
www.anaf.ro 

www.anaf.ro 
1 / 9 

 

 

                                  

                                   
 
 
 
 
 
 
                                                   

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- 3541 / 10.05.2020 

 
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 alaturat modificarile legislative, publicate in Monitorul Oficial, in 
luna mai 2020 , dupa cum urmeaza: 

1.Hotărârea Guvernului nr. 340/2020 pentru modificarea şi completarea titlului 
VII "Taxa pe valoarea adăugată" din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 
227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 (M. Of. 
nr. 364 din 6 mai 2020): 

 √ modifică și completează titlul VII "Taxa pe valoarea adăugată" din Normele 
metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr. 1/2016, publicată în Monitorul Oficial al României, după cum urmează: 

* nu sunt considerate bunuri second-hand în sensul art. 312 alin. (1) lit. d) din Codul fiscal: 

- pietrele preţioase, indiferent dacă sunt sau nu tăiate, sparte în lungul fibrei, gradate sau 
şlefuite, însă nu montate sau fixate, ce pot fi utilizate pentru producerea de bijuterii clasice 
şi fantezie, obiecte de aurărie şi argintărie şi similare; 

- obiectele vechi care sunt executate din metale preţioase sau şi cu pietre preţioase, cum 
ar fi bijuteriile (clasice şi fantezie), obiectele de aurărie şi argintărie şi toate celelalte 
obiecte vechi, inclusiv uneltele, integral sau parţial formate din aur, argint, platină, pietre 
preţioase, indiferent de gradul de puritate a metalelor şi pietrelor preţioase, dacă aceste 
obiecte nu mai sunt apte să îndeplinească funcţionalitatea lor iniţială şi nu au păstrat decât 
funcţionalităţile inerente acestor metale şi pietre. Pentru a determina dacă un obiect care 
conţine metale preţioase sau pietre preţioase a avut o altă funcţionalitate decât cea 
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inerentă materialelor din care este compus, dacă a păstrat această funcţionalitate şi dacă 
poate fi reutilizat, în aceeaşi stare sau după reparaţii, trebuie avute în vedere toate 
circumstanţele obiective în care a avut loc revânzarea. În acest sens, pot fi luate în 
considerare elemente precum: prezentarea obiectelor, metoda de evaluare a valorii 
respectivelor obiecte şi metoda de facturare, respectiv în vrac (brut/greutate) sau per 
unitate. 

* criteriile pentru evaluarea riscului fiscal în cazul persoanelor impozabile, societăţi cu 
sediul activităţii economice în România, care solicită înregistrarea în scopuri de TVA 
potrivit art. 316 alin. (1) lit. a) şi c) din Codul fiscal, precum şi al persoanelor impozabile 
care solicită înregistrarea în scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Codul fiscal 
şi cărora le-a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA în baza procedurii de evaluare a 
intenţiei şi capacităţii de a desfăşura activităţi economice în sfera de aplicare a TVA, sunt 
prevăzute în anexa nr. 5, care face parte integrantă din normele metodologice.; 

* criteriile pentru evaluarea riscului fiscal în cazul anulării înregistrării în scopuri de TVA 
potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Codul fiscal, precum şi pentru evaluarea riscului fiscal în 
cazul persoanelor impozabile, societăţi cu sediul activităţii economice în România, care 
solicită înregistrarea în scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Codul fiscal şi 
cărora le-a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din 
Codul fiscal în baza procedurii de evaluare a riscului fiscal, sunt prevăzute în anexa nr. 6, 
care face parte integrantă din normele metodologice. 

 2. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 
987/2020 pentru modificarea şi completarea unor ordine ale preşedintelui Agenţiei 
Naţionale de Administrare Fiscală privind aprobarea modelelor unor formulare 
utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale (M. Of. nr. 368 din 7 mai 2020): 

√ modifică și completează Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare 
Fiscală nr. 63/2017 privind aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul 
colectării creanţelor fiscale, precum şi pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei 
Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.454/2016 pentru aprobarea Procedurii de 
executare silită în cazul debitorilor care au de încasat sume certe, lichide şi exigibile de la 
autorităţi sau instituţii publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

√ modifică și completează Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare 
Fiscală nr. 967/2017 pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul 
colectării creanţelor fiscale, emise şi tipărite prin intermediul Unităţii de imprimare rapidă, 
cu modificările şi completările ulterioare. 

