perioada 01.04.2019 – 28.02.2022, producătorii, inclusiv filialele acestora 

și/sau afiliații aparținând aceluiași grup de interes economic care desfășoară atât 

activități de extracție, cât și activități de vânzare a gazelor naturale extrase de 

pe teritoriul României au obligația să vândă cu prețul de 68 lei/MWh cantitățile 

de gaze naturale rezultate din activitatea de producție internă curentă către 

furnizori şi clienți finali eligibili.   

Diferențele de costuri de achiziție din anii 2018 si 2019 ale furnizorilor, 

nerecuperate prin prețurile practicate, se vor recupera până la data de 

30.06.2022. 

Nerespectarea obligației constituie contravenție și se sancționează cu amendă de 

10% din cifra de afaceri a anului anterior aplicării sancțiunii contravenționale. 

 

Contribuția bănească a operatorilor de energie electrică crește de la 

0,1% la 3% 

Contribuția bănească percepută de la operatori economici care desfășoară 

activități în domeniul de energiei electrice va fi calculată ca 3% din cifra de 

afaceri realizată de către aceștia. 

 

Indexarea impozitelor și taxelor locale 

Dacă hotărârea consiliului local privind indexarea impozitelor și taxelor locale nu 

a fost adoptată cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de expirarea exercițiului 

bugetar, în anul fiscal următor, se aplică nivelurile maxime prevăzute de Codul 

fiscal, indexate potrivit prevederilor acestuia. 

 

Venituri din salarii de la angajatori din domeniul construcțiilor 

Începând cu 1 ianuarie 2019, pentru o perioadă de 10 ani, se introduc anumite 

facilități fiscale pentru angajații societăților comerciale ce activează în domeniul 

construcțiilor. Angajații eligibili vor beneficia de scutirea de la plata impozitului 

pe venit și a contribuției de asigurări sociale de sănătate precum și de reducerea 

cu 3,75% a contribuției de asigurări sociale. 

Angajatorul va fi responsabil pentru evaluarea condițiilor de eligibilitate pentru 

accesarea facilităților. Aceste condiții vizează printre altele nivelul salariului, 

domeniul de activitate al angajatorului și cifra de afaceri din domeniile eligibile. 

Prin urmare, se impune stabilirea unui proces care să susțină îndeplinirea acestor 

criterii prevăzute de lege înainte de implementarea facilităților precum și de 

monitorizarea acestora pe parcursul aplicării.  

 

Prelungirea măsurii de taxare inversă  

În ceea ce privește TVA, măsurile de taxare inversă pentru livrarea de cereale, 

transferul de certificate de emisii de gaze cu efect de seră, livrarea de energie 

electrică, transferul de certificate verzi, furnizarea de telefoane mobile, 

dispozitive cu circuite integrate, console de jocuri, tablete PC și laptopuri se 

prelungesc până la 30 iunie 2022. 

 

Accize  

Acciza pentru țigarete va fi de 483,74 lei începând cu 1 ianuarie 2019, față de 

448,74, cât este în prezent. 
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Taxa din încasările din activități publicitare la produse din tutun și 

băuturi alcoolice  

Taxa de 12% din încasările din activități publicitare la produse din tutun și 

băuturi alcoolice se constituie venit la bugetul de stat. Implicit, similar cu 

celelalte obligații fiscale, putem deduce intenția ANAF de a trece în planul de 

control această taxă. 

 

Modificări în domeniul pensiilor, Pilonul II 

 Posibilitatea de a retrage contribuțiile după o perioadă de 5 ani. 

 Înjumătățirea comisioanelor de administrare și determinarea acestora în 

funcție de nivelul randamentelor obținute.  

 Cerințe suplimentare de capital pentru administratorii de fonduri de 

pensii, de până la 20 de ori mai mari decât în prezent.   

 

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați. 
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Numele Deloitte se referă la organizația Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), o companie cu răspundere limitată din Marea Britanie, 

rețeaua globală de firme membre și persoanele juridice afiliate acestora. DTTL și firmele sale membre sunt entități juridice separate și 

independente. DTTL (numit în continuare și "Deloitte Global") nu furnizează servicii către clienți. Pentru a afla mai multe despre rețeaua globală 
a firmelor membre, vă rugăm să accesați www.deloitte.com/ro/despre. 

 

Deloitte furnizează clienților din sectorul public și privat din industrii variate servicii de audit, consultanță, servicii juridice, consultanță 

financiară și de managementul riscului, servicii de taxe și alte servicii adiacente. Patru din cinci companii prezente în Fortune Global 500® sunt 

clienți Deloitte, prin intermediul rețelei sale globale de firme membre care activează în peste 150 de țări și teritorii, oferind resurse 

internaționale, perspective locale și servicii de cea mai înaltă calitate pentru a rezolva probleme de business complexe. Pentru a afla mai multe 

despre modalitatea în care cei 244.000 de profesioniști Deloitte creează un impact vizibil în societate, vă invităm să ne urmăriți pe Facebook 

sau LinkedIn. 

Reff și Asociaţii SCA este societate de avocați membră a Baroului București, independentă în conformitate cu reglementările aplicabile profesie i 

de avocat, și reprezintă rețeaua de societăti de avocați Deloitte Legal in România. Deloitte Legal înseamnă practicile juridice ale membrilor 
Deloitte Touche Tohmatsu Limited și afiliații acestora care oferă servicii de asistență juridică. Pentru o descriere a serviciilor de asistență 

juridică oferite de entitățile membre ale Deloitte Legal, vă rugăm accesați: http://www.deloitte.com/deloittelegal. 
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