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CUPRINS: 

Ord. 1203 / 2018 – Modificarea 
si completarea Ordinului 
presedintelui Agentiei Nationale 
de Administrare Fiscala nr. 
587/2016 pentru aprobarea 
modelului si continutului 
formularelor utilizate pentru 
declararea impozitelor si taxelor 
cu regim de stabilire prin 
autoimpunere sau retinere la 
sursa 

1 

Ord. 1155 / 2018 – Modificarea 
Ordinului presedintelui Agentiei 
Nationale de Administrare 
Fiscala nr. 888/2018 pentru 
aprobarea modelului, 
continutului, modalitatii de 
depunere si de gestionare a 
formularului (212) "Declaratie 
unica privind impozitul pe venit 
si contributiile sociale datorate 
de persoanele fizice" 
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Ord. 1938 / 2018 - Aprobarea 
Procedurii de acordare a 
asistentei realizate de organul 
fiscal local in colaborare cu 
organul fiscal central in vederea 
completarii si/ sau depunerii, 
precum si transmiterii 
declaratiei unice privind 
impunerea veniturilor 
persoanelor fizice 
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Ord. 1931 / 2018 - Aprobarea 
modelului, continutului, 
modalitatii de depunere si de 
gestionare a "Declaratiei privind 
obligatiile de plata a 
contributiilor sociale, 
impozitului pe venit si evidenta 
nominala a persoanelor 
asigurate" 
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L. 111 / 2018 - Modificarea si 
completarea Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal 
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Ord. 1976 / 2018 - Modificarea si 
completarea Normelor 
metodologice privind 
informatiile obligatorii care se 
inscriu in ordinele de plata 
pentru Trezoreria Statului prin 
care contribuabilii persoane 
fizice efectueaza plati catre 
bugetele componente ale 
bugetului general consolidat 
prin contul tranzitoriu deschis pe 
numele Ministerului Finantelor 
Publice si informatiile cuprinse 
in mesajul electronic de plati 
care se transmite in sistem 
informatic de catre institutiile de 
credit initiatoare, aprobate prin 
Ordinul ministrului finantelor 
publice nr. 1.801/2011 
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Nr. 5 / 2018 Mai 2018 

TITLU : Ordin nr. 1203 / 2018 (publicat in M.O. 424/2018) privind modificarea si 

completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala 

nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate 

pentru declararea impozitelor si taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere 

sau retinere la sursa. 

Acest act normativ modifica continutul declaratiei D100 in urma ultimelor modificari aduse 
legislatiei. 
Modificarile aduse formularului 100 se refera la: 

 introducerea unui rand distinct (<Suma deductibila>) in cadrul sectiunii I – Impozite si taxe 
care se platesc in contul unic, pentru evidentierea sumelor reprezentand cheltuieli cu sponsorizari 
deductibile din impozitul pe veniturile microintreprinderilor; 

 includerea unei sectiuni care cuprinde informatii necesare pentru evidentierea sumelor 
scutite ce reprezinta impozitul pe profit si impozitul pe veniturile microintreprinderilor, conform 
Legii nr. 566/2004 (cooperatia agricola); 

 eliminarea pozitiilor referitoare la declararea impozitului retinut la sursa pentru veniturile 
realizate de persoanele fizice din drepturi de proprietate intelectuala, din arendarea bunurilor 
agricole sau in cadrul unei asocieri fara personalitate juridica din Nomenclatorul obligatiilor de 
plata la bugetul de stat (anexa la formularul 100); 

 aparitia unui nou nomenclator, anexa la formularul 100, care vizeaza obligatiile scutite la 
plata, potrivit legii, care cuprinde facilitatile fiscale in vigoare, in conformitate cu prevederile Legii 
nr. 566/2004 (cooperatia agricola); 

 modificarea instructiunilor de completare a formularului D100. 

TITLU : Ordin nr. 1155 / 2018 (publicat in M.O. 405/2018) privind modificarea 

Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 888/2018 

pentru aprobarea modelului, continutului, modalitatii de depunere si de 

gestionare a formularului (212) "Declaratie unica privind impozitul pe venit si 

contributiile sociale datorate de persoanele fizice". 

Acest act normativ modifica modelul si continutul noii declaratii unice privind impozitul pe venit si 
contributiile sociale datorate de catre persoanele fizice in urma ultimelor modificari legislative ale 
Codului Fiscal. 

TITLU : Ordin nr. 1938 / 2018 (publicat in M.O. 399/2018) pentru aprobarea 

Procedurii de acordare a asistentei realizate de organul fiscal local in colaborare 

cu organul fiscal central in vederea completarii si/ sau depunerii, precum si 

transmiterii declaratiei unice privind impunerea veniturilor persoanelor fizice. 

