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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-   7295  / 04.11.2020 

 
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 octombrie 
2020 dupa cum urmeaza: 

  1. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 
3632/2020 privind stabilirea unor competenţe de efectuare a verificării documentare 
(M. O. nr. 921 din 9 octombrie 2020) 

► Reglementează organele  fiscale   care  au  competență  pentru efectuarea 
verificării documentare în vederea stabilirii corecte a situaţiei fiscale a 
contribuabilului/plătitorului, potrivit prevederilor legale, respectiv: 
 - funcţionarii publici cu atribuţii de inspecţie fiscală din cadrul structurilor teritoriale 
din subordinea direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice, precum şi din cadrul 
Direcţiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili,  
 - funcţionarii publici din cadrul Direcţiei generale antifraudă fiscală  
 - funcţionarii publici cu atribuţii de verificare a situaţiei fiscale personale a 
persoanelor fizice din cadrul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice, precum şi 
din cadrul Direcţiei generale control venituri persoane fizice, pentru efectuarea verificării 
documentare cu privire la impozitul pe venit. 

2. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 
3666/2020 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor şi documentelor 
utilizate în activitatea de verificare documentară(M. O. nr. 938 din 13 octombrie 2020) 
 ► Aprobă modelul şi conţinutul formularelor şi documentelor utilizate în activitatea 
de verificare documentară, reglementată la titlul VI capitolul V "Verificarea documentară" 
din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările 
ulterioare, respectiv: 
    - Solicitare de documente/informaţii 

Agenţia Naţională de Administrare 

Fiscală  
 
 

Direcţia Generală Regională a Finanţelor 

Publice - Cluj -Napoca  

Activitatea de Colectare  

Serviciul asistenta pentru contribuabili  

Piaţa Avram Iancu, nr. 19 
Cluj-Napoca, jud. CLUJ 
Tel : 0264705628/0264705616 
e-mail:Asistenta.CJ@anaf.ro   
 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
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    - Invitaţie pentru audiere 
    - Dispoziţie de măsuri ca urmare a verificării documentare 
    - Decizie de impunere privind obligaţiile fiscale principale stabilite ca urmare a verificării 
documentare. 

3. Ordinul ministrului finanțelor publice  nr. 2809/2020 privind tipurile de 
creanţe fiscale care pot fi plătite prin intermediul cardurilor bancare în sistem online 
prin intermediul Sistemului Naţional Electronic de Plăţi (M. O. 949 din 15 octombrie 
2020) 

► Aprobă tipurile de creanţe fiscale care pot fi plătite prin intermediul cardurilor 
bancare în sistem online prin intermediul Sistemului Naţional Electronic de Plăţi, prevăzute 
în anexele nr. 1 şi 2. 
            ► Prevederile ordinului se aplică atât persoanelor fizice rezidente şi nerezidente 
identificate fiscal pe baza codului numeric personal sau numărului de identificare fiscală 
pentru tipurile de creanţe fiscale prevăzute în anexa nr. 1, cât şi persoanelor juridice 
pentru plata tipurilor de creanţe fiscale prevăzute în anexa nr. 2. 
     ► Abrogă 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, publicat în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 614 din 10 august 2016, cu completările ulterioare. 

4. Hotărârea Guvernului nr. 864/2020 pentru modificarea și completarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016(M. O. 956 din 16 octombrie 2020) 

► Modifică şi completează următoarele titluri din normele metodologice: Titlul II 
“Impozitul pe profit”, Titlul VII “Taxa pe valoarea adăugată”, Titlul VIII „Accize și alte taxe 
speciale”, după cum urmează: 

►La Titlul II “Impozitul pe profit”: completează exemplele prezentate în cadrul 
pct. 13 alin. (2) din norme cu o nouă literă, lit. d),  conținând prevederi privind regimul 
fiscal al cheltuielilor înregistrate de contribuabili ca urmare a participării la operaţiuni 
compensatorii privind contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi 
siguranţă naţională, astfel cum sunt reglementate de Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr. 189/2002, constând în realizarea de echipamente, tehnică, tehnologie, materiale, 
produse ce fac obiectul contractului de achiziţie sau la prestarea de servicii care 
contribuie la implementarea şi exploatarea în bune condiţii a echipamentelor şi produselor 
achiziţionate. 

