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Nr. înregistrare/data : CJR_DEC- 3989 / 10.07.2020
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 iunie 2020
dupa cum urmeaza:
1. Ordinul presedintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.
1107/2020 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției
Naționale de Administrare Fiscală nr. 139/2020 pentru aprobarea modelului,
conținutului, modalității de depunere și de gestionare a Declarației unice privind
impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice (M. Of. nr. 468
din 03 iunie 2020)
► Modifică și completează Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare
Fiscală nr. 139/2020 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și
de gestionare a Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate
de persoanele fizice, astfel:
● modifică formularul Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile
sociale datorate de persoanele fizice prevăzut în anexa nr.1;
● completează anexa nr.2 "Instrucțiuni de completare a formularului «Declarație
unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice», cu
mențiuni legate de:
- termenul de depunere al declarației în anul 2020;
- modul de completare al declarației în vederea evidențierii bonificației/bonificațiilor
prevăzute la art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020.
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2. Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 5 din 20 ianuarie 2020
referitoare la interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 139 alin. (1) lit. a), art. 142 lit.
s) pct. 3, precum și ale art. 157 alin. (1) lit. a) și alin. (2) din Legea nr. 227/2015
privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (MO nr. 480 din 5 iunie
2020)
► Admite sesizarea formulată de Curtea de Apel Brașov-Secția civilă în Dosarul
nr. 92/119/2019 și, în consecință, stabilește că:
În interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 139 alin. (1) lit. a), art. 142 lit. s)
pct. 3, precum și ale art. 157 alin. (1) lit. a) și alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind
Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, indemnizația de hrană
acordată personalului din sistemul sanitar, în conformitate cu dispozițiile art. 18
alin. (1) și (5) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din
fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, se cuprinde în baza de
calcul al contribuției de asigurări sociale și în baza de calcul al contribuției de
asigurări sociale de sănătate, începând cu data de 1 ianuarie 2018.
3. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2012/2020 din 4 iunie 2020 pentru
modificarea şi completarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de
transmitere la distanţă între Ministerul Finanţelor Publice/organul fiscal central şi
persoanele fizice, persoanele juridice şi alte entităţi fără personalitate juridică,
aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 660/2017 (M. Of. nr. 494 din
11 iunie 2020)
√ Modifică și completează procedura de comunicare prin mijloace electronice de
transmitere la distanţă între Ministerul Finanţelor Publice/organul fiscal central şi
persoanele fizice, persoanele juridice şi alte entităţi fără personalitate juridică, aprobată
prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 660/2017, cu modificările şi completările
ulterioare, astfel:
► Extinde modalitățile de înregistrare în SPV și prin utilizarea sistemelor de
transmitere și înregistrare a imaginii:
● identificare vizuală online - procesul de recunoaştere unică prin sistem video a
persoanei fizice titular sau reprezentant desemnat/împuternicit al persoanelor fizice,
juridice sau entităţii fără personalitate juridică în baza documentelor transmise şi/sau
informaţiilor comunicate de persoana fizică, reprezentantul legal, împuternicitul sau
reprezentantul desemnat pe baza acordului privind prelucrarea datelor cu caracter
personal conform Regulamentului nr. 2016/679;
● sistem video - sistem de transmitere şi de înregistrare a imaginii.
► Completează procedura de înregistrare în SPV prin identificarea vizuală online
a fersoanelor fizice care solicită înregistrarea.
► Reglementează efectuarea plăților în sistem online de către persoanele fizice,
persoanele juridice şi alte entităţi fără personalitate juridică:
Contribuabilii pot efectua plăţi în sistem online pentru tipurile de creanţe fiscale
stabilite în anexa la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.376/2016 privind tipurile de
creanţe fiscale care pot fi plătite prin intermediul cardurilor bancare în sistem online prin
intermediul Sistemului Naţional Electronic de Plăţi, cu modificările şi completările
ulterioare.
