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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
noiembrie 2020 dupa cum urmeaza:
1. Legea nr. 222/2020 pentru abrogarea Legii nr. 12/1990 privind protejarea
populaţiei împotriva unor activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii
ilicite şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/1992
privind protecţia consumatorilor (M. Of. nr. 1018 din 2 noiembrie 2020):
√ abrogă Legea nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de
producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite, republicată;
√ modifică și completează Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia
consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:
*se interzice comercializarea de produse sau prestarea de servicii, după caz, care
nu îndeplinesc condiţiile stabilite prin lege sau de bunuri a căror provenienţă nu este
dovedită, în condiţiile legii. Prin documente de provenienţă se înţelege, după caz, factura
fiscală, factura, avizul de însoţire a mărfii, documentele vamale, factura externă sau orice
alte documente stabilite prin lege;
* modifică prevederile referitoare la faptele contravenționele.
2. Legea nr. 223/2020 pentru simplificarea şi debirocratizarea transferului de
părţi sociale şi a vărsării capitalului social prin modificarea Legii societăţilor nr.
31/1990 (M. Of. nr. 1018 din 2 noiembrie 2020):
√ modifică Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare
* capitalul social al unei societăţi cu răspundere limitată se divide în părţi sociale
egale;
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* după înregistrarea în registrul comerţului, oficiul registrului comerţului transmite
documentul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social
la organul fiscal din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în a cărui
circumscripţie se situează imobilul cu destinaţie de sediu social.
3. Legea nr. 230/2020 pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul
fiscal (M. Of. nr. 1030 din 4 noiembrie 2020):
√ modifică Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare,astfel:
* impozitul pe clădirile aflate în proprietatea persoanelor fizice şi juridice care sunt
utilizate pentru prestarea de servicii turistice, pe o durată de cel mult 180 de zile
consecutive sau cumulate, în cursul unui an calendaristic, se reduce cu 50%. Reducerea
se aplică în anul fiscal următor celui în care este îndeplinită această condiţie;
* impozitul pe terenurile aflate în proprietatea persoanelor fizice şi juridice care sunt
utilizate pentru prestarea de servicii turistice, pe o durată de cel mult 180 de zile
consecutive sau cumulate, în cursul unui an calendaristic, se reduce cu 50%. Reducerea
se aplică în anul fiscal următor celui în care este îndeplinită această condiţie.
4. Legea nr. 238/2020 pentru modificarea art. 28 alin. (2) din Legea
contabilităţii nr. 82/1991 (M. Of. nr. 1041 din 6 noiembrie 2020):
√ modifică Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare:
*Ministerul Finanţelor Publice poate stabili întocmirea şi depunerea la unităţile
teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice a situaţiilor financiare sau a unor raportări
contabile şi la alte perioade decât anual, în cadrul exerciţiului financiar, doar de către
persoanele care au realizat o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a
1.000.000 euro la sfârşitul exerciţiului financiar precedent.
5. Legea nr. 239/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015
privind Codul fiscal (M. Of. nr. 1041 din 6 noiembrie 2020):
√ modifică Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare:
* pentru determinarea rezultatului fiscal sunt cheltuieli nedeductibile:
- cheltuielile privind funcţionarea unităţilor de educaţie timpurie aflate în
administrarea contribuabilului sau sumele achitate de contribuabil pentru plasarea copiilor
angajaţilor în unităţi de educaţie timpurie aflate în unităţi care oferă servicii de educaţie
timpurie, conform legislaţiei în vigoare;
- contribuabilii care efectuează cheltuieli cu educaţia timpurie scad din impozitul pe
profit datorat cheltuielile cu educaţia timpurie conform celor de mai sus, dar nu mai mult de
1.500 lei/lună pentru fiecare copil. În cazul în care suma depăşeşte impozitul pe profit
datorat, diferenţa va fi scăzută, în ordine, din impozitul pe salarii reţinut de contribuabil
pentru angajaţi, din taxa pe valoarea adăugată datorată sau din accizele datorate;
* pentru determinarea rezultatului fiscal sunt cheltuieli deductibile inclusiv
cheltuielile efectuate pentru organizarea şi desfăşurarea învăţământului dual preuniversitar
şi universitar, potrivit reglementărilor legale din domeniul educaţiei naţionