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Nr. înregistrare/data : CJR_DEC-1382/ 10.03.2020
Stimate domnule,
Urmare adresei Dvs. nr. CJR-DGR 18641/06.09.2019, prin care ne solicitati sa
va transmitem lunar modificarile legislative cu caracter general si specific, pe diferite tipuri
de activitati, va transmitem datele solicitate, publicate in Monitorul Oficial, in luna februarie
2020 dupa cum urmeaza:
1. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2020 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile
naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi
completarea Legii concurenţei nr. 21/1996 şi pentru modificarea şi completarea art.
15 din Legea concurenţei nr. 21/1996 (M. Of. nr. 73 din 3 februarie 2020):
- modifică și completează Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind
procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi
completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, cu modificările şi completările ulterioare, după
cum urmează:
- deciziile de stopare sau recuperare a ajutoarelor de minimis emise de Consiliul
Concurenţei se transmit, împreună cu dovada primirii acestora de către beneficiari, în
termen de 20 de zile lucrătoare de la data emiterii deciziei, în vederea recuperării
ajutoarelor de minimis, inclusiv a dobânzilor aferente, organelor fiscale competente, în
vederea aplicării prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu
modificările şi completările ulterioare, iar sumele astfel realizate se fac venit la bugetul de
stat;
- în cazul deciziilor de mai sus, Consiliul Concurenţei calculează valoarea dobânzii
pentru perioada cuprinsă între data plăţii ajutorului de minimis şi data emiterii deciziei de
recuperare inclusiv, iar organele fiscale vor calcula valoarea dobânzii pentru perioada
cuprinsă între data emiterii deciziei de recuperare şi data recuperării sau a rambursării
integrale;
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- în cazul în care furnizorii sau administratorii nu au organe proprii de executare sau
există mai mulţi furnizori autorităţi publice, aceştia pot transmite deciziile privind
recuperarea ajutorului de stat sau de minimis dispusă de Comisia Europeană, împreună
cu dovada primirii acestora de către beneficiari, în cel mult 20 de zile lucrătoare de la data
emiterii deciziei, în vederea recuperării ajutoarelor de stat sau de minimis, inclusiv a
dobânzilor aferente, organelor fiscale competente, în vederea aplicării prevederilor Legii nr.
207/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Furnizorii sau administratorii
calculează şi informează organele fiscale competente cu privire la valoarea dobânzii
pentru perioada cuprinsă între data plăţii ajutorului de stat sau de minimis şi data emiterii
deciziei de recuperare inclusiv, iar organele fiscale competente vor calcula valoarea
dobânzii pentru perioada cuprinsă între data emiterii deciziei de recuperare şi data
recuperării sau a rambursării integrale. Sumele astfel realizate se fac venit la bugetul de
stat, cu excepţia cazului în care prin lege specială se dispune altfel;
- până la emiterea deciziei, prin care se dispune recuperarea ajutoarelor de stat acordate,
furnizorul sau administratorul poate solicita organelor fiscale competente instituirea
măsurilor asigurătorii, în condiţiile Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările
ulterioare, asupra activelor beneficiarului/beneficiarilor de ajutor de stat, într-un cuantum
echivalent cu valoarea ajutorului de stat ilegal sau utilizat abuziv estimat de acesta.
2. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 260/2020 privind modificarea şi
completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea
de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcţionare a
sistemului naţional de raportare – Forexebug (M. Of. nr. 74 din 3 februarie 2020):
√ modifică și completează Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 517/2016 pentru
aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcţionare
a sistemului naţional de raportare – Forexebug.
3. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 547/2020 pentru modificarea
Normelor metodologice privind utilizarea şi completarea ordinului de plată pentru
Trezoreria Statului (OPT) şi a ordinului de plată multiplu electronic (OPME),
februarie 2020aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 246/2005 (M. Of.
nr. 82 din 5 februarie 2020):
- modifică art. 5 lit. ș din Normele metodologice privind utilizarea şi completarea
ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) şi a ordinului de plată multiplu
electronic (OPME), aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 246/2005,
referitor la rubrica «Semnătura plătitorului şi ştampila».
4. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12/2020 privind instituirea cadrului
legal pentru acordarea unor ajutoare de stat individuale de salvare (M. O. nr. 102 din
11 februarie 2020)
- Reglementează faptul că Ministerul Finanţelor Publice poate acorda, la solicitarea
Companiei Naţionale de Transporturi Aeriene Române - TAROM - S.A., care se confruntă
cu dificultăţi economico-financiare majore, un împrumut, în limita sumei de 199.052 mii lei,
pe o perioadă de 6 luni, cu titlu de ajutor de stat individual pentru salvare.
- Creanţele rezultate din gestionarea împrumutului se urmăresc şi se execută în
condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale privind executarea creanţelor fiscale şi se
recuperează conform legislaţiei în vigoare privind colectarea creanţelor fiscale de către
organul fiscal central competent în administrarea creanţelor fiscale ale împrumutatului, pe
baza înscrisurilor întocmite de direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor
Publice, prin care se individualizează la data scadenţei sumele de recuperat şi care
constituie titluri executorii. În cazul în care instanţele judecătoreşti s-au pronunţat asupra