4. Ordonanța de urgență nr. 96/2020 pentru modificarea Legii nr. 86/2006
privind Codul vamal al României (M. Of. nr. 500 din 12 iunie 2020)
√
Abrogă articolele
1, 4, 31-37, 39-56, 58-82, 84-93, 95-99, 101-268 și 284 din
Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 350 din 19 aprilie 2006, cu modificările și completările ulterioare.
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5. Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 14 din 17 februarie 2020
referitoare la interpretarea art. 5 alin. (2) cu referire la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 3 din
Legea recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru
revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru
revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 nr.
341/2004, cu modificările și completările ulterioare, prin raportare la prevederile art.
154 alin. (1) lit. d), art. 155 și 114 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, și art. 224 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 95/2006
privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările
ulterioare (MO nr. 513 din 16 iunie 2020)
► Admite sesizarea pentru pronunțarea unei hotărâri prealabile formulată de
Curtea de Apel Galați - Secția conflicte de muncă și asigurări sociale în Dosarul nr.
2.688/113/2018 și, în consecință, stabilește că:
În interpretarea art. 5 alin.(2) cu referire la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 3 din Legea
recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta
muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta
muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 nr. 341/2004, cu
modificările și completările ulterioare, prin raportare la prevederile art. 154 alin. (1) lit. d),
art. 155 și 114 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările
ulterioare, și art. 224 alin. (1) lit.d) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul
sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, deținătorii titlului de
Luptător cu Rol Determinant nu datorează contribuție la asigurările sociale de sănătate
pentru indemnizațiile primite în temeiul Legii nr. 341/2004.
6. Legea nr. 82/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului
nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene,
ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență.
(MO nr. 520 din 17 iunie 2020)

► Aprobă acordarea unui stimulent de risc în cuantum de 2.500 lei brut, pe lună,
pentru personalul din domeniul asistenței sociale și comunitare, indiferent de forma de
organizare a furnizorului de servicii sociale, implicat direct în sprijinirea și/sau îngrijirea
persoanelor în vârstă, a copiilor, a persoanelor cu dizabilități și a altor grupuri vulnerabile,
pe perioada stării de urgență, din fondul de salarii al unității angajatoare, prin transferuri de
la bugetul de stat.
Stimulentul de risc acordat nu se cuprinde în baza lunară de calcul al contribuției de
asigurări sociale, contribuției de asigurări sociale de sănătate, respectiv al contribuției
asiguratorii pentru muncă, reglementată la titlul V «Contribuții sociale obligatorii» din
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
7. Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.
2668/2020 privind aprobarea Procedurii de conectare a aparatelor de marcat
electronice fiscale, definite la art.3 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat
electonice fiscale, la sistemul informatic național de supraveghere și monitorizare a
datelor fiscale al Agenției Naționale de Administrare Fiscală (MO nr. 527 din 19 iunie
2020)
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► Aprobă procedura de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale,
definite la art.3 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația
operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electonice fiscale, la sistemul
informatic național de supraveghere și monitorizare a datelor fiscale al Agenției Naționale
de Administrare Fiscală (anexa 1).
► Prevede obligativitatea operatorilor economici prevăzuți la art.1 alin.(1) din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 republicată, cu modificări și completări
ulterioare, de a asigura conectarea la distanță a aparatelor de marcat electronice fiscale în
vederea transmiterii de date fiscale către Agenția Națională de Administrare Fiscală.
► Stabilește termenele până la care se poate realiza conectarea aparatelor de
marcat electronice fiscale, pe categorii de contribuabili, astfel:
a) până la data de 30 septembrie 2020 pentru operatorii economici încadrați în categoria
marilor contribuabili;
b) până la data de 31 ianuarie 2021 pentru operatorii economici din categoria
contribuabililor mijlocii și mici;
c) operatorii economici care achiziționează aparate de marcat electronice fiscale ulterior
datei de 1 februarie 2021, la data instalării aparatului de marcat electronic fiscal.
