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Către  
: Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Cluj-Napoca 
Compartimentul de Comunicare, Relatii Publice si Mass Media  

În atenţia                    : Domnului Radu Alin 
Ref.               Adresa nr. CJR-DGR 18641/06.09.2019 

De la                           

: D.G.R.F.P. CLUJ-NAPOCA 
 Activitatea de Colectare 
 Serviciul Asistenta pentru Contribuabili 

Adresă 
Str. P-ta Avram Iancu nr. 19 
Tel : 0264 705628,0264705616 

Nr. înregistrare/data : CJR_DEC- 2416/ 07.04.2020 

 
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 martie 
2020 dupa cum urmeaza: 

1. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1615/2020 privind indicele 
preţurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăţilor anticipate în contul 
impozitului pe profit anual (M. O. nr. 169 din 2 martie 2020) 
 ► Reglementează că pentru anul fiscal 2020, indicele preţurilor de consum utilizat 
pentru actualizarea plăţilor anticipate în contul impozitului pe profit anual este 103,1%. 
 2. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 
614/2020 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală nr.147/2020 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea 
sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susţinerea 
entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a 
unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii, 
precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare (M. O. nr. 181 din 5 martie 2020) 
 ► Modifică Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 
147/2020 după cum urmează: 
 - Se aprobă modelul, conţinutul şi instrucţiunile de completare a formularului 230 
„Cerere privind destinaţia sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe 
veniturile din salarii şi din pensii/Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 
3,5% din impozitul anual datorat." 
 - Procedura se aplică pentru direcţionarea de către contribuabili a unei sume 
reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pe veniturile realizate începând cu 
anul 2019, pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în 
condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform 
legii. 
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 - Pentru contribuabilii care au realizat venituri din salarii şi asimilate salariilor, din 
pensii, precum şi din activităţi independente realizate în baza contractelor de activitate 
sportivă, în perioada 1 ianuarie - 31 martie 2019, inclusiv, şi solicită direcţionarea unei 
sume din impozitul datorat aferent acestei perioade, sunt aplicabile prevederile Ordinului 
preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 50/2019 pentru aprobarea 
procedurii privind stabilirea de către organul fiscal central a sumei reprezentând 2% din 
impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi 
funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult sau pentru acordarea de burse private, 
conform legii, sau a sumei reprezentând 3,5% din impozitul anual datorat pentru 
susţinerea entităţilor nonprofit şi a unităţilor de cult, care sunt furnizori de servicii sociale 
acreditaţi cu cel puţin un serviciu social licenţiat, în condiţiile legii, precum şi a modelului şi 
conţinutului unor formulare. 
   - În cazul formularelor 230 înregistrate la organul fiscal central competent până la data 
publicării prezentului ordin, opţiunea contribuabililor referitoare la direcţionarea unei sume 
din impozitul anual datorat, începând cu anul 2019, rămâne valabilă. 
    ► Formularele 230 aprobate prin OPANAF 50/2019, OPANAF nr. 147/2020 şi, de 
asemenea, cele prevăzute de prezentul ordin pot fi completate şi depuse la organul fiscal 
central competent până la data de 25 mai 2020 inclusiv. 
 3. Ordin al ministrului finanțelor publice nr. 1665/2020 privind stabilirea 
mijloacelor electronice de transmitere la distanță a actelor de executare și a 
procedurii de comunicare a acestora (M. O. nr. 200 din 12 martie 2020) 
 ► Stabilește modalitatea de comunicare prin intermediul mijloacelor electronice de 
transmitere la distanță a actelor de executare emise de organele de executare silită. 
Actele de executare se comunică prin SPV, sub forma unui fișier .pdf cu .xml atașat, 
semnat electronic. 
 ► Aprobă procedura de comunicare prin mijloace electronice de trasnmitere la 
distanță de către instituțiile de credit a actelor de executare silită precum și condițiile în 
care aceasta se realizează. 
 ►  Prevede modelul Convenției-cadru de aderare a instituțiilor de credit la 
mecanismul de comunicare prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la 
distanță a actelor de executare silită, pe care instituțiile de credit care vor să adere la acest 
mecanism trebuie sa o încheie. 
 4. Hotărârea nr. 174/2020 pentru modificarea și completarea Hotărârii 
Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de 
Administrare Fiscală (M. O. nr. 201 din 12 martie 2020) 
 ►  Stabilește numărul maxim de posturi din aparatul propriu al agenției și 
structurilor subordonate la 25.582, inclusiv președintele, vicepreședinții și posturile 
aferente cabinetelor demnitarilor și structura organizatorică a Agenției Naționale de 
Administrare Fiscală; 
 ►  Reglementează activitatea Direcției Generale Antifraudă. 

5. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 705/2020 pentru aprobarea modelului 
şi conţinutului formularului (390 VIES) "Declaraţie recapitulativă privind 
livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare" (M. O. nr. 217 din 17 martie 2020) 
► Se aprobă modelul, conținutul și instrucțiunile de completare ale formularului 390 VIES 
"Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare" care se 
depune începând cu operaţiunile desfăşurate în luna februarie 2020. A fost introdusă o 
nouă secțiune specifică regimului de ”stocuri la dispoziția clientului”. 

6. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 706/2020 privind modificarea 
Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.386/2016 pentru 
aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 101 "Declaraţie privind impozitul pe profit" 
şi 120 "Decont privind accizele" (M. O. nr. 217 din 17 martie 2020)                     
 ► Se aprobă modelul, conținutul și instrucțiunile de completare ale formularelor 101 
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"Declaraţie privind impozitul pe profit" şi 120 "Decont privind accizele" care se utilizează 
pentru cu declararea obligaţiilor anuale aferente anului fiscal 2019. 

7. Ordonanța de urgență nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal – 
bugetare (M.O.nr.230 din 21 martie 2020)  

► Modifică și completează Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind 
Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – IMM INVEST ROMANIA. 

► Prorogă, în anul 2020, primul termen scadent pentru plata impozitelor anuale pe 
clădiri, teren, mijloace de transport precum și termenul de acordare a bonificației pentru 
plata cu anticipație a acestor impozite, de la 31 martie 2020 la 30 iunie 2020, inclusiv. 

► Modifică Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, 
după cum urmează: 

-modifică perioada în care debitorul care dorește să își restructureze obligațiile 
bugetare are obligația de a notifica organul fiscal competent cu privire la intenția sa; 

-modifică termenul până la care se poate depune, sub sancțiunea decăderii, 
solicitarea de restructurare. 

► Reglementează o serie de măsuri fiscale, a căror aplicare încetează în termen de 
30 de zile de la încetarea stării de urgență și anume: 

-obligațiile fiscale scadente începând cu data intrării în vigoare a ordonanței de 
urgență, neachitate până la împlinirea termenului de 30 de zile de la încetarea stării de 
urgență, nu sunt considerate obligații fiscale restante și nu se calculează și nu se 
datorează dobânzi și penalități de întârziere conform prevederilor Codului de procedură 
fiscală; 

-se suspendă sau nu încep măsurile de executare silită prin poprire a creanțelor 
bugetare, cu excepția celor stabilite prin hotărâri judecătorești pronunțate în materie 
penală. 

► Prevede, pentru contribuabilii care aplică sistemul de declarare și plată a 
impozitului de profit anual cu plăți anticipate, modalitatea de efectuare a plăților anticipate 
trimestriale pentru anul 2020. 

► Reglementează, pe durata stării de urgență, condițiile ce trebuie îndeplinite de 
societățile care și-au întrerupt total sau parțial activitatea în baza deciziilor emise de 
autoritățile competente, pentru a putea beneficia de amânarea la plată a serviciilor de 
utilități, electricitate, gaze naturale, apă, servicii de telefonie și de internet, precum și a 
chiriei pentru imobilele cu destinație de sediu social/ sedii secundare. 
► Prelungește termenul de depunere a declarației privind beneficiarul real cu 3 luni de la 
data încetării stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020. 