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acestor sume, executarea silită se efectuează în temeiul hotărârii judecătoreşti definitive
care, potrivit legii, constituie titlu executoriu.
5. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2020 privind unele măsuri pentru
îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (M. O. nr. 107 din
12 februarie 2020)
- Modifică şi completează Ordonanţa Guvernului nr. 86/2003 privind unele
reglementări în domeniul financiar după cum urmează:
- Agenţia Națională de Administrare Fiscală este condusă de un preşedinte
cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a prim-ministrului.
- Preşedintele Agenţiei este ajutat în activitatea sa de 3 vicepreşedinţi cu
rang de subsecretar de stat, numiţi prin decizie a prim-ministrului. Vicepreşedinţii exercită
atribuţiile delegate de preşedintele Agenţiei.
- Modifică Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri
pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, după cum urmează:
- În exercitarea atribuţiilor de serviciu, personalul din cadrul Agenţiei care ocupă
funcţii publice în cadrul Direcţiei generale antifraudă fiscală este învestit cu exerciţiul
autorităţii publice şi beneficiază de protecţie, potrivit legii
- Funcţiile utilizate de Direcţia generală antifraudă fiscală în realizarea atribuţiilor
stabilite de lege sunt funcţii publice generale şi funcţii contractuale
- La orice acţiune de control participă minimum 2 inspectori
- Funcţiile publice specifice de inspector general antifraudă, inspector general
adjunct antifraudă, inspector şef antifraudă şi inspector antifraudă se desfiinţează.
- Modifică Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările
şi completările ulterioare, se după cum urmează:
- Controlul operativ şi inopinat se efectuează de către funcţionarii publici din cadrul
Direcţiei generale antifraudă fiscală, în condiţiile legii.
- La începerea controlului operativ şi inopinat, funcţionarul public din cadrul
Direcţiei generale antifraudă fiscală este obligat să se legitimeze în condiţiile legii.
- Constituie contravenţie fapta de neîndeplinire a măsurilor dispuse în termenele şi
condiţiile stabilite de organul de inspecţie fiscală, precum şi a măsurilor dispuse de
funcţionarii publici din cadrul Direcţiei generale antifraudă fiscală, dacă nu au fost săvârşite
în astfel de condiţii încât să fie considerate, potrivit legii, infracţiuni.
6. Ordinul ministrului culturii nr. 2520/2020 privind aprobarea procedurii de
selecţie a beneficiarilor şi a modalităţilor de finanţare nerambursabilă pentru acţiuni
şi proiecte culturale în cadrul Programului cultural naţional "Timişoara - Capitală
Europeană a Culturii în anul 2021"(M. O. nr. 102 din107 din 12 februarie 2020)
- Aprobă procedura de selecţie a beneficiarilor şi modalităţile de finanţare
nerambursabilă pentru acţiuni şi proiecte culturale în cadrul Programului cultural naţional
"Timişoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2021".
- Modul de utilizare de către beneficiari a sumelor acordate de către Asociaţia
"Timişoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii" sub forma finanţărilor nerambursabile
este supus controlului acesteia, Ministerului Culturii, organelor fiscale din subordinea
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi Ministerului Finanţelor Publice, prin
aparatul de inspecţie economico-financiară, astfel cum este definit la art. 3 alin. (1) din
Normele metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea inspecţiei
economico-financiare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 101/2012, în conformitate
cu prevederile legale în materie.
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7. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 624/2020 privind aprobarea
atribuţiilor de detaliu, fluxului informaţional şi metodologiei de lucru în activitatea
de inspecţie desfăşurată în baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999
privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv (M. O. nr. 121 din
17 februarie 2020)
- Aprobă atribuţiile de detaliu, fluxul informaţional şi metodologia de lucru în
activitatea de inspecţie desfăşurată în baza prevederilor art. 22 din Ordonanţa Guvernului
nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, inspectie
realizata de aparatul de inspecţie economico-financiară, aşa cum este prevăzut de art. 3
alin. (1) din anexa la H.G. nr. 101/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare.
8. Ordinul Președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală
nr.454/2020 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală nr. 146/2018 pentru descrierea profilurilor prevăzute la art. 22
pct. J lit. a) din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate
de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003,
structura XML a mesajelor de activare a acestora, structura XML a fişierelor
prevăzute la art. 22 pct. J lit. b) din Normele metodologice pentru aplicarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor
economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 479/2003, precum şi categoriile de URL-uri utilizate în schimbul de
informaţii cu sistemul informatic naţional de supraveghere şi monitorizare a datelor
fiscale al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (M. O. nr. 123 din 17 februarie
2020)
- Modifică secţiunea II.14 din anexa nr. 2 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale
de Administrare Fiscală nr. 146/2018 în ceea ce privește Nomenclatorul pentru tipul de
plată" și dispune că Nomenclatorul pentru valută este cel prevăzut în standardul
internaţional pentru codurile valutare, ISO 4217, emis de Organizaţia Internaţională de
Standardizare.

Cu deosebită consideraţie,

Șef Serviciu,
Stelia Irimies

Director executiv colectare,
Alin Cristian Jude

Elaborat de: Laura Stoica,inspector asistent , D.G.R.F.P. Cluj Napoca
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