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1. A fost aprobată procedura de acordare a bonificațiilor în legătură cu 
depunerea declarației unice  

 
Autoritățile fiscale au aprobat procedura de acordare a bonificațiilor pentru contribuabilii care au depus 

declarația unică prin spațiul privat al ANAF și au achitat cu anticipație obligațiile fiscale aferente veniturilor 

declarate în anul 2018. Bonificația este acordată din oficiu și reprezintă 5% din valoarea veniturilor declarate 

și plătite de contribuabili anterior datei 15 de decembrie 2018.  

 

De asemenea, se prevede că acei contribuabili care au achitat integral obligațiile fiscale, fără a deduce sumele 

corespunzătoare bonificațiilor, pot solicita restituirea sumelor plătite suplimentar prin depunerea unei cereri la 

autoritatea competentă. 

 

Sursa: Ordinul președintelui ANAF cu nr. 1369/2019 pentru aprobarea procedurii de acordare a bonificațiilor 
pentru depunerea prin mijloace electronice de transmitere la distanță în anul 2018 a declarației unice privind 
impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoane fizice, precum și pentru plata cu anticipație a 
obligațiilor fiscale declarate în anul 2018 prin declarația unică. 
 
 

2. Noi modificări în domeniul construcțiilor 
 

În decembrie 2018, OUG 114/2018 a introdus următoarele facilități fiscale pentru veniturile salariale obținute 

de angajați în domeniul construcțiilor, care sunt aplicabile sub rezerva îndeplinirii anumitor condiții: scutire de 

la plata impozitului pe venit și scutire parțială de la plata contribuțiilor sociale. 

 

Începând cu 21 iulie 2019, prevederile OUG 114/2018 suferă modificări. Unele dintre modificări includ:  

 

➢ Este extinsă lista activităților pentru care se aplică facilitățile fiscale astfel încât să includă activitățile 

desfășurate sub codurile CAEN 2351 (fabricarea cimentului), 2352 (fabricarea varului și ipsosului) și 2399 

(fabricarea altor produse din minerale nemetalice n.c.a.). 

 

➢ Regulile de determinare a plafonului de minimum 80% din cifra de afaceri, care ar trebui să rezulte din 

activități de construcții, se modifică astfel: 

 

• Pentru societățile înființate începând cu 1 ianuarie 2019, cifra de afaceri se calculează cumulat de la 

începutul anului; pentru a beneficia de facilități, 80% din cifra de afaceri ar trebui să provină din 

construcții; 

 

• Societățile înființate anterior datei de 1 ianuarie 2019 se vor raporta numai la cifra de afaceri obținută 

în anul fiscal anterior. Dacă minimum 80% din această cifră de afaceri provine din construcții, 

societatea va putea beneficia de facilitățile fiscale pe tot parcursul anului curent. Dacă acest plafon de 

80% nu este atins pentru anul anterior, societatea aplică același principiu precum societățile nou 

înființate. 
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➢ Se introduce posibilitatea ca, începând cu 21 iulie 2019, facilitățile fiscale să se aplice angajaților cu salarii 

brute mai mari de 30.000 lei, în limita acestui nivel; pentru sumele care depășesc pragul de 30.000 lei se 

vor aplica taxele salariale integrale (în prezent, facilitățile se aplică doar salariaților cu venituri lunare brute 

cuprinse între 3.000 lei și 30.000 lei). 

 

Sursa: Ordonanța de urgență nr. 43 / 2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative care privesc 
stabilirea unor măsuri în domeniul investițiilor. 

 
 
 
3. Prima amendă din România pentru încălcarea GDPR: Unicredit, sancționată 

cu 130.000 Euro 
 

Conform unui comunicat al Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal 

publicat pe site-ul instituției, pe data de 27.06.2019 a fost finalizată o investigație la operatorul Unicredit Bank 

S.A. în urma căreia acesta a fost sancționat contravențional cu amendă în cuantum de 613.912 lei, echivalentul 

în euro al sumei de 130.000 euro.  

 

Sancțiunea a fost aplicată ca urmare a neaplicării măsurilor tehnice şi organizatorice adecvate, atât în 

momentul stabilirii mijloacelor de prelucrare, cât şi în cel al prelucrării în sine, destinate să pună în aplicare în 

mod eficient principiile de protecție a datelor, precum reducerea la minimum a datelor, şi să integreze garanțiile 

necesare în cadrul prelucrării, pentru a îndeplini cerințele RGPD şi a proteja drepturile persoanelor vizate.  

 

Aceasta a condus la dezvăluirea în documentele ce conţin detaliile tranzacţiilor şi care sunt puse on-line la 

dispoziţia clienţilor beneficiari ai plăţilor, a datelor privind CNP-ul și adresa plătitorului (pentru situaţiile în care 

plătitorul efectua tranzacţia dintr-un cont deschis la o alta instituţie de credit - tranzacţii externe şi depuneri la 

casierie), respectiv a datelor privind adresa plătitorului (pentru situaţiile în care plătitorul efectua tranzacţia 

dintr-un cont deschis la Unicredit Bank S.A. - tranzacţii interne), pentru un număr de 337.042 persoane vizate, 

în perioada 25 mai 2018 – 10.12.2018, se arată în comunicat. 

 

Sursa: Comunicat al Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal din data 
de 04.07.2019, publicat pe site-ul instituției. 
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Dacă doriţi să primiți regulat noutăți fiscale vă rugăm să vă abonati la newsletter. 
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