8. Ordonanța de urgență nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte 
legislative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în 
contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea virusului SARS-COV-2 (M. 
O. nr. 231 din 21 martie 2020) 
► Reglementează nivelul și tratamentul fiscal al indemnizației acordată angajaților pe 
perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă din inițiativa 
angajatorului, pe perioada stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020, astfel: 

-indemnizația acordată pe perioada suspendării temporare a contractului individual 
de muncă din inițiativa angajatorului, se stabilește la nivelul a 75% din salariul de bază 
corespunzător locului de muncă ocupat;                     

-indemnizația se suportă din bugetul asigurărilor de șomaj, dar nu mai mult de 75% 
din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe 
anul 2020 și este supusă impozitării și plății contribuțiilor sociale obligatorii conform 
prevederilor Codului fiscal; 

-calculul și plata impozitului pe venit, a contribuției de asigurări sociale și a 
contribuției de asigurări sociale de sănătate se realizează de către angajatori din 
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indemnizațiile încasate din bugetul asigurărilor de somaj. Nu se datorează contribuția 
asiguratorie de muncă pentru această indemnizație; 
-termenul de plată și declarare a obligațiilor fiscale este data de 25 a lunii următoare celei 
în care se face plata din bugetul asigurărilor de șomaj. 

9. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 31/2020 pentru completarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuții 
pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății (M. O. nr. 255 din 27 martie 
2020) 

       ► Plafonează, pentru trimestrul I al anului 2020, procentul aferent contribuției 
trimestriale clawback la valoarea trimestrului IV al anului 2019 de 27,65%. 

10. Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 
816/2020 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a contractelor de fiducie, de 
organizare și funcționare a Registrului central al fiduciilor, precum și a modelului și 
conținutului formularului "Declarație de înregistrare a contractelor de fiducie" - 
Agenția Națională de Administrare Fiscală – ANAF (M. O. nr. 255 din 27 martie 2020) 

► Aprobă procedura de înregistrare a contractelor de fiducie, de organizare și 
funcționare a Registrului central al fiduciilor, precum și modelul și conținutul formularului 
"Declarație de înregistrare a contractelor de fiducie"; 
  ► Abrogă Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 
1.985/2012 privind aprobarea Procedurii de înregistrare a contractelor de fiducie, a 
Procedurii de înregistrare a contractelor de locațiune, precum și pentru aprobarea 
modelului și conținutului unor formulare. 

11. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2020 privind modificarea și 
completarea Ordonanței de urgență nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea 
unor acte legislative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției 
sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea virusului 
SARS-COV-2  (M. O. nr. 260 din 30 martie 2020) 

► În situația în care bugetul angajatorului destinat plății cheltuielilor de personal 
permite, indemnizația de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului 
asigurarilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020 poate fi suplimentată de angajator cu 
sume reprezentând diferența de până la minimum 75% din salariul de bază corespunzător 
locului de muncă ocupat. 

► Perioada pentru care salariații ale căror contracte individuale de muncă sunt 
suspendate și angajatorii acestor salariați nu datorează contribuția asigurătorie pentru 
muncă conform prevederilor art.220^5 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificările și completările ulterioare, constituie stagiu de cotizare fără plata contribuției în 
sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru concediile și indemnizațiile de asigurări 
sociale de sănătate prevăzute de O.U.G. nr.158/2005. Pentru stabilirea și calculul 
indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate prevăzute de O.U.G. nr.158/2005 se 
utilizează salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată.  

► Pe perioada stării de urgență: 
- alți profesioniști, astfel cum sunt reglementați de art. 3 alin.(2) din Codul civil, care 

întrerup activitatea, beneficiază din bugetul de stat de o indemnizație de 75% din câștigul 
salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 
nr.6/2020; 

- sportivii, pentru perioada suspendării temporare a contractului de activitate sportivă 
din inițiativa structurii sportive, beneficiază de o indemnizație de 75% din drepturile în bani 
aferente contraprestației activității sportive, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial 
mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2020 
nr.6/2020. Indemnizația se suportă din bugetul de stat; 

- persoanele fizice, care obțin venituri exclusiv din drepturile de autor și drepturile 
conexe, care întrerup activitatea, beneficiază din bugetul de stat de o indemnizație de 75% 
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din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe 
anul 2020 nr.6/2020; 

- indemnizația este supusă impozitării și plății contribuțiilor de asigurări sociale și de 
asigurări sociale de sănătate, în condițiile prevăzute de Codul fiscal; 

- prin derogare de la Codul fiscal, calculul, declararea și plata obligațiilor fiscale 
reprezentând impozit pe venit, contribuția de asigurări sociale de sănătate și contribuția de 
asigurări sociale, la care este supusă indemnizația, se stabilesc prin ordin comun al 
ministrului muncii și protecției sociale. 

► Indemnizația pentru fiecare zi liberă acordata în baza Legii nr.19/2020 privind 
acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii 
temporare a unităților de învățământ, este supusă impozitării și plății contribuțiilor de 
asigurări sociale, de asigurări sociale de sănătate, precum și plății contribuției asiguratorii 
pentru muncă, în condițiile prevăzute de Codul fiscal. Impozitele și contribuțiile de asigurări 
sociale, de asigurări sociale de sănătate, precum și plata contribuției asiguratorii pentru 
muncă aferente indemnizației se suportă de angajator.                      

12. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2020 privind unele măsuri fiscale 
și modificarea unor acte normative (M. O. nr. 260 din 30 martie 2020) 

► Reglementează o serie de bonificații pentru plătitorii de impozit pe profit/impozit pe 
venitul microîntreprinderilor/impozit specific, în vederea stimulării plății obligațiilor fiscale 
scadente, astfel: 

- Contribuabilii plătitori de impozit pe profit, indiferent de sistemul de declarare și 
plată prevăzut de art. 41 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și 
completările ulterioare, care plătesc impozitul datorat pentru trimestrul I al anului 2020, 
respectiv pentru plata anticipată aferentă aceluiași trimestru, până la termenul scadent de 
25 aprilie 2020 inclusiv, beneficiază de o bonificație calculată asupra impozitului pe profit 
datorat, astfel: 

a) 5% pentru contribuabilii mari stabiliți potrivit Ordinului președintelui Agenției 
Naționale de Administrare Fiscală nr.3.609/2016 privind organizarea activității de 
administrare a marilor contribuabili; 

b) 10% pentru contribuabilii mijlocii stabiliți potrivit Ordinului președintelui Agenției 
Naționale de Administrare Fiscală nr.3.610/2016 privind organizarea activității de 
administrare a contribuabililor mijlocii, cu modificările ulterioare; 

c) 10% pentru ceilalți contribuabili care nu se încadrează la lit. a) și b). 
► De bonificație beneficiază și: 
- contribuabilii care intră sub incidența prevederilor art. 16 alin. (5) din Legea nr. 

227/2015, cu modificările și completările ulterioare. Acești contribuabili beneficiază de 
bonificația prevăzută de alin. (1) dacă plătesc impozitul datorat pentru trimestrul/plata 
anticipată trimestrială până la termenul scadent cuprins în perioada 25 aprilie-25 iunie 
2020; 

- contribuabilii care intră sub incidența Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific 
unor activități, pentru impozitul pe profit aferent trimestrului I al anului 2020, determinat 
pentru activitățile desfășurate, altele decât cele corespunzătoare codurilor CAEN 
prevăzute de lege. 

