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În acest număr: 

Ordonanța de urgență nr. 1/2020 privind unele măsuri 

fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor 
acte normative 

În data de 9 ianuarie 2020 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 

11/09.01.2019, Ordonanța de urgență nr. 1/2020 care aduce o serie de 

modificări asupra următoarelor acte normative:  

 OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor 

publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor 

acte normative și prorogarea unor termene; 

 Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat;  

 OUG nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate 

de marcat electronice fiscale;  

 Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012; 

 OUG nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de 

Reglementare în Domeniul Energiei; 

 Legea 227/2015 privind Codul fiscal. 
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Ordonanța de urgență nr. 1/2020 privind unele măsuri 
fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor 
acte normative 

I. OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul 

investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea 

și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene 

 

 Prevederile privind taxa pe activele bancare se abrogă - începând cu 

anul 2020, această taxă nu se mai datorează; 

 În ceea ce privește taxa pe activele bancare aferentă anului 2019, 

aceasta se declară pană la data de 25 august 2020 inclusiv. 

Diferențele în plus față de taxa pe activele bancare, aferentă 

semestrului I din 2019, se plătesc până la data de 25 august 2020 

inclusiv, diferențele in minus fiind restituite/ compensate potrivit 

Codului de procedură fiscală; 

 Pentru anul 2020, taxa pe active nu se calculează și nu se datorează. 

II. Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate 

privat: 

 Capitalul social minim necesar pentru administrarea unui fond de 

pensii este de 4 mil euro; 

 Taxele de funcționare stabilite de Autoritatea de Supraveghere 

Financiară ce vor fi percepute de la societățile de administrare a 

fondurilor de pensii administrate privat nu vor depăși 10% din totalul 

comisioanelor de administrare percepute de către administratori. 

III. OUG nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a 

utiliza aparate de marcat electronice fiscale: 

 Până la 31 decembrie 2020, operatorii economici care efectuează 

livrări de bunuri sau prestări de servicii prin intermediul automatelor 

comerciale ce funcționează pe bază de plăți cu cardul, precum si 

aparatelor care acceptă bancnote sau monede, după caz, au obligația 

de a dota respectivele automate cu aparate de marcat fiscale 

electronice prevăzute în OUG 28/1999. 

IV. Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012: 

 Pana la 30 iulie 2020, producătorii care desfășoară activități de 

extracție sau de vânzare a gazelor naturale extrase de pe teritoriul 

României au obligația de a vinde cu prețul de 60 lei/MWh, în condițiile 

reglementate de ANRE. Măsura se aplica doar daca prețul de piață 

monitorizat de ANRE, luând în calcul cantitățile și prețurile înregistrate 

pe fiecare segment de piață, se situează peste valoarea de 68 

lei/MWh. 

 Până la data de 30 iunie 2020, conform reglementărilor ANRE, se vor 

recupera diferențele de costuri de achiziție aferente anilor 2018 și 

2019 înregistrate de către furnizori și care nu au fost recuperate prin 

prețurile practicate. 

 Nerespectarea prevederilor de mai sus atrage o amendă în cuantum 

de 2% până la 10% din cifra de afaceri a anului anterior aplicării 

sancțiunii contravenționale. 
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V. OUG nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității 

Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei 

 Începând cu luna ianuarie 2020, nivelul tarifelor și contribuțiilor va fi 

stabilit anual prin ordin al președintelui ANRE. 

 Contribuția anuală percepută de către ANRE de la titularii de licențe în 

domeniul energiei electrice și al gazelor naturale în valoare de 2% din 

cifra de afaceri se abrogă. 

VI. Legea 207/2015 privind Codul Fiscal 

 Nivelul accizelor aferente produselor accizabile prevăzute în anexa nr. 

1 la Codul fiscal va fi actualizat, de la data de 1 ianuarie a fiecărui an, 

cu creșterea prețurilor de consum din ultimele 12 luni, calculată în 

luna septembrie a anului anterior celui de aplicare și comunicată 

oficial de Institutul Național de Statistică până la data de 15 

octombrie. 

 Excepție fac țigaretele, în cazul cărora nivelul actualizat al accizei se 

va aplica începând cu data de 1 aprilie a fiecărui an. 

Pentru mai multe detalii, vă rugăm 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 profesiei 

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

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

 

Acest Alert este furnizat cu titlu orientativ și nu trebuie considerat drept serviciu de consultanță. Este bine să solicitați consultanță 

fiscală/juridică de specialitate înainte de a întreprinde acțiuni bazate pe cuprinsul acestui document. 

 

Această publicație conține doar informații generale și Deloitte Touche Tohmatsu Limited și firmele membre sau afiliate (numite împreună 

Deloitte Network) nu oferă consultanță sau servicii profesionale prin intermediul acestei publicații. Înainte de a lua orice decizie sau de a acționa 

într-un mod care v-ar putea afecta finanțele sau afacerea, trebuie să discutați cu un consultant profesionist. Nicio entitate a Deloitte Network nu 
va fi răspunzătoare pentru pierderile de orice natură suferite de către persoanele care se bazează pe aceasta publicație. 
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