 
 
3. Legea nr. 53/2020 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

85/2019 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind 
stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii (M. 
Of. nr.  396 din 15 mai 2020): 

√ începând cu trimestrul I al anului 2020, contribuția trimestrială se calculează și se 
datorează diferențiat pentru medicamente de tip I, II, și III; 

√ începând cu trimestrul următor al intrării în vigoare a legii de aprobare a  ordonanței 
de urgență, valoarea BAt se indexează cu rata inflației, față de valoarea ultimului trimestru 
al anului anterior. 

 
4. Legea nr. 54/2020 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

33/2020 privind unele măsuri fiscale şi modificarea unor acte normative (M. Of. 
nr.  396 din 15 mai 2020): 
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√ aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2020 privind unele măsuri 
fiscale şi modificarea unor acte normative, cu modificările ulterioare, cu următoarele 
completări: 

 - contribuabilii plătitori de impozit pe profit, indiferent de sistemul de declarare şi 
plată prevăzut la art. 41 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare, contribuabilii care plătesc impozit pe venitul microîntreprinderilor, 
care plătesc impozitul datorat la termenele scadente, 25 iulie 2020 inclusiv, pentru 
trimestrul II, şi 25 octombrie 2020 inclusiv, pentru trimestrul III, beneficiază de o bonificaţie 
de 10% calculată asupra impozitului pe profit datorat. 

 
5. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea 
unor măsuri fiscale (M. Of. nr.  393 din 14 mai 2020): 

A. Măsuri fiscale și prorogarea unor termene: 
√ modifică şi completează Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare, după cum urmează: 
- reglementări privind calculul și plata CASS în cazul suspendării judecătorilor și 

procurorilor în temeiul  Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor; 
-reglementări privind înregistrarea în scopuri de TVA; 
√ acordarea unor bonificații în cazul impozitului pe venit si a contribuțiilor sociale 

obligatorii; 
√ prin derogare de la prevederile Codului fiscal, se stabilește un regim fiscal 

favorabil pentru sumele reprezentând stimulente/prime acordate începând cu data intrării 
în vigoare a ordonanței de urgență, pe perioada stării de urgență decretate potrivit 
legii pentru prevenirea răspândirii epidemiei COVID-19, de către angajator din fondul de 
salarii persoanelor fizice care realizează venituri din salarii în baza contractului individual 
de muncă, ca urmare a desfășurării de activități ce presupun contact direct cu cetățenii și 
sunt supuse riscului de infectare cu SARS-CoV-2. Astfel, pentru acestea nu se datorează 
contribuţie de asigurări sociale, contribuţie de asigurări sociale de sănătate, respectiv 
contribuţie asiguratorie pentru muncă, fiind supuse numai impozitului pe venit; 

√ prorogarea unor termene: 
- termenul de 25 mai 2020 privind depunerea declaratiei unice, 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" și de plată a impozitului pe venit şi a contribuţiilor sociale 
obligatorii, datorate de persoanele fizice se prorogă până la data de 30 iunie 2020 inclusiv; 

√  acordarea unor competențe consiliilor locale, privind reducerea impozitului anual 
pe clădiri și scutirea de la plata taxei lunare pe clădiri, în cazul clădirilor folosite de 
contribuabilii care și-au întrerupt total/parțial activitatea, ca urmare a instituirii stării de 
urgență; 

√ acordarea unor facilităţi la plata taxei şi a chiriei datorate pentru ocuparea 
domeniului public. 