Acest act normativ stabieste ca in termen de 15 zile de la incheierea anului fiscal, organul fiscal 
central, in baza informatiilor detinute, va intocmi lista cu persoanele care au obligatia depunerii 
declaratiei unce, arondati pe fiecare organ fiscal local, in functie de domiciuliul fiscal al 
contribuabililor si o va transmite organului fiscal local. In cazul anului 2018, aceasta lista se 
intocmeste in termen de 5 zile de la data intrarii in vigoare a procedurii. Organul fiscal central va 
include in lista, persoanele fizice despre care detine informatii ca in anul 2017 au realizat 
categoriilor de venituri precizate in Codul fiscal. 
De asemenea, procedura descrie modul in care organul fiscal central si cel local stabilesc resursele 
tehnice si umane necesare acordarii asistentei. 

 

 

 

 



Pag. 2 BULETIN LEGISLATIV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TITLU :  Ordin nr. 1931 / 2018 (publicat in M.O. 315/2018) pentru aprobarea 

modelului, continutului, modalitatii de depunere si de gestionare a "Declaratiei 

privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si 

evidenta nominala a persoanelor asigurate" . 

Acest act normativ actualizeaza formularul 112 (anexe si instructiuni de completare) in urma 
modificarilor legislatiei (OUG nr. 3/2018, OUG nr. 8/2018,  OUG nr. 18/2018 si  OUG nr. 25/2018). 
Modificarile aduse Declaratiei unice (112) se refera la: 

 introducerea retinerii la sursa a impozitului pe venit si a contributiilor sociale obligatorii, daca 
este cazul, pentru platitorii de venituri din drepturi de proprietate intelectuala si de venituri 
realizate in baza contractelor de activitate sportiva; 

 introducerea retinerii la sursa a impozitului pe venit si a contributiei de asigurari sociale de 
sanatate, daca este cazul, pentru platitorii de venituri realizate in baza contractelor de arenda si 
de venituri din asocieri cu persoane juridice, contribuabili potrivit titlurilor II si III sau Legii nr. 
170/2016; 

 introducerea unor prevederi speciale care vizeaza modul de calcul, declarare si plata a 
contributiilor sociale de sanatate pentru persoanele fizice care realizeaza venituri scutite de la 
plata impozitului pe venit, conform art. 60 din Codul fiscal; 

 introducerea optiunii distribuirii si platii lunare a sumelor privind acordarea de burse private, 
precum si pentru sustinerea unei entitati nonprofit/ unitati de cult reprezentand 2% sau 3,5% din 
impozit, de catre platitorul de venit. 

TITLU :  Lege nr. 111 / 2018 (publicata in M.O. 422/2018) pentru modificarea si 

completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. 

Acest act normativ aduce o serie de modificari si completari Codului fiscal prin extinderea 
categoriilor de contribuabili care vor beneficia de scutire la plata taxelor locale asupra impozitului 
pe cladiri sau impozitului pe teren, cat si asupra mijloacelor de transport: 

 scutire la plata impozitului pe cladiri pentru persoanele care supravegheaza, au in ingrijire sau 
in intretinere persoane cu handicap grav sau accentuat, respectiv gradul I de invaliditate pe 
perioada in care persoanele beneficiare se ocupa de ingrijire; 

 scutire de la plata impozitului pe mijloacele de transport aflate in proprietatea/ coproprietatea 
persoanelor cu handicap grav sau accentuat si a persoanelor incadrate in gradul I de invaliditate, 
respectiv a reprezentantilor legali, pe perioada in care au in ingrijire, supraveghere si intretinere 
persoane cu handicap grav sau accentuat si persoane incadrate in gradul I de invaliditate, pentru 
un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului. 

TITLU :  Ordin nr. 1976 / 2018 (publicat in M.O. 386/2018) pentru modificarea si 

completarea Normelor metodologice privind informatiile obligatorii care se 

inscriu in ordinele de plata pentru Trezoreria Statului prin care contribuabilii 

persoane fizice efectueaza plati catre bugetele componente ale bugetului 

general consolidat prin contul tranzitoriu deschis pe numele Ministerului 

Finantelor Publice si informatiile cuprinse in mesajul electronic de plati care se 

transmite in sistem informatic de catre institutiile de credit initiatoare, aprobate 

prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.801/2011. 

TITLU :  Ordin nr. 1619 / 2018 (publicat in M.O. 412/2018)  pentru stabilirea 

valorii nominale indexate a unui tichet de masa pentru semestrul I al anului 

2018 -  incepand cu luna mai 2018, valoarea nominala maxima a unui tichet de masa creste de la 

15,09 la 15,18 lei. 

TITLU :  Ordonanta urgenta nr. 44 / 2018 (publicata in M.O. 454/2018) privind 

unele masuri referitoare la aplicarea unor dispozitii si prelungirea unui termen 

prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia 

operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, precum 

si pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind 

datoria publica. 

