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Modificări importante în legislația fiscală 6 Septembrie 2019
Așa cum anunța la sfârșitul lunii Iulie într-o conferință de presă Ministrul de Finanțe, dna. Natalia Gavriliţă, ministerul a
pregătit un pachet de modificări legislative cu impact fiscal având ca scop atenuarea deficitului prognozat al bugetului
de stat. Aceste modificări includeau printre altele anularea interdicției privind controalele fiscale pentru perioada de
până la 1 Ianuarie 2018 introdusă în cadrul amnistiei fiscale aprobată prin Legea nr.180 din 26 Iulie 2018, revenirea la
cota standard a TVA pentru sectorul HoReCa, impozitarea tichetelor de masă introduse anterior ca măsură de stimulare
a creșterii veniturilor salariaților, excluderea scutirii personale pentru persoanele care obțin un venit mai mare de 30 mii
lei pe luna, revenirea la vechiul regim de impozitare a creșterii de capital, eliminarea scutirii de 500 mii lei la estimarea
venitului prin metode indirecte și alte modificări.
După o serie de consultări publice și negocieri cu mediul de afaceri, proiectul de Lege pentru modificarea unor acte
legislative a fost votat în lectură finală de Parlament și publicat în Monitorul oficial nr. 279-280 din 6 Septembrie 2019,
Legea nr.122 din 16 August 2019.
Detalii găsiți în rândurile ce urmează:

1. Impozitul pe venit
➢ Se anulează dreptul utilizării scutirii personale de către persoanele fizice care obțin venituri impozabile
ce depășesc suma de 360 mii lei anual (adică 30 mii lei lunar), cu excepția veniturilor din care se
efectuează rețineri finale în conformitate cu art. 901 CF. Totodată, a fost introdusă obligația acestor
persoane de a depune declarația cu privire la impozitul pe venit în cazul în care pe parcursul anului
fiscal au utilizat scutirea personală, iar suma venitului anual impozabil (cu excepția veniturilor
impozitate conform art. 901 CF) a depășit 360 mii lei.
➢ Se modifică cota impozitului pe venit reținută în prealabil de către persoanele juridice specificate la
art.90 alin (1) CF din veniturile achitate în folosul persoanelor fizice de la 7% la 12%. Astfel,
persoanele fizice nu vor mai trebui sa calculeze și să achite de sine stătător diferența de plată pentru
impozitul aferent veniturilor impozabile primite de la persoanele juridice.
➢ Se exclude dreptul agenților economici (persoane juridice) de a beneficia de regimul special la
impozitarea creșterii de capital în conformitate cu prevederile capitolului 5 „Creșterea și pierderea de
capital” al Codului Fiscal, iar pentru persoanele fizice s-a revenit la impozitarea a 50% din suma
creșterii de capital (anterior 20%) determinată conform regulilor stabilite în capitolul menționat.
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2. Taxa pe valoarea adăugată și accize
➢ Se exclude cota preferențială de 10% pentru serviciile de cazare și cele de alimentație publică prestate
de către operatorii din sectorul HoReCa. Astfel, începând cu data de 1 Ianuarie 2020 aceste
servicii/livrări se vor impozita cu cota standard a taxei pe valoarea adăugată în mărime de 20%.
➢ Se instituie o nouă scutire de la plata TVA si accizelor pentru persoanele fizice care importă mărfuri
ce nu poartă caracter comercial prin intermediul trimiterilor poștale internaționale și a căror valoare
„intrinsecă”(exclusiv costurile logistice și de asigurare) nu depășește 200 de euro per expediere.
3. Taxa de poluare a mediului
➢ Se majorează cu 20% taxele pentru mărfurile care în procesul utilizării poluează mediul înconjurător.
Astfel, în Anexele la Legea nr.150/1998 privind plata pentru poluarea mediului, se operează modificări
pentru toate pozițiile tarifare.
4. Tichetele de masă
Prin Legea 122/16.08.2019, se operează o serie de modificări în regimul de impozitare a tichetelor de
masă. Astfel, începând cu 1 Ianuarie 2020:
➢ Valoarea nominală deductibilă a tichetelor de masă nu poate să depășească suma de 45 de lei pentru o zi
lucrată;
➢ Valoarea tichetelor de masă este impozabilă cu contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și
contribuții de asigurări sociale individuale;
➢ Depășirea valorii nominale deductibile în scopuri fiscale a tichetelor de masă se va impozita cu
impozitul pe venit, prime de asigurări obligatorii de asistență medicală și contribuții de asigurări sociale
de stat obligatorii;
5. Administrarea fiscală
Atenție: începând cu data publicării Legii nr.122 din 16.08.2019, se elimină interdicția privind efectuarea
controalelor fiscale pentru determinarea corectitudinii calculării și achitării obligațiilor fiscale pentru
perioadele de până la data de 1 Ianuarie 2018.
➢ Se exclude posibilitatea diminuării venitului impozabil al persoanelor fizice estimat prin metode
indirecte cu suma de 500 mii de lei, indiferent de faptul dacă suma dată a fost sau nu declarată conform
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art.2267. Diminuarea venitului impozabil estimat prin metode indirecte va fi posibilă doar cu suma
care a fost declarată în mod corespunzător până la data de 31 Decembrie 2012.
Pe scurt:
La data de 6 Septembrie 2019 a fost publicată în Monitorul Oficial Nr. 279-280 Legea nr.122/06.08.2019 cu privire la
modificarea unor acte legislative. O dată cu publicarea acestei Legi se operează următoarele modificări legislative
importante cu impact fiscal:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Se elimină interdicția privind efectuarea controalelor fiscale pentru perioadele de până la 1 Ianuarie 2018;
Se anulează dreptul de utilizare a scutirii personale pentru persoanele cu venituri ce depășesc suma de 360
mii de Lei anual;
Se modifică cota impozitului reținut la sursa de plată din veniturile persoanelor fizice de la 7% la 12%;
Se exclude dreptul persoanelor juridice de a beneficia de regimul special de impozitare a creșterii de capital;
în același timp se revine la impozitarea a 50% din creșterea de capital pentru persoanele fizice ce nu
desfășoară activitate de întreprinzător (anterior se impozita 20%);
Se exclude cota preferențială de 10% TVA pentru operatorii sectorului HoReCa;
Se majorează cotele taxei pentru mărfurile care în procesul utilizării cauzează poluarea mediului;
Se introduce obligația de calculare și achitare a contribuțiilor de asigurări sociale pentru tichetele de masă
acordate de către angajatori în mărime ce nu depășește suma de 45 lei pentru o zi lucrata; în același timp, în
cazul depășirii sumei menționate se vor aplica toate impozitele salariale.

Aceste modificări vor intra în vigoare începând cu 1 Ianuarie 2020, cu excepția anulării interdicției pentru controale
fiscale care a intrat în vigoare odată cu publicarea Legii, adică din data de 6 Septembrie 2019 şi modificările legate de
art.226 care vor intra în vigoare la 1 Ianuarie 2022.
Nu ezitați să ne contactați în cazul în care există aspecte pe care doriți să le discutați.
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