B. Măsuri privind acordarea facilității fiscale constând în anularea unor 
obligații accesorii: 

√ anularea tuturor accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale datorate 
bugetului general consolidat, restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, administrate 
de ANAF, dacă sunt îndeplinite anumite condiţii; 

√ anularea tuturor accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale, declarate 
suplimentar de debitor prin declarație rectificativă, cu scadenţă anterioară datei de 31 
martie 2020 inclusiv, administrate de ANAF, dacă sunt îndeplinite anumite condiţii; 
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√ anularea tuturor accesoriilor, aferente obligaţiilor bugetare principale cu 
scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv și stinse până la această 
dată, dacă sunt îndeplinite anumite condiţii; 

√ anularea tuturor accesoriilor, aferente obligaţiilor bugetare principale cu 
scadente anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv, stabilite prin decizie de impunere 
emisă ca urmare a inspecţiei fiscale sau verificării situației fiscale personale, care este 
în curs de derulare la data intrării în vigoare a ordonanţei de urgență, dacă sunt 
îndeplinite anumite condiţii; 

√ facilitățile de mai sus sunt aplicabile și de alte autorități sau instituții publice care 
administrează obligații bugetare, în sensul că și aceste entități anulează accesoriile 
pentru obligațiile bugetare pe care le administrează, dacă sunt îndeplinite condițiile 
prevăzute de ordonanța de urgență; 

√ în cazul unităţilor administrativ-teritoriale, facilitățile de mai sus, pentru obligaţiile 
bugetare restante la 31 martie 2020, se acordă de către unităţile administrativ-teritoriale 
sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, opțional, dacă 
consiliul local stabileşte, prin hotărâre, aplicarea acestor prevederi, precum și procedura 
aplicabilă. 

6. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor 
măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice 
determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor 
termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 
a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative (M. Of. 
nr.  394 din 14 mai 2020: 

A. Măsuri în domeniul insolvenţei în contextul evoluţiei epidemiei cu virusul 
SARS-CoV-2: 

√  pe durata stării de alertă, debitorul aflat în stare de insolvenţă sau care ajunge în 
stare de insolvenţă va putea să adreseze tribunalului o cerere pentru a fi supus 
prevederilor Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 
insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare, fără a avea însă obligaţia de a 
introduce această cerere. La cererea adresată tribunalului va fi ataşată dovada notificării 
organului fiscal competent cu privire la intenţia de deschidere a procedurii insolvenţei. 

B. Completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare: 

√  prevederile art. 25 alin. (10) nu se aplică în cazul cesiunilor de titluri de stat, 
obligaţiuni şi alte instrumente de datorie care conferă deţinătorului un drept contractual 
de a încasa numerar, cheltuielile înregistrate din aceste cesiuni fiind deductibile la 
calculul rezultatului fiscal." 

C. Măsuri în domeniul fiscal-bugetar în contextul situaţiei epidemiologice 
determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2: 

√ sunt scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere livrările către 
asociaţii şi fundaţii legal constituite, de medicamente, echipamente de protecţie, alte 
dispozitive sau echipamente medicale şi materiale sanitare care pot fi utilizate în 
prevenirea, limitarea, tratarea şi combaterea COVID-19, prevăzute în anexa nr. 2 la 
ordonanţa de urgenţă, efectuate până la data de 1 septembrie 2020; 

√ scutirea prevăzută mai sus se aplică doar cu condiţia ca bunurile achiziţionate 
de asociaţii/fundaţii să fie utilizate de acestea pentru combaterea COVID-19 sau să fie 
donate altor entităţi care le folosesc pentru combaterea COVID-19. Furnizorul justifică 
scutirea de TVA cu declaraţia pe propria răspundere cu privire la destinaţia bunurilor, 
pusă la dispoziţia sa de asociaţia/fundaţia beneficiară, cel târziu la momentul livrării; 

√ nerespectarea de către asociaţiile şi fundaţiile care achiziţionează bunurile în 
regim de scutire de taxa pe valoarea adăugată, a destinaţiei acestora, constituie 
contravenţie şi se sancţionează, prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) lit. a) din 
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Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu  modificările 
şi completările ulterioare, cu o amendă egală cu cuantumul TVA de a cărei scutire a 
beneficiat la achiziţia bunurilor. 

