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In Monitorul Oficial nr. 854 din 09.10.2018 a fost publicata Ordonanta de Urgenta nr. 89/2018 

privind unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative. 

Se aduc modificari cu privire la o serie de aspecte, printre care impozitul pe venit si taxa pe valoare 

adaugata. 

 

Impozitul pe venit 

In cazul impozitului pe venit, in anul 2018 se acorda bonificatii de cate 5% in urmatoarele situatii: 

 

▪ Pentru depunerea declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de 

persoane fizice prin metode electronice, pana la data de 15 iulie 2018 inclusiv, impozit ce va fi 

platit pana la 15 martie 2019 inclusiv; 

▪ Pentru plata cu anticipatie a acestui impozit pana la data de 15 decembrie 2018 inclusiv. 

 

Valoarea acestui impozit va fi diminuata, in fiecare situatie, cu suma reprezentand 5% din impozitul pe 

venitul/castigul net anual si/sau impozitul pe venitul net anual estimat de plata. 

 

Taxa pe valoare adaugata 

In materie de TVA, cota de 5% va fi aplicata, de asemenea, pentru urmatoarele servicii: 

▪ Cazarea in sectorul hotelier sau in sectoare similare, inclusiv inchirierea terenurilor amenajate 

pentru camping; 

▪ Servicii de restaurant si catering exceptand bauturile alcoolice, altele decat berea; 

▪ Dreptul de utilizare a facilitatilor sportive incadrate la codurile CAEN 9311 (activitati ale bazelor 

sportive) si 9313 (activitati ale centrelor de fitness). 

 

Deciziile de impunere anuala 

▪ In cazul deciziilor de impunere anuala emise si comunicate dupa data intrarii in vigoare a 

prezentei ordonante de urgenta, in vederea definitivarii impozitului anual pe veniturile realizate de 

persoane fizice in anul 2017 si a CAS-ului pentru perioada 2016-2017, termenul de plata este 30 

iunie 2019. 

Pentru plata anticipata a sumelor mentionate mai sus se acorda bonificatie de 10% din aceste sume, 

daca se platesc integral pana pe 15 decembrie 2018 inclusiv.  

▪ In cazul deciziilor de impunere anuala emise si comunicate dupa data intrarii in vigoare a 

prezentei ordonante de urgenta, in vederea definitivarii CASS-ului pentru perioada 2014-2017, 

termenul de plata este 30 iunie 2019.  

 



News Flash I Accace Romania I Noi modificari legislative privind Codul fiscal 

     

Pentru plata anticipata a sumei mentionate mai sus se acorda bonificatie de 10% din aceasta suma, daca 

este platita integral pana pe 31 martie 2019 inclusiv. 

Valoarea bonificatiilor pentru cele doua situatii de mai sus diminueaza sumele de plata mentionate. 

  

Disclaimer 

Acest material informativ este furnizat cu titlu orientativ si nu 

trebuie considerat un serviciu de consultanta. Desi incercam sa 

furnizam informatii corecte si de actualitate, nu exista nicio 

garantie ca aceste informatii vor fi corecte la data la care sunt 

primite sau ca vor continua sa ramana corecte in viitor. Este 

recomandat sa soliciti o analiza a cazului tau si o opinie 

personalizata inainte de a intreprinde actiuni bazate pe continutul 

materialului. Pentru o astfel de opinie sau intrebari suplimentare in 

ceea ce priveste problemele expuse, nu ezita sa ne contactezi. 

 

Mai multe informatii utile direct 

in inbox-ul tau? 

 
Aboneaza-te la newsletter! 

https://accace.ro/subscribers-ro/
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Contact  

Iulia Vlasceanu 

Tax Consultant 

E-Mail: iulia.vlasceanu@accace.com 

Tel: + 40 314 050 440 

Despre Accace  

Avand peste 550 de profesionisti in cadrul birourilor deschise in 13 tari din Europa Centrala si de Est, 

Accace reprezinta una dintre companiile de consultanta si externalizare de top din regiune. De-a lungul 

anilor, Accace a dobandit o experienta remarcabila, detinand un portofoliu ce cuprinde peste 2000 de 

clienti, majoritatea companii internationale. 

In prezent, furnizam servicii prin intermediul birourilor noastre din Bosnia si Hertegovina, Cehia, Croatia, 

Germania, Macedonia, Muntenegru, Polonia, Romania, Serbia, Slovacia, Slovenia, Ucraina si Ungaria. 

Alte locatii europene, precum si din afara Europei, sunt acoperite de partenerii nostri de incredere. 

Mai multe poti afla accesand: www.accace.ro 

 

https://www.facebook.com/accace.poland
https://www.linkedin.com/company/accace-romania
https://plus.google.com/+AccaceSRLBucuresti
http://accace.ro/?utm_source=Website_Link_Click&utm_medium=PDF&utm_campaign=Romanian_Language_News_Flash