CUPRINS (continuare): 

Ord. 1619 / 2018 – Stabilirea 
valorii nominale indexate a unui 
tichet de masa pentru semestrul I 
al anului 2018 
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OU.G. 44 / 2018 - Unele masuri 
referitoare la aplicarea unor 
dispozitii si prelungirea unui 
termen prevazute de Ordonanta 
de urgenta a Guvernului nr. 
28/1999 privind obligatia 
operatorilor economici de a 
utiliza aparate de marcat 
electronice fiscale, precum si 
pentru completarea Ordonantei 
de urgenta a Guvernului nr. 
64/2007 privind datoria publica 
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H.G. 354 / 2018 - Modificarea si 
completarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii 
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 
aprobate prin Hotararea 
Guvernului nr. 1/2016 
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Acest act normativ a prelungit termenul de implementare a noilor case de marcat cu jurnal 
electronic cu 3 luni; s-a amanat, astfel, aplicarea de sanctiuni: 

 pentru nedotarea la termen a operatorilor economici cu A.M.E.F. – noile termene devin 1 
septembrie 2018, pentru contribuabilii mari si mijlocii, respectiv 1 noiembrie 2018, pentru 
contribuabilii mici; 

 pentru comercializarea de catre distribuitorii autorizati a vechilor aparate de marcat – noul 
termen devine 1 noiembrie 2018. 

TITLU :  Hotarare nr. 354 / 2018 (publicata in M.O. 442/2018) pentru 

modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1/2016. 

Acest act normativ modifica Normele de aplicare ale Codului fiscal in urma modificarilor aduse 
acestuia in anul curent; cele mai importante modificari se refera la: 

 impozitul pe profit: 

 clarificarea modului de aplicare a deductibilitatii creantelor instrainate pana la 25 martie 2018, 
respectiv dupa aceasta data, in situatia in care scaderea din evidenta a creantelor respective nu se 
face pe seama cheltuielilor; 

 stabilirea cursului de schimb aplicabil pentru evaluarea plafonului introdus pentru limitarea 
costurilor excedentare ale indatorarii; 

 impozitul specific: 

 societatile care plateau impozit specific conform Legii nr. 170 / 2016 si realizau venituri pana 
in plafonul de 1 milion de euro nu mai achita acest impozit si vor calcula si plati impozit pe venitul 
microintreprinderii; 

 referitor la impozitul pe veniturile microintreprinderilor: 

 clarificari referitoare la aplicarea prin optiune a impozitului pe profit (daca se indeplinesc 
cumulativ cele doua conditii precizate in Codul fiscal); 

 impozitul pe venit: 

 actualizarea procedurilor privind stabilirea impozitului pe venit si a contributiilor sociale 
pentru diverse categorii de venituri, prin referire la modificarile introduse in Codul fiscal de la 1 
ianuarie 2018 si pana in prezent; 

 introducerea de proceduri pentru aplicarea scutirilor la impozitul pe venitul din salarii pentru 
anumite categorii de contribuabili: *persoane cu handicap grav/ accentuat; *persoane ce 
desfasoara activitate de creare de programe pentru calculator; *persoane ce efectueaza activitati 
de cercetare-dezvoltare si inovare; *persoane care isi desfasoara activitatea la angajatori ce au 
activitate sezoniera; 

 introducerea de clarificari detaliate in corelatie cu modificarile aduse deja Codului fiscal, cat si 
de numeroase exemple de calcul pentru fiecare categorie de venit; 

 contributii sociale: 

 introducerea de clarificari si alinieri ale normelor cu noile prevederi din Codul fiscal; 
 taxa pe valoare adaugata: 

 introducerea de clarificari privind regimul TVA aplicabil activitatilor de cercetare/ dezvoltare; 

 daca rezultatele activitatii de cercetare-dezvoltare sau inovare sunt cesionate catre in tert, 
aceasta activitate intra in sfera TVA in conditiile in care se realizeaza o livrare de bunuri sau o 
prestare de servicii in sfera TVA; 

 introducerea de clarificari care vizeaza regimul TVA aplicabil de catre organismele de gestiune 
colectiva a drepturilor de autor si a drepturilor conexe; 

 referitor la accize: 

 modificarea conditiilor de autorizare, respectiv a conditiilor in care se obtin reduceri de 
garantii de catre operatorii economici de buna credinta; 

 referitor la impozite si taxe locale: 

 stabilirea documentarii necesare pentru acordarea scutirii impozitului pe cladirile clasate ca 
monumente istorice, de arhitectura sau arheologice, indiferent de titularul dreptului de 
proprietate / administrare, care au fatada stradala si/ sau principala renovata sau reabilitata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