√ prin derogare de la dispoziţiile art. 72 alin. (5), art. 224 alin. (5) şi art. 227 alin. 
(1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, 
pentru veniturile impozabile obţinute din România de rezidenţi şi nerezidenţi din activităţi 
desfăşurate în domeniul organizării de evenimente culturale, artistice, sportive, ştiinţifice, 
educaţionale sau de divertisment, ori din participarea efectivă la astfel de activităţi, 
impozitul se calculează, respectiv se reţine în momentul plăţii venitului şi se declară şi se 
plăteşte la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a 
avut loc evenimentul. Impozitul se calculează, se reţine, se declară şi se plăteşte, în lei, 
la bugetul de stat, la cursul de schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională a 
României pentru ziua în care se efectuează plata venitului către nerezidenţi. Aceste 
prevederi se aplică în cazul în care evenimentele culturale, artistice, sportive, ştiinţifice, 
educaţionale sau de divertisment sunt reprogramate până la finalul anului 2021 ca 
urmare a situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-
CoV-2. 

 
7. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1926/2020 pentru punerea în 

aplicare a Deciziei (UE) 2020/491 a Comisiei din 3 aprilie 2020 privind scutirea de 
taxe la import şi exonerarea de TVA la importuri, acordate pentru mărfurile necesare 
pentru combaterea efectelor epidemiei de COVID-19 în cursul anului 2020 (M. Of. 
nr.  376 din 11 mai 2020): 

√ aprobă lista bunurilor care pot fi importate în regim de scutire de taxe la import şi 
TVA conform Deciziei (UE) 2020/491 a Comisiei din 3 aprilie 2020 privind scutirea de taxe 
la import şi exonerarea de TVA la importuri, acordate pentru mărfurile necesare pentru 
combaterea efectelor epidemiei de COVID-19 în cursul anului 2020; 

√ stabilește procedura în vederea autorizării pentru a importa bunuri în regim de 
scutire de la plata taxelor la import şi a TVA; 

√ organele cu atribuţii de control din cadrul ANAF efectuează verificări la 
organizaţiile care au obţinut decizii privind aprobarea autorizării de desfăşurare a activităţii 
de import de bunuri în regim de scutire de la plata taxelor la import şi a TVA, asupra 
modului în care sunt respectate prevederile Deciziei 2020/491. 

8.Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 
991/2020 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului 
de colaborare în vederea schimbului de informaţii între Agenţia Naţională de 
Administrare Fiscală şi Depozitarul Central - S.A.(M. Of. nr.386 din 13 mai 2020): 

√aprobă publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului de 
colaborare în vederea schimbului de informaţii între Agenţia Naţională de Administrare 
Fiscală şi Depozitarul Central - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din 
ordin. 

 
9. Legea  nr. 62/2020 din 20 mai 2020 privind aplicarea unor facilităţi de la 

plata chiriei pentru perioada aferentă stării de urgenţă(M.Of. nr.425 din 21 mai 2020) 
Conform prevederilor actului normativ mai sus menţionat, locatarii: operatori 

economici, practicanţi ai profesiilor liberale, entităţile juridice de drept privat, a căror 
activitate a fost întreruptă sau ale căror venituri sau încasări au scăzut cu cel puţin 
15% în luna martie 2020 faţă de media ultimului an calendaristic în perioada de 
aplicare a stării de urgenţă, persoanele fizice afectate economic direct sau indirect 
în perioada de aplicare a stării de urgenţă, pot amâna la cerere, fără plată de dobânzi şi 
penalităţi, plata chiriei pentru folosinţa imobilelor înregistrate ca sedii, puncte de 
lucru sau locuinţe. 

../../../../C:%5CUsers%5CLaura%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cnotes9A0285%5CBuletinul%20informativ%20fiscal%2011-16%20mai%202020.htm#A12
http://www.legisplus.ro/Eurolegis/eurolegisIE/cautare/index1.jsp?intralegis_id=71246
http://www.legisplus.ro/Intralegis6/oficiale/afis.php?f=225501
http://www.legisplus.ro/Intralegis6/oficiale/afis.php?f=225501
../../../../C:%5CUsers%5CLaura%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cnotes9A0285%5CBuletinul%20informativ%20fiscal%2011-16%20mai%202020.htm#A14
../../../../C:%5CUsers%5CLaura%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cnotes9A0285%5CBuletinul%20informativ%20fiscal%2011-16%20mai%202020.htm#A14


www.anaf.ro 

www.anaf.ro 
6 / 9 

 

 

     Plata chiriilor către locatori pentru categoriile de locatari prevăzute mai sus va fi 
efectuată de către organul fiscal teritorial competent, în contul locatorilor la cererea 
locatarilor, cerere care va fi însoţită de următoarele: 
    a) contractul de locaţiune între locator şi locatar; 
    b) act adiţional între locator şi locatar la contractul de locaţiune, care va conţine 
următoarele: 
    - acordul părţilor pentru amânarea plăţii chiriei, durata perioadei de amânare a plăţii 
chiriei, suma aferentă acestei perioade de amânare; 
    - datele de identificare ale locatorului şi locatarului; 
    - datele contului bancar al locatorului în care urmează a se face plata de către organul 
fiscal teritorial competent; 
    - data semnării şi semnăturile ambelor părţi; 

c) orice fel de act al locatarului care dovedeşte imposibilitatea plăţii chiriei în 
perioada specificată în actul adiţional dintre locator şi locatar. 

 
   Pot face cerere de plată către operatorul fiscal teritorial competent locatorii care 
îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: 
    a) chiria lunară specificată în actul adiţional dintre locator şi locatar specificat la art.1 
alin.3) lit.b) este mai mică, cel mult egală cu chiria din luna februarie 2020; 
    b) valoarea chiriei lunare din actul adiţional este de maximum 10.000 RON pentru 
operatorii economici pentru fiecare locaţie şi maximum 2.000 RON pentru persoane fizice 
pentru o singură locaţie. 

Cererea poate fi depusă şi prin poştă electronică la o adresă de e-mail care va fi 
afişată pe pagina de internet a fiecărui organ fiscal teritorial. 

Locatarii care beneficiază de prevederile art.1 alin.1 sunt obligaţi să plătească 
chiriile lunare, a căror plată a fost amânată prin act adiţional între locator şi locatar, 
organului fiscal teritorial competent, care a plătit aceste chirii locatorului, eşalonat, 
în rate egale, după perioada în care plata a fost amânată, până la 31 decembrie 2020. 
   Facilităţile prevazute la art.1 alin.1 se aplică în mod corespunzător pentru toată 
perioada stării de urgenţă, precum şi pentru luna următoare celei în care a încetat starea 
de urgenţă. 

 
2. Prin derogare de la prevederile art. 84 alin. (1) - (3) din Legea nr. 227/2015 

privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2020 nu sunt 
venituri impozabile veniturile din cedarea folosinţei bunurilor imobile obţinute în 
baza unor contracte de închiriere/subînchiriere sau uzufruct,in situatia in care 
contribuabilii  reduc pe perioada anului 2020 contravaloarea folosinţei bunului 
imobil, stabilită în bani şi/sau în natură, potrivit contractului încheiat între părţi, cu cel 
puţin 30% faţă de contravaloarea folosinţei bunului imobil aferentă lunii februarie 
2020. 
       In anul 2020, nu intră în plafonul de calcul anual definit la art.170 alin.2 din Codul 
fiscal contravaloarea folosinţei bunului imobil, stabilită în bani şi/sau în natură, potrivit 
contractului încheiat între părţi, redusă cu cel puţin 30% faţă de contravaloarea 
folosinţei bunului imobil aferentă lunii februarie 2020. 
    În cazul contribuabililor plătitori de impozit pe profit şi ai celor care datorează 
impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, veniturile din cedarea folosinţei 
bunurilor imobile obţinute în baza unor contracte de închiriere/subînchiriere sau uzufruct 
sunt impozabile doar în proporţie de 80% din valoarea lor, in situatia in care reduc 
pe perioada anului 2020 contravaloarea folosinţei bunului imobil, stabilită în bani 
şi/sau în natură, potrivit contractului încheiat între părţi, cu cel puţin 20% faţă de 
contravaloarea folosinţei bunului imobil aferentă lunii februarie 2020. 
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    Perioada pe care contribuabilii pot beneficia de prevederile de mai sus  este perioada 
pe care s-a negociat scăderea contravalorii folosinţei bunului imobil, dar nu mai mult de 31 
decembrie 2020. 

