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În acest număr:

Măsuri legislative cu impact major aprobate prin Ordonanță
de urgență la finalul anului 2018
Guvernul a aprobat ordonanța de urgență 114/2018 care introduce o serie
modificări legislative cu impact asupra industriilor serviciilor financiare, energiei
electrice, jocurilor de noroc, telecomunicațiilor. OUG aduce câteva modificări
minore față de proiectul publicat pe 18 decembrie, prezentat în newsletter-ul
transmis pe 21 decembrie 2018.
•

O taxă pe activele financiare ale instituțiilor bancare – supranumita „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 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;

•

Modificări substanțiale privind pilonul II de pensii.
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Măsuri legislative cu impact major aprobate prin Ordonanță
de urgență la finalul anului 2018
Taxa pe activele instituțiilor financiar bancare
Prevederile privind așa numita „taxă pe lăcomie” (denumirea prevăzută de
proiect a fost eliminată din OUG) au fost modificate în sensul restrângerii
aplicabilității si al creșterii pragului de referință a ROBOR. În primul rând, taxa
este aplicabilă doar instituțiilor bancare (inițial viza instituțiile financiar-bancare)
și se datorează pe activele financiare (spre deosebire de active în general așa
cum era prevăzut în proiect.
Astfel, începând cu 1 ianuarie 2019, instituțiile bancare vor datora trimestrial o
taxă asupra activelor financiare la sfârșitul trimestrului, în situația în care
media trimestrială ROBOR depășește pragul de referință de 2% (spre
deosebire de pragul de referință de 1,5% din proiect).
Cotele sunt progresive, cuprinse între 0,1% și 0,5%, fiind aplicate în funcție
procentul de depășire al pragul de referință.
Taxa pe activele financiare 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 (au fost eliminate trimiterile și la tipul de licență „generația a
doua și a treia” si au fost înlocuite cu benzile de frecvență):


În cazul licenţelor pentru benzile de frecvenţă radio 703- 733 MHz/758788 MHz (2x30 MHz), 738-753 MHz (1x15 MHz), 880-915 MHz/925-960
MHz (2x35 MHz) se stabileşte o valoarea minimală în cuantum de 4% din
cifra de afaceri din anul precedent prelungirii, înregistrată la nivelul ramurii
CAEN unde se încadrează activitatea de comunicaţii electronice, înmulţită
cu numărul de ani pentru care se acordă licenţa;



În cazul licenţelor pentru benzile de frecvenţă radio 791-821 MHz/832-862
MHz (2x30 MHz), 1920-1980/2110-2170 MHz (2x60 MHz), 3400-3800
MHz (400 MHz) se stabileşte o valoare minimală în cuantum de 2% din
cifra de afaceri din anul precedent, înregistrată la nivelul ramurii CAEN
unde se încadrează activitatea de comunicaţii electronice, înmulţită cu
numărul de ani pentru care se acordă licenţa.

De asemenea, prelungirea perioadei de valabilitate a licenței de utilizare a
frecvențelor radio prin procedura de selecție va fi condiționată de plata către
bugetul de stat a unei taxe de licenţă în cuantum de 4% din cifra de afaceri din
anul precedent prelungirii, înregistrată la nivelul ramurii CAEN unde se
încadrează activitatea de comunicaţii electronice, înmulţită cu numărul de ani
pentru care se acordă licenţa.
Tariful anual de monitorizare datorat de furnizorii de rețele publice de
comunicații electronice, furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate
publicului se stabilește în cuantum de 3% din cifra de afaceri realizată în anul
anterior celui pentru care se datorează.
O nouă taxă pentru organizatorii de jocuri de noroc
De asemenea, aplicabilitatea noii taxe percepute organizatorilor jocurilor de
noroc se restrânge în comparație cu prevederile proiectului. Astfel, începând cu 1
ianuarie 2019, doar organizatorii de jocuri de noroc online prevăzuți în OUG nr.
77/2009 au obligația de a plăti o nouă taxă lunară de 2% din totalul taxelor de
participare încasate lunar.
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Taxa se calculează, declară şi se plătește la bugetul de stat până la data de 25
inclusiv a lunii următoare în care s-au încasat taxele de participare.
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 2%
Contribuția bănească percepută de la operatorii economici care desfășoară
activități în domeniul de energiei electrice va fi calculată ca 2% din cifra de
afaceri realizată de către aceștia (în proiect era prevăzută o cota de 3%).
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 puncte procentuale 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.
Salariul de bază minim brut pe țară, majorat în sectorul construcțiilor,
de la 1 ianuarie 2019
Începând cu 1 ianuarie 2019 și până la 31 decembrie 2019, în sectorul
construcțiilor, salariul de bază minim brut pe țară, fără a include sporuri și alte
adaosuri, se stabilește la suma de 3.000 lunar, pentru un program normal de
lucru în medie de 167,333 ore în medie pe lună, reprezentând 17,928 lei/oră.
Salariul de bază minim brut se aplică exclusiv domeniilor de activitate
reglementate prin Codul fiscal, astfel cum a fost modificat prin OUG, conform
celor de mai sus.
Totuși, la acest moment este neclar dacă:
(i)

Acordarea salariului de bază minim brut majorat este condiționată și
de îndeplinirea celorlalte condiții de eligibilitate pentru a beneficia de
scutiri, prevăzute în modificările aduse Codului fiscal;
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(ii)

Toți salariații sunt îndreptățiți să beneficieze de salariul majorat sau
doar cei care desfășoară în mod efectiv activități de construcții.

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.
Modificări în domeniul pensiilor, Pilonul II
Contribuabilii vor avea posibilitatea de a opta pentru transferul contribuțiilor
către sistemul public de pensii după o perioadă de minim 5 ani de participare la
un fond privat. Fondurile deținute până la data transferului rămân în contul
personal al participantului până la deschiderea dreptului la pensia privată.
Administratorii de fonduri de pensii vor avea obligații mult mai mari privind
nivelul capitalului social minim, astfel capitalul minim creste de la o sumă fixă de
4 milioane euro la o sumă calculată în funcție de valoarea contribuțiilor
participanților astfel:


5% din valoarea contribuțiilor, dacă aceasta este sub 100 milioane euro;



7% din valoarea contribuțiilor, dacă aceasta este între 100 milioane euro
şi 500 milioane euro;



10% din valoarea contribuțiilor, dacă aceasta este peste 500 milioane
euro.

De asemenea, comisioanele maxime de administrare sunt reduse semnificativ de
la 2.5% pana la 1% si determinarea lor in funcție de nivelul randamentelor
obținute.
Pentru mai multe detalii vă rugăm nu ezitați să ne contactați.
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