► Aprobă modelul și conținutul declarației pe proprie răspundere ce trebuie depusă
de operatorii economici care utilizează aparate de marcat electonice fiscale instalate în
zone nedeservite de rețele de comunicații electronice (anexa 2) și stabilește termenul de
depunere a acesteia, astfel:
a) operatorii economici încadrați în categoria marilor contribuabili, până la data de 30
septembrie 2020;
b) operatorii economici din categoria contribuabililor mijlocii și mici, până la data de 31
ianuarie 2021;
c) operatorii economici care achiziționează aparate de marcat electronice fiscale ulterior
datei de 1 februarie 2021, în termen de două zile lucrătoare de la data instalării aparatului
de marcat electronic fiscal.
8. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2020 privind unele măsuri
fiscale, modificarea unor acte normative și prorogarea unor termene (MO nr. 551 din
25 iunie 2020):
► Introduce prevederi pentru contribuabilii obligați la plata impozitului specific unor
activități, potrivit Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi, astfel:
- pentru anul 2020, nu datorează impozit specific pentru o perioadă de 90 de zile calculată
de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă;
- contribuabilii recalculează, în mod corespunzător, impozitul specific stabilit potrivit Legii
nr. 170/2016, aferent anului 2020, prin împărţirea impozitului specific anual la 365 de zile
calendaristice şi înmulţirea valorii rezultate cu diferenţa dintre numărul de 365 de zile
calendaristice şi numărul de 90 de zile calendaristice;
- contribuabilii care intră sub incidenţa prevederilor art. IX din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale, cu modificările ulterioare,
pentru recalcularea impozitului specific anual potrivit alin. (2), scad şi perioada în care au
întrerupt activitatea, total sau parţial, ca urmare a stării de urgenţă;
- prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (1) din Legea nr. 170/2016, declararea şi plata
impozitului specific aferent semestrului I al anului 2020 se efectuează până la data de 25
octombrie 2020 inclusiv.
► Reglementează scutiri de la taxa pe valoarea adăugată, astfel:
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- sunt scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere livrările de măşti de
protecţie individuale şi ventilatoare medicale pentru terapie intensivă, necesare pentru
constituirea rescEU - rezerva de capacităţi a Uniunii Europene, efectuate către instituţiile
publice responsabile cu constituirea acestei rezerve, până la data de 1 octombrie 2020.
Furnizorul justifică scutirea de TVA cu declaraţia pe propria răspundere cu privire la
destinaţia bunurilor, pusă la dispoziţia sa de instituţia beneficiară, semnată de
reprezentantul legal al acesteia, cel târziu la momentul livrării;
- sunt scutite de taxa pe valoarea adăugată importurile şi achiziţiile intracomunitare de
măşti de protecţie individuale şi ventilatoare medicale pentru terapie intensivă, efectuate
de către instituţiile publice responsabile, pentru constituirea rescEU - rezerva de capacităţi
a Uniunii Europene, până la data de 1 octombrie 2020. Scutirea de TVA pentru importul de
bunuri se aplică pe baza declaraţiei pe propria răspundere a instituţiei beneficiare,
semnată de reprezentantul legal al acesteia, care se depune la organul vamal competent
la momentul importului.