►La Titlul VII “Taxa pe valoarea adăugată” modifică și completează mai multe 
puncte, respectiv: 

- modifică exemplului nr. 2 de la pct. 4 alin. (5) din norme, pentru corelarea cu 
prevederile art. 316 din Codul fiscal care prevede că o persoană care depășește în 
cursul anului plafonul de scutire prevăzut la art. 310 din Codul fiscal trebuie să solicite 
înregistrarea în scopuri de TVA, dacă realizează operațiuni taxabile, scutite cu drept de 
deducere, etc. Prin urmare, indiferent dacă cea de-a doua tranzacție este scutită sau 
taxabilă, persoana fizică devine persoană impozabilă după această tranzacție și 
trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA dacă valoarea cumulată a celor două 
tranzacții depășește plafonul de scutire, întrucât prima operațiune efectuată ar fi fost 
taxabilă. 
- completează prevederile alin. (11) ale pct. 7 din norme cu un exemplu de bunuri care 
nu constituie livrare de bunuri conform prevederilor art. 270 alin. (8) lit. b) din Codul 
fiscal, respectiv, bunurile acordate în mod gratuit pentru scopuri legate de 
desfășurarea activității economice a persoanei impozabile, respectiv bunurile acordate 
gratuit în vederea respectării obligațiilor de compensare prevăzute de Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 189/2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la 
contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, 
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cu modificările și completările ulterioare. 
- introduce un nou punct, pct. 101, prin care se aduc clarificări în contextul prevederilor 
art. 2741 din Codul fiscal cu privire la cupoanele valorice, care pot fi în format fizic sau 
electronic. 
- modifică pct. 24 alin. (7) reglementând că avansul perceput pentru transmiterea 
folosinţei bunurilor în cadrul unui contract de leasing este considerat o rată de leasing, 
respectiv o prestare de servicii, pentru care faptul generator de taxă intervine conform 
art. 281 alin. (8) din Codul fiscal, cu excepţia situaţiei în care include şi încasarea în 
avans a unei părţi din contravaloarea livrării de bunuri care are loc la sfârşitul perioadei 
de leasing, când se transferă dreptul de proprietate asupra bunului care face obiectul 
contractului de leasing, conform prevederilor pct. 8 alin. (4). 
- modifică pct. 37, alineatul (13) și pct.38, în ceea ce privește aplicarea cotei reduse de 
TVA de 9% la livrările de apă de irigaţii care este transportată prin infrastructura 
principală şi/sau secundară de irigaţii și la livrarea de manuale şcolare, cărţi, ziare şi 
reviste, inclusiv pentru cele înregistrate pe suport electromagnetic sau pe alte tipuri de 
suporturi 
-  La punctul 52, după alineatul (3), se introduce un alineat nou, alineatul (31), prin care 
se completează normele metodologice în sensul includerii fondurilor de pensii 
ocupaționale în categoria fondurilor speciale de investiții, pentru administrarea cărora 
se aplică scutirea de TVA 
- se introduce un alineat nou la pct. 79, alin. (141), prin care se permite ajustarea în 
favoarea persoanei impozabile a taxei aferente bunurilor de capital, în ipoteza 
reînregistrării în scopuri de TVA a acesteia după ce a avut codul de TVA anulat 
conform art. 316 alin. (11) lit. a) - e) şi h) din Codul fiscal, dacă bunurile de capital au 
fost utilizate pentru realizarea de operațiuni cu drept de deducere, altele decât cele 
constând în livrarea în regim de taxare a bunurilor respective, pe perioada în care 
persoana a avut codul anulat. Se are în vedere faptul că pe perioada în care au avut 
codul anulat aceste persoane au avut obligația plății TVA pentru operațiunile efectuate. 
-  abrogă alin. (4) al pct. 83 din norme în vederea respectării hotărârii Curții de Justiție 
a Uniunii Europene în cauza C – 388/18, potrivit căreia cifra de afaceri ce servește 
drept referință în scopul aplicabilității regimului special pentru întreprinderile mici 
trebuie stabilită pe baza tuturor sumelor, exclusiv TVA, încasate sau care urmează a fi 
încasate de persoana impozabilă, independent de modalitatea în care aceste sume vor 
fi efectiv impozitate 
-  modifică pct. 88 alin. (1) și (20) și  anexa 5, pentru corelare cu modificarea adusă art. 
316 alin. (9) din Codul fiscal prin OUG 69/2020 și, în vederea stabilirii unor reguli 
unitare în cazul persoanelor care solicită înregistrarea în scopuri de TVA ulterior 
începerii activității, și reglementează că înregistrarea este considerată valabilă 
începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care se solicită înregistrarea.  
►La Titlul VIII „Accize și alte taxe speciale” modifică și completează mai multe 
puncte, respectiv: 
- se asimilează valorile prevăzute în normele metodologice cu referire la capitalul 
subscris și vărsat aplicabil operatorilor înființați în temeiul Legii societăților nr. 31/1990, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare și operatorilor pentru care actele 
normative de înființare prevăd patrimoniu de afectațiune sau altele asemenea 
-  corelează din punct de vedere tehnic prevederile din Normele metodologice cu 
modificările art. 342 alin. (1) – (2) din Codul fiscal 
-  reglementează limita minimă până la care poate fi redusă garanția în cazul 
antrepozitarilor autorizați 
-  reglementează că toate autoritățile publice beneficiază de scutirea de la plata 
accizelor pentru produsele energetice livrate în vederea utilizării drept combustibil 
pentru aviație, alta decât aviația turistică în scop privat, precum și de scutirea de la 
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plata accizelor pentru produsele energetice livrate în vederea utilizării drept combustibil 
pentru navigația în apele comunitare și pentru navigația pe căile navigabile interioare, 
inclusiv pentru pescuit, alta decât pentru navigația ambarcațiunilor de agrement 
private. 
- reglementează termenul în cadrul căruia reprezentantul autorității vamale teritoriale 
să se prezinte la locația unde are loc procesul de distrugere a băuturilor alcoolice și a 
produselor din tutun prelucrat devenite improprii consumului,. 
- abrogă mai multe prevederi din norme care nu mai erau în corelație cu modificările 
Codului fiscal. 

5. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 181/2020 privind unele măsuri fiscal-
bugetare, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru 
prorogarea unor termene(M. O. nr. 988 din 26 octombrie 2020)  

► Reglementează o serie de măsuri alternative la măsurile fiscale adoptate după 
intrarea în starea de urgență, pentru care perioada de aplicare înceteaza la data de 25 
octombrie 2020: 

- reglementează o procedură simplificată de acordare a eșalonarii la plată pentru cel 
mult 12 luni, pentru contribuabilii care au fost buni platnici până la data intrării în starea de 
urgență, indiferent de forma de proprietate. Astfel, înlesnirea la plată constă în eșalonarea 
la plată pe cel mult 12 luni a obligațiilor bugetare principale precum și pentru obligațiile 
fiscale accesorii aferente acestora a căror scadență/termen de plată se împlinește după 
data declarării stării de urgență 

- pentru acordarea eșalonării, debitorul trebuie să depună o cerere până la data de 
15 decembrie 2020, inclusiv, sub sancţiunea decăderii și să îndeplinească anumite condiții 
prevăzute de actul normativ 

- față de procedura normală de acordare a eșalonării potrivit Codului de procedură 
fiscală, documentele depuse de debitori sunt simplificate în sensul că se depune numai o 
cerere, la care poate anexa graficul de eşalonare cuprinzând cuantumul propus al ratelor 
de eşalonare, fără a fi depuse alte documente. iar termenul de soluționare este mult redus, 
respectiv, 5 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia 

- în vederea acordării eșalonării la plată, nu se solicită constituirea de garanții 
- nu începe sau se suspendă, după caz, executarea silită pentru obligațiile bugetare 

ce fac obiectul eșalonării la plată precum și pentru cele care constituie condiție de 
menținere a valabilității înlesnirii la plată 

- pe perioada eșalonării la plată, contribuabilii trebuie să achite toate obligațiile 
născute în această perioadă, cu posibilitatea de prelungire a termenelor de plată.  

- contribuabilul poate depune cel mult două cereri de modificare a deciziei de 
eşalonare la plată pe perioada de valabilitate a eşalonării la plată 

-pe perioada pentru care au fost acordate eşalonări la plată, începând cu data de 26 
decembrie 2020, pentru obligaţiile fiscale eşalonate la plată, cu excepţia celor prevăzute la 
art. 173 alin. (2) din Codul de procedură fiscală, se datorează şi se calculează dobânzi. 
Nivelul dobânzii este de 0,01% pentru fiecare zi de întârziere. Penalitatea de întârziere 
prevăzută la art. 176 din Codul de procedură fiscală se calculează până la data emiterii 
deciziei de eşalonare la plată. 

► Reglementează și alte măsuri fiscale: 
- contribuabilii obligaţi la plata impozitului specific unor activităţi, potrivit Legii nr. 

170/2016 privind impozitul specific unor activităţi, cu completările ulterioare, în anul 2020, 
nu datorează impozit specific pentru perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a 
prezentei ordonanţe de urgenţă şi 31 decembrie 2020 inclusiv 

- stabilește termenul de 2 decembrie 2020 până la care consiliile locale, respectiv 
Consiliul General al Municipiului Bucureşti pot adopta hotărâri privind reducerea 
impozitului anual pe clădiri cu o cotă de până la 50%, pentru clădirile nerezidenţiale, aflate 
în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, folosite pentru activitatea economică proprie 
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a acestora sau date în folosinţă printr-un contract de închiriere, comodat sau prin alt tip de 
contract pentru desfăşurarea unor activităţi economice către alte persoane fizice sau 
juridice, după caz și respectiv scutirea de la plata taxei lunare pe clădiri datorate de către 
concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosinţă a unei clădiri 
proprietatea publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, după caz. 