 
 10. Ordinul comun al ministrului finanţelor publice, ministrului muncii şi 
protecţiei sociale şi ministrului sănătăţii nr. 1.942/979/819/2020 pentru aprobarea 
modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a "Declaraţiei 
privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa 
nominală a persoanelor asigurate" (M. Of. nr. 426 din 21 mai 2020) 
- Au fost introduse noi casete în Anexa nr.1.2 - Anexa asigurat - Secțiunile  B și C în 
conformitate cu dispozițiile O.U.G. nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în 
contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-
2,cu modificarile și completarile ulterioare și a  Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor 
zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a 
unităţilor de învăţământ,cu modificarile și completarile ulterioar , respectiv :: 
 
 √ introducerea în Nomenclatorul “Tip asigurat pentru alte entitati asimilate 
angajatorului “ din Anexa nr. 3  a formularului, a  unor  noi tipuri de asigurați, după 
cum urmează: 
  
 -  Persoanele fizice care realizează venituri din activități independente, în baza 
contractelor de activitate sportivă, care  beneficiază de indemnizația  prevăzută la art. XV 
alin. (3) din OUG nr. 30/2020, cu modificările și completările ulterioare, compensatorie, 
suportată de plătitorul de venit. 
 - Persoanele fizice care realizează venituri din activități independente, în baza 
contractelor de activitate sportivă, care  beneficiază de indemnizația  prevăzută la art. XV 
alin. (2) din OUG nr. 30/2020, cu modificările și completările ulterioare, suportată din 
bugetul de stat;  

√ introducerea în Nomenclatorul “Tip asigurat“ din Anexa nr. 4 a formularului, a  
unor  noi tipuri de asigurați, după cum urmează: 
 - Salariat care  beneficiară de indemnizația  prevăzută de  Legea nr. 19/2020 p 
rivind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia 
închiderii temporare a unităţilor de învăţământ , cu modificările și completările ulterioare; 
 - Salariat care  beneficiază de indemnizația  prevăzută la art. XI alin. (1)  din OUG 
nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru 
stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice 
determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările și completările 
ulterioare, suportată din bugetul asigurărilor de șomaj ; 
 -  Salariat care beneficiază de  indemnizația  prevăzută la art. XI alin. (11) din OUG 
nr. 30/2020, cu modificările și completările ulterioare,suplimentară, suportată de angajator 
din fondul de salarii  ; 

 - Persoană fizică ce desfăşoară activităţi în cadrul misiunilor diplomatice, oficiilor 
consulare şi institutelor culturale româneşti din străinătate, în conformitate cu prevederile 
art. 5 alin. (1) din cap. IV secţiunea a 3-a al anexei nr. IV la Legea-cadru nr. 153/2017 
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările 
ulterioare, 

 -  Membru cooperator, salariat în  baza convenției individuale de muncă, prevăzută 
de Legea nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, care beneficiază de 
indemnizația prevăzută la art. XV din OUG 30/2020, cu modificările și completările 
ulterioare; 
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 - Persoanele fizice care pe perioada suspendarii din funcție beneficiaza potrivit legii 

de plata CASS de către angajator; 

  √Introducerea în secțiunea E3 a formularului a unui număr de 6 noi câmpuri ; 

 - Noul formular se folosește pentru declararea impozitului și contribuțiilor aferente 
veniturilor începând cu luna aprilie 2020. 
 
 11. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 
1.029/2020 privind aprobarea formularului utilizat de intermediarii sau contribuabilii 
relevanţi, după caz, în vederea raportării informaţiilor cu privire la aranjamentele 
transfrontaliere care fac obiectul raportării (M. Of. nr. 407 din 18 mai 2020) 
 -  Pentru aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 291^4 din Legea nr. 207/2015 privind 
Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă formularul 
prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul ordin. 
    - Intermediarii sau contribuabilii relevanţi, după caz, raportează informaţiile privind 
aranjamentele transfrontaliere prevăzute la art. 286 lit. ţ) din Legea nr. 207/2015 privind 
Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, prin intermediul 
formularului prevăzut mai sus. 

In anexa nr.1 la ordin  sunt prevazute instrucțiunile de completare a formularului 
utilizat de intermediarii sau contribuabilii relevanţi, după caz, în vederea raportării 
informaţiilor cu privire la aranjamentele transfrontaliere care fac obiectul raportări  
 
 12. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 
1.061/2020 privind emiterea deciziilor referitoare la obligaţii fiscale accesorii (M. Of. 
nr. 427 din 21 mai 2020) 

-noutatile legislative  aduse prin acest act normativ vizeaza activitatea de emitere a 
deciziilor referitoare la obligatiile fiscale accesorii reprezentand dobanzi si penalitati de 
intarziere pe perioada starii de urgenta 

 13. Legea nr. 68/2020 pentru modificarea art. 456 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal (M. Of. nr. 443 din 26 mai 2020): 

√ modifică art. 456 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare, în sensul că: 

* nu se datorează impozit/taxă pe clădiri pentru clădirile unităţilor sanitare publice, 
precum şi pentru clădirile în care funcţionează cabinete de medicină de familie, cu 
excepţia încăperilor folosite pentru activităţi economice. 

14. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2020 pentru modificarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, precum şi 
pentru modificarea altor acte normative (M. Of. nr. 459 din 29 mai 2020): 

√ modifică Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, 
cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează: 

* măsurile de restructurare a obligaţiilor bugetare de către debitorii, persoane 
juridice de drept public sau privat, cu excepţia instituţiilor publice definite potrivit art. 2 alin. 
(1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările 
ulterioare, şi a unităţilor administrativ-teritoriale, aflaţi în dificultate financiară şi pentru care 
există riscul intrării în insolvenţă, au ca obiect obligaţiile bugetare principale restante la 
data de 31 martie 2020 şi neachitate până la data emiterii certificatului de atestare fiscală, 
precum şi obligaţiile bugetare accesorii; 

* restructurarea obligaţiilor bugetare se aplică şi pentru obligaţiile bugetare 
principale şi accesorii stabilite de alte organe decât organele fiscale, precum şi pentru 
amenzile de orice fel, transmise spre recuperare organelor fiscale centrale după data de 1 
aprilie 2020 până la data eliberării certificatului de atestare fiscală; 
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* se modifică termenul privind notificarea organului fiscal competent cu privire la 
intenţia de restructurare a obligaţiilor bugetare în sensul că acesta este până la 30 
septembrie 2020, în loc de 31 iulie 2020; 

* se modifică termenul până la care planul de restructurare trebuie să prevadă 
modalitatea de plată a obligaţiilor bugetare în sensul că debitorul trebuie să achite 
obligaţiile bugetare scadente în perioada cuprinsă între 1 aprilie 2020 şi data depunerii 
solicitării de restructurare; 

* se modifică termenul până la care se poate depune solicitarea de restructurare 
prevăzută la art. 5 în sensul că acesta este până la data de 15 decembrie 2020, în loc de 
30 octombrie 2020, sub sancţiunea decăderii. 

√ debitorii care au depus notificări privind intenţia de restructurare a obligaţiilor 
bugetare până la data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă pot depune cererea de 
restructurare potrivit art. 22 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea 
unor facilităţi fiscale, cu modificările şi completările ulterioare, până la data de 15 
decembrie 2020. 

√ termenul prevăzut la art. VII alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
29/2020 privind unele măsuri economice şi fiscal-bugetare, se prorogă până la data de 25 
iunie 2020 inclusiv. 

√ termenul prevăzut la art. XIII alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale, se prorogă până la data de 25 iunie 2020 
inclusiv. 

 
 
 
Cu deosebită  consideraţie,  
 
 
 
 
 

Director executiv colectare,                                 Șef Serviciu, 
       Maria Muresan                                                     Stelia Irimies 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   Elaborat de: Laura Stoica,inspector asistent , D.G.R.F.P. Cluj Napoca 

 