► Modifică alineatele (1^1), (2) şi (3) ale articolului 1 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 33/2020 privind unele măsuri fiscale şi modificarea unor acte normative,
aprobată cu completări prin Legea nr. 54/2020, astfel:
- 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, precum şi contribuabilii plătitori de impozit pe venitul
microîntreprinderilor, care achită impozitul datorat trimestrial/plata anticipată trimestrială
până la termenele scadente, 25 iulie 2020 inclusiv, pentru trimestrul II, respectiv 25
octombrie 2020 inclusiv, pentru trimestrul III, beneficiază de o bonificaţie de 10% calculată
asupra impozitului datorat trimestrial/plăţii anticipate trimestriale;
- prevederile alin. (1) şi (1^1) se aplică în mod corespunzător şi pentru contribuabilii care
intră sub incidenţa prevederilor art. 16 alin. (5) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi
completările ulterioare. Aceşti contribuabili beneficiază de bonificaţia prevăzută în alin. (1)
dacă achită impozitul datorat trimestrial/plata anticipată trimestrială până la termenul
scadent cuprins în perioada 25 aprilie - 25 iunie 2020 inclusiv şi, respectiv, în alin. (1^1),
dacă achită impozitul datorat trimestrial/plata anticipată trimestrială până la termenul
scadent cuprins, după caz, în perioada 26 iunie - 25 septembrie 2020 inclusiv şi în
perioada 26 septembrie - 25 decembrie 2020 inclusiv;
- prevederile alin. (1) şi (1^1) se aplică în mod corespunzător şi de către contribuabilii care
intră sub incidenţa Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi, pentru
impozitul pe profit/plata anticipată trimestrială aferente trimestrelor I, respectiv pentru
trimestrele II şi III ale anului 2020, determinat pentru activităţile desfăşurate, altele decât
cele corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute de lege.
► Modifică alineatul (3) al articolului VII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
29/2020 privind unele măsuri economice şi fiscal-bugetare, în sensul că se suspendă sau
nu începe executarea silită prin înfiinţarea popririi a creanţelor bugetare, cu excepţia
executărilor silite care se aplică pentru recuperarea creanţelor bugetare stabilite prin
hotărâri judecătoreşti definitive pronunţate în materie penală, precum şi a ajutoarelor de
stat a căror recuperare a fost dispusă printr-o decizie a Comisiei Europene/furnizorului
ajutorului de stat sau a unei instanţe naţionale. Măsurile de suspendare a executării silite
prin poprire asupra sumelor urmăribile reprezentând venituri şi disponibilităţi băneşti se
aplică, prin efectul legii, de către instituţiile de credit sau alţi terţi popriţi, fără alte formalităţi
din partea organelor fiscale.
► Modifică alineatul (4) al articolului XII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale, cu modificările ulterioare, în sensul că se
suspendă sau nu începe executarea silită, prin somaţie şi prin valorificarea bunurilor la
licitaţie, a creanţelor bugetare, cu excepţia executărilor silite care se aplică pentru
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recuperarea creanţelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătoreşti definitive pronunţate în
materie penală, provenite din săvârşirea de infracţiuni, precum şi a ajutoarelor de stat a
căror recuperare a fost dispusă printr-o decizie a Comisiei Europene/furnizorului ajutorului
de stat sau a unei instanţe naţionale.
► Prorogă termenele prevăzute la art. VII alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice şi fiscal-bugetare și la art. XIII alin.
(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 48/2020 privind unele măsuri financiarfiscale, cu modificările ulterioare, până la data de 25 octombrie 2020 inclusiv.
9. Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.
2778/2020 din 24 iunie 2020 privind competenţa de exercitare a verificării situaţiei
fiscale personale şi a activităţilor preliminare acesteia (MO nr. 565 din 29 iunie
2020):
► Reglementează structurile competente să efectueze următoarele operațiuni:
- activităţile preliminare verificării situaţiei fiscale personale, pe întregul teritoriu al
ţării, sunt exercitate de către Direcţia generală control venituri persoane fizice;
- verificarea situaţiei fiscale personale se exercită de către Direcţia generală control
venituri persoane fizice şi de către serviciile de verificări fiscale din cadrul direcţiilor
generale regionale ale finanţelor publice;
- coordonarea metodologică a activităţii de verificare a situaţiei fiscale personale,
efectuată pe întregul teritoriu al ţării, se realizează de către Direcţia generală control
venituri persoane fizice;
- acţiunile de verificare a situaţiei fiscale personale cuprinse în programul de
activitate al Direcţiei generale control venituri persoane fizice - Direcţia persoane fizice cu
risc fiscal se încheie de către serviciile de verificări fiscale din cadrul direcţiilor generale
regionale ale finanţelor publice care au preluat activitatea şi personalul;
► Abrogă Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.
