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Acte adoptate

Hotărârea nr. 1.046/2018 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 
pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact 
major în economie - M. Of. nr. 25 din 10 ianuarie 2019;

Fiscalitate

Ordinul nr. 3.200/2018 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind modificarea și 
completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.386/2016 pentru aprobarea 
modelului și conținutului formularelor 101 „Declarație privind impozitul pe profit” și 120 „Decont privind accizele” 
- M. Of. nr. 18 din 8 ianuarie 2019;

Legea nr. 10/2019 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 71/2018 privind prorogarea 
termenului de administrare, de către organele fiscale de la nivel județean și al municipiului București, a 
obligațiilor fiscale datorate de contribuabilii mijlocii, de la data de 1 august 2018 la data de 1 noiembrie 2018 - M. 
Of. nr. 23 din 9 ianuarie 2019;

Ordinul nr. 3.899/2018 al ministrului finanțelor publice pentru modificarea și 
completarea anexei la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 943/2016 privind 
tipurile de creanțe fiscale care pot fi plătite prin intermediul cardurilor prin POS - M. Of. 
nr. 26 din 10 ianuarie 2019;

Ordinul nr. 3.898/2018 al ministrului finanțelor publice pentru modificarea și completarea Normelor 
metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru 
instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 
1.917/2005 - M. Of. nr. 14 din 7 ianuarie 2019;



Proiectul de ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru 
aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a formularului 
„Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele 
fizice” în sensul includerii rubricilor necesare stabilirii de către contribuabili a impozitului pe venit și a 
contribuțiilor sociale datorate pentru anul 2018; includerii unei secțiuni pentru declararea impozitului 
pe veniturile din jocuri de noroc ca urmare a participării la jocuri de noroc la distanță și festivaluri de 
poker, realizate în perioada 1 ianuarie-22 martie 2018, inclusiv; modificării secțiunii privind destinația 
unei sume din impozitul datorat pe venitul net/câștigul net anual impozabil, pentru susținerea 
entităților nonprofit/unităților de cult sau pentru acordarea de burse private, întrucât prin OUG nr. 
25/2018 a fost introdusă posibilitatea direcționării sumei reprezentând 3,5% din impozitul anual 
pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult care sunt furnizori de servicii sociale acreditați 
cu cel puțin un serviciu social licențiat, în condițiile legii; includerii unei secțiuni în vederea stabilirii 
venitului net anual impozabil și a impozitului datorat pentru anul 2018, în cazul veniturilor din 
activități independente și din drepturi de proprietate intelectuală, impuse în sistem real, potrivit art. 
118 din Codul fiscal; includerii unei secțiuni care să sprijine contribuabilii la stabilirea sumei de plată. 
Declarația se depune până la data de 15 martie 2019, prin mijloace electronice de transmitere la 
distanță, potrivit legii - publicat în data de 10 ianuarie 2019;

Agenția Națională de Administrare Fiscală

Proiecte legislative

Proiectul de ordin al președintelui Agenției Naționale de 
Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului și conținutului 
formularelor 205 „Declaraţie informativă privind impozitul reţinut 
la sursă şi câştigurile/pierderile din investiții, pe beneficiari de 
venit” și 207 „Declaraţie informativă privind impozitul reținut la 
sursă/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenți” prin 
care sunt propuse o serie de modificări ale formularelor, după cum 
urmează: În cazul formularului 205 „Declaraţie informativă privind 
impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile din investiții, pe 
beneficiari de venit”, se propun următoarele:  eliminarea indicatorului 
„venit brut”, având în vedere că, potrivit OUG nr. 18/2018, pentru 
veniturile din jocuri de noroc la distanţă şi festivaluri de poker, începând 
cu data de 23 martie 2018, obligația privind calculul, reţinerea şi 
declararea impozitului, pe fiecare beneficiar de venit, revine 
organizatorului sau plătitorului de venituri; introducerea veniturilor 
obţinute de nerezidenți la jocurile de noroc practicate în România; 
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Proiectul de ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru 
aprobarea procedurii privind stabilirea de către organul fiscal central a sumei 
reprezentând 2% din impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit 
care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult sau pentru 
acordarea de burse private, conform legii sau a sumei reprezentând 3,5% din 
impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit şi a unităţilor de cult, 
care sunt furnizori de servicii sociale acreditaţi cu cel puţin un serviciu social licenţiat, 
în condiţiile legii, precum și a modelului și conținutului unor formulare prin care se 
propun următoarele: aprobarea procedurii privind stabilirea de către organul fiscal central a 
sumei reprezentând 2% din impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit 
care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult sau pentru 
acordarea de burse private, conform legii sau a sumei reprezentând 3,5% din impozitul 
anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit şi a unităţilor de cult care sunt furnizori 
de servicii sociale acreditaţi cu cel puţin un serviciu social licenţiat, în condiţiile legii; 
aprobarea modelului și conținutului unor formulare utilizate în procesul de stabilire a sumei 
reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților 
nonprofit/unităților de cult sau pentru acordarea de burse private - publicat în data de 10 
ianuarie 2019.

includerea unei secțiuni referitoare la veniturile din dividende, în care 
sunt evidențiate atât veniturile distribuite, cât și veniturile plătite. În 
cazul formularului 207 „Declaraţie informativă privind impozitul reținut 
la sursă/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenți” se 
propune eliminarea informațiilor referitoare la categoria venituri din 
jocuri de noroc pentru care, începând cu data de 23 martie 2018, 
veniturile obţinute de nerezidenți la jocurile de noroc practicate în 
România se impozitează potrivit Titlului IV „Impozitul pe venit” din 
Codul fiscal, fiind aplicabile regulile de stabilire și declarare prevăzute la 
acest titlu. Astfel, prin abrogarea dispoziției prevăzute la art. 223 alin. 
(1) lit. n) din Codul fiscal, impozitul pe veniturile obținute din jocurile de 
noroc practicate în România de persoane nerezidente se declară în 
formularul 205. Formularele 205 și 207 se utilizează pentru declararea, 
pe fiecare beneficiar de venit, a veniturilor cu regim de reținere la sursă 
a impozitului, realizate începând cu 1 ianuarie 2018 - publicat în data de 
10 ianuarie 2019;
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