- stabilește termenul de 21 decembrie 2020 până la care proprietarii clădirilor, 
respectiv concesionarii, locatarii, titularii dreptului de administrare sau de folosinţă a unei 
clădiri proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, după 
caz, au obligația să depună la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă 
se află clădirea, o cerere de acordare a reducerii, însoţită de o declaraţie pe propria 
răspundere, în situația în care consiliile locale, respectiv Consiliul General al Municipiului 
Bucureşti au adoptat hotărâri privind reducerea impozitului anual pe clădiri cu o cotă de 
până la 50% și respectiv hotărâri privind scutirea de la plata taxei lunare pe clădiri. 

► Modifică şi completează mai multe acte normative: 
- Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al 

situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 548 din 12 iulie 2017,  

- Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, publicată 
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 648 din 5 august 2019, cu modificările şi 
completările ulterioare, în ceea ce privește prorogarea dispozițiilor referitoare la termenele 
de depunere a notificărilor și a cererilor depuse de contribuabili pentru a beneficia de 
măsurile de restructurare a obligațiilor bugetare 

- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare: 

- se completează prevederile Codului fiscal prin introducerea în categoria 
cheltuielilor deductibile la stabilirea venitului net anual determinat în sistem real, pe baza 
datelor din contabilitate a contravalorii testelor medicale de diagnosticare a infecției 
COVID-19 efectuate pentru contribuabil, în scopul desfășurării activității în condiții de 
securitate și sănătate în muncă și prevenirii răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2. 
Masura se acordă contribuabililor care desfășoară activitatea individual sau într-o formă de 
asociere, pentru perioada în care este instituită starea de urgenţă sau de alertă, potrivit 
legii. 

- se completează prevederile Codului fiscal prin introducerea în categoria veniturilor 
din salarii și asimilate salariilor neimpozabile și care nu sunt cuprinse în baza lunară de 
calcul al contribuţiilor sociale, a avantajelor reprezentând contravaloarea cheltuielilor 
suportate de angajator/plătitor cu efectuarea testelor medicale de diagnosticare a infectiei 
COVID-19, la inițiativa angajatorului/plătitorului, pentru persoanele fizice care realizează 
venituri din salarii şi asimilate salariilor. 
Decontarea cheltuielilor reprezentând contravaloarea testelor medicale de diagnosticare a 
infecției COVID-19 se efectuează în baza documentelor justificative prin care sunt 
identificate persoanele care beneficiază de testare, inclusiv în cazul în care sumele 
respective sunt plătite direct de către angajat și decontate ulterior de angajator. 

    - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2016 privind unele măsuri financiare în 
vederea finalizării proiectelor finanţate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei 
de programare 2007 - 2013, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 225 din 25 martie 2016, aprobată cu completări prin 
Legea nr. 124/2016. 

6. Ordinul comun al ministrului finanţelor publice, ministrului muncii şi 
protecţiei sociale şi ministrului sănătăţii nr. 2814/1536/1806/2020 pentru aprobarea 
modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a "Declaraţiei 
privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa 
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nominală a persoanelor asigurate"(M.O. nr.1005 din 29 octombrie 2020 si M.O. 
nr.1005 bis din 29 octombrie 2020) 

 

►Aprobă modelul şi conţinutul formularului 112 "Declaraţie privind obligaţiile de plată a 
contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate", 
precum şi anexele nr. 1.1 "Anexa angajator" şi nr. 1.2 "Anexa asigurat" la acesta, 
prevăzute în anexa nr. 1 la Ordin 

►Reglementează că Declaraţia 112 este o declaraţie de impunere în sensul art. 1 pct. 
18 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

► Reglementează că persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau 
sunt asimilate acestora, instituţiile şi persoanele fizice prevăzute la art. 68^1 alin. (2), art. 
72 alin. (2), art. 84 alin. (8), art. 125 alin. (8) - (9), art. 147 alin. (1), (12) şi (13), art. 151 
alin. (5) şi (6), art. 169 alin. (1), art. 174 alin. (5) şi (6), art. 220 alin. (1) şi (2) şi art. 220^7 
din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, au 
obligaţia depunerii Declaraţiei 112 prin mijloace electronice de transmitere la distanţă. 

 
 
Cu deosebită  consideraţie,  

 
 
      Director General,                                                                        p. Șef Serviciu, 
       Ioan Pop                                                                                       Stelia Irimies 

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