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În acest număr: 

Modificări ale Codului fiscal, propuneri proiect: Scăderea 
cotei de TVA la 5% pentru anumite servicii 

Un proiect de ordonanță de urgență, publicat de Ministerul de Finanțe pe 29 

septembrie, propune câteva modificări ale Codului Fiscal. Principalele noutăți 
vizează extinderea cotei de TVA de 5% la anumite categorii de servicii, 
reglementări specifice pentru contribuabilii care aplică standardul IFRS respectiv 
modificări privind bonificațiile acordate contribuabililor pentru raportarea și/sau 
plata anticipată a impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale. 
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Modificări ale Codului fiscal, propuneri proiect: Scăderea 
cotei de TVA la 5% pentru anumite servicii 

Un proiect de ordonanță de urgență, publicat de Ministerul de Finanțe pe 29 
septembrie, propune câteva modificări ale Codului Fiscal. Principalele noutăți 

vizează extinderea cotei de TVA de 5% la anumite categorii de servicii, 
reglementări specifice pentru contribuabilii care aplică standardul IFRS, respectiv 
devansarea termenului de depunere a declarației unice de venit.  

Impozit pe profit 

Se introduc reglementări specifice pentru contribuabilii care aplică standardul 

IFRS , cum ar fi: 

 se reglementează tratamentul fiscal aplicabil rezervelor generate de 
evaluarea titlurilor de participare la valoarea justă, la momentul vânzării/ 
cesionării respectivelor titluri (ca urmare a aplicării IFRS 9 – Instrumente 
financiare). 

Taxa pe valoarea adăugată (TVA) 

Se propune extinderea aplicării cotei reduse de TVA de 5% pentru următoarele 
categorii: 

 cazarea în cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu funcție similară, 
inclusiv închirierea terenurilor amenajate pentru camping [actual taxabile 

cu 9%]; 

 serviciile de restaurant și de catering, cu excepția băuturilor alcoolice 
(altele decât berea care se încadrează la codul NC 22 03 00 10) [actual 
taxabile cu 9%]; 

 dreptul de utilizare a facilităților sportive ale căror activități sunt încadrate 
la codurile CAEN 9311 și 9313, în scopul practicării sportului și educației 

fizice (altele decât cele scutite de TVA conform art. 292 alin. (1) lit. l)); 

 serviciile constând în permiterea accesului la bâlciuri, parcuri de distracții 
și parcuri recreative ale căror activități sunt încadrate la codurile CAEN 
9321 și 9329. 

Conform proiectului, măsura are în vedere stimularea turismului în România, 

reducerea evaziunii fiscale, creșterea consumului intern și stimularea creșterii 
economice. Pe TVA măsurile ar intra în vigoare de la 1 noiembrie 2018.  

Impozit pe venit 

Se modifică termenul de depunere a declarației unice privind impozitul pe venit 
si contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice prin mijloace electronice 

pentru care se poate acorda bonificația de 5% - de la 31 iulie 2018 la 15 iulie 
2018. 

Se aduc clarificări privind modalitatea de acordare a bonificației, în sensul că 
aceasta diminuează impozitul pe venit anual de plată (și nu “plătit”). Cu alte 
cuvinte, autoritățile fiscale vor aplica bonificația în decizia de impunere și nu 

ulterior emiterii acesteia. 

Alte măsuri 

Se acordă o bonificație de 10% pentru plata integrală cu anticipație a 
următoarelor, datorate prin decizie de impunere:  

 impozitul pe venit pentru anul 2017; 

 contribuția individuală de asigurări sociale pentru perioada 2016-2017; 

dacă sunt plătite până la data de 15 decembrie 2018, termenul legal fiind 15 
martie 2019.   
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 contribuția individuală de asigurări sociale de sănătate pentru perioada 
2014-2017, 

dacă plata este efectuată până la data de 31 martie 2019, termenul legal fiind 30 
iunie 2019. 

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 ș i privat din industrii variate servicii de audit, consultanță, servicii juridice, consultanță 
financiară ș i de managementul riscului, servicii de taxe și alte servicii adiacente. Patru din c inci companii prezente în Fortune Global 500® sunt 

c lienți Deloitte, prin intermediul rețelei sale globale de firme membre care activează în peste 150 de țări ș i teritorii, ofe rind 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 ș i Asociaţii SCA este societate de avocați membră a Baroului București, independentă în conformitate cu reglementările aplicabile profesie i 

de avocat, ș i 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. P entru o descriere a servic iilor de asistență 

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

 
A cest Alert este furnizat cu titlu orientativ ș i nu trebuie considerat drept serviciu de consultanță. Este bine să solicitați  consultanță 

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

A ceastă 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. N icio 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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