
 

 

BULETIN LEGISLATIV 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

CUPRINS: 

L. 145 / 2018 – Aprobarea 
Ordonantei de urgenta a 
Guvernului nr. 18/2018 privind 
adoptarea unor masuri        
fiscal-bugetare si pentru 
modificarea si completarea unor 
acte normative 

1 

Ord. 1281 / 2018 – Aprobarea 
Metodologiei de distribuire a 
sumelor reprezentand 
contributie asiguratorie pentru 
munca platite de contribuabili in 
contul distinct si de stingere a 
acestora 

1 

Ord. 1612 / 2018 - Aprobarea 
Nomenclatorului obligatiilor 
fiscale care se platesc in contul 
unic 

1 

Ord. 1613 / 2018 - Aprobarea 
Metodologiei de distribuire a 
sumelor platite de contribuabili 
in contul unic si de stingere a 
obligatiilor fiscale 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 6 / 2018 Iunie 2018 

TITLU : Lege nr. 145 / 2018 (publicata in M.O. 515/2018) pentru aprobarea 

Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 18/2018 privind adoptarea unor masuri 

fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative. 

Acest act normativ aduce o serie de modificari O.U.G. nr. 18/2018, respectiv: 

 obligativitatea platii TVA-ului de catre persoanele care au achizitionat mijloace de transport in 
regim diplomatic/ consular, pentru care s-a beneficiat de scutire de TVA, in situatia in care le 
instraineaza intr-o perioada mai mica de doi ani de la data importului/ achizitiei; 

 introducerea scutirii de impozit pe terenul aferent cladirii si pe mijloacele de transport pentru 
sotul/ sotia celui decedat, din categoria celor disparuti/ exterminati in timpul detentiei, internati 
abuziv in spitale de psihiatrie, deportati, prizonieri sau carora li s-a stabilit domiciliu obligatoriu; 

 modificarea valorii impozabile a terenurilor ce apartin cultelor religioase recunoascute oficial 
in Romania si asociatiilor religioase; 

 definirea de noi scutiri de impozite si taxe pentru pregatirea, organizarea si desfasurarea 
turneului final al Campionatului European de Fotbal 2020, respectiv scutirea de impozit pe 
veniturile nerezidentilor, taxa pentru serviciile de reclama si publicitate, taxa pentru afisaj in scop 
de reclama si publicitate, impozitul pe spectacole. 

TITLU : Ordin nr. 1281 / 2018 (publicat in M.O. 460/2018) pentru aprobarea 

Metodologiei de distribuire a sumelor reprezentand contributie asiguratorie 

pentru munca platite de contribuabili in contul distinct si de stingere a acestora. 

Acest act normativ stabieste destinatia sumelor distribuite in contul contributiei asiguratorii 
pentru munca, astfel: 

 15% din incasari devine venit pentru „Fondul de Garantare pentru plata creantelor salariale”; 

 20% din incasari se fac venit la Bugetul asigurarilor pentru somaj; 

   5% din incasari se fac venit la Sistemul de asigurare pentru accidente de munca si boli 
profesionale; 

 40% din incasari se fac venit la Fondul National Unic de asigurari sociale de sanatate pentru 
plata concediilor medicale; 

 20% din incasari raman venituri ale Bugetului de stat. 

TITLU : Ordin nr. 1612 / 2018 (publicat in M.O. 544/2018) pentru aprobarea 

Nomenclatorului obligatiilor fiscale care se platesc in contul unic. 

TITLU : Ordin nr. 1613 / 2018 (publicat in M.O. 545/2018) pentru aprobarea 

Metodologiei de distribuire a sumelor platite de contribuabili in contul unic si de 

stingere a obligatiilor fiscale. 

 

 

 

 

 