3.695/2015 privind competenţa de exercitare a verificării situaţiei fiscale personale şi a
activităţilor preliminare acesteia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 947
din 22 decembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare.
10. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2071/2020 din 29 iunie
2020 privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat destinate populaţiei, prin
intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului şi prin subunităţile poştale
din reţeaua Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A., în cadrul Programului
Tezaur, aferent lunii iulie 2020 (MO nr. 566 din 30 iunie 2020):
► Aprobă prospectul de emisiune a titlurilor de stat destinate populaţiei, prin
intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului şi prin subunităţile poştale din
reţeaua Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A., în cadrul Programului Tezaur,
aferent lunii iulie 2020, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin;
► Prevede faptul că veniturile realizate de persoanele fizice rezidente din
subscrierea şi deţinerea titlurilor de stat nu sunt venituri impozabile, în conformitate cu
prevederile art. 93 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare.
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11. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2056/2020 din 25 iunie 2020
pentru modificarea şi completarea Normelor privind procedura de acordare a
certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată şi de
eliberare a garanţiei pentru importurile de bunuri, aprobate prin Ordinul ministrului
finanţelor publice nr. 4.121/2015 (MO nr. 567 din 30 iunie 2020)
► Modifică și completează Normele privind procedura de acordare a certificatului
de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată şi de eliberare a garanţiei
pentru importurile de bunuri, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.
4.121/2015, astfel:
- modifică articolul 2 alineatul (1), literele b) şi c) privind eliberarea Certificatul de
amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată;
- completează Normele în sensul că după alineatul (3) al art. 2 se introduce un nou
alineat, alineatul (4), în care se prevede că Certificatul de amânare de la plata în vamă a
taxei pe valoarea adăugată eliberat persoanelor de la alin. (1) lit. c) este valabil numai la
declararea mărfurilor prin utilizarea procedurii de înscriere în evidenţe.
- modifică articolul 3 alineatul (2), litera b) cu privire la documentele care se depun
la Direcţia Generală a Vămilor în vederea obţinerii certificatului de amânare de la plata în
vamă a taxei pe valoarea adăugată;
- modifică articolul 4 aliniatul (1) cu privire la eliberarea certificatului de amânare de
la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată;
- modifică articolul 5 alineatul (1), litera c) cu privire la revocarea certificatului de
amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată;
- abrogă articolul 6, alineatul (2);
- modifică articolul 7, alineatul (1) și aliniatul (6) privind constituirea
garanției pentru importul în România de bunuri scutit de taxă, în sensul că aceasta se
constituie la biroul vamal la care s-a depus declaraţia vamală de punere în liberă circulaţie.
Cuantumul garanţiei trebuie să acopere taxa pe valoarea adăugată care ar fi datorată la
punerea în liberă circulaţie a bunurilor.
Garanţia poate fi constituită prin:
- un depozit în numerar sau echivalentul acestuia;
- angajamentul unui garant.
12. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2073/2020 din 30 iunie 2020
privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a
obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii iulie 2020 ((MO
nr. 571 din 30 iunie 2020)
► Aprobă prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a
obligaţiunilor de stat de tip benchmark, în valoare nominală totală de 4.800 milioane lei, la
care se poate adăuga suma de 540 milioane lei din alocările sesiunilor suplimentare de
oferte necompetitive organizate exclusiv pentru instrumentele de tip benchmark, prevăzute
în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din ordin.
Cu deosebită consideraţie,
Șef Serviciu,
Stelia Irimies

Director executiv colectare,
Maria Muresan

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