► Contribuabilii plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, care plătesc 
impozitul aferent trimestrului I al anului 2020, până la data de 25 aprilie 2020 inclusiv, 
beneficiază de o bonificație de 10% calculată asupra impozitului datorat pentru trimestrul 
respectiv. 

► Reglementează modul de calcul și declarare a impozitului pe profit/venit, astfel: 
- determinarea impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microîntreprinderilor de 

plată se face prin scăderea din impozitul datorat a bonificației calculate; 
- pentru plătitorii de impozit pe profit, bonificația calculată se înscrie în mod distinct în 

declarația anuală de impozit pe profit. 
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► Prevede scutirea de la plata efectivă la organele vamale, a taxei pe valoarea 
adăugată, de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 
316 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, care importă, în 
perioada pentru care s-a instituit starea de urgență conform Decretului nr. 195/2020, și în 
următoarele 30 de zile calendaristice de la data încetării stării de urgență, medicamente, 
echipamente de protecție, alte dispozitive sau echipamente medicale și materiale sanitare 
care pot fi utilizate în prevenirea, limitarea, tratarea și combaterea COVID-19, prevăzute în 
anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență. 

► Reglementează modul de declarare a taxei aferentă importurilor în decontul de 
TVA, atât ca taxă colectată, cât și ca taxă deductibilă, în limitele și în condițiile stabilite 
la art. 297-301 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.  

13. Ordonanța de urgență nr. 34/2020 pentru modificarea și completarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și 
regimul stării de urgență (M. O. nr. 268 din 31 martie 2020) 

► Reglementează deductibilitatea fiscală a cheltuielilor operatorilor economici 
specializati efectuate în vederea prelucării voluntare a bunurilor confiscate atribuite prin 
ordin de distribuție de către ministrul afacerilor interne, respectiv ministrul apărării 
naționale sau de către persoanele împuternicite de aceștia, reprezentând materii prime și 
materiale care pot fi folosite pentru obținerea unor produse necesare autorităților și 
instituțiilor publice pentru punerea în aplicare a măsurilor dispuse pe perioada stării de 
urgență, precum și a cheltuielilor ocazionate de transportul produselor către autoritățile și 
instituțiile beneficiare. 

► Reglementează faptul că, taxa pe valoarea adăugată, datorată potrivit Codului 
fiscal, de către operatorii economici specializați, pentru produsele necesare autorităților și 
instituțiilor publice pentru punerea în aplicare a măsurilor dispuse pe perioada stării de 
urgență, obținute din prelucrarea voluntară a bunurilor confiscate, se suportă de către 
autoritățile și instituțiile publice beneficiare. 

14. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1793/2020 pentru aprobarea 
nivelului accizei specifice la țigarete (M. O. nr. 265 din 31 martie 2020) 

► Reglementează nivelul accizei specifice la țigarete în perioada 1 aprilie 2020 – 31 
martie 2021 inclusiv, la nivelul de 406,521 lei /1.000 țigarete. 

  

 
 
Cu deosebită  consideraţie,  
 
 
 
 
Director executiv colectare,                                 Șef Serviciu, 
   Alin Cristian Jude                                     Stelia Irimies 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   Elaborat de: Laura Stoica,inspector asistent , D.G.R.F.P. Cluj Napoca 

https://lege5.ro/App/Document/g43donzvgi/codul-fiscal-din-2015?pid=82437901&d=2020-03-31#p-82437901
https://lege5.ro/App/Document/g43donzvgi/codul-fiscal-din-2015?pid=82437901&d=2020-03-31#p-82437901
https://lege5.ro/App/Document/gm3dinjvgq4q/decretul-nr-195-2020-privind-instituirea-starii-de-urgenta-pe-teritoriul-romaniei?d=2020-03-31
https://lege5.ro/App/Document/g43donzvgi/codul-fiscal-din-2015?pid=82437571&d=2020-03-31#p-82437571
https://lege5.ro/App/Document/g43donzvgi/codul-fiscal-din-2015?pid=82437651&d=2020-03-31#p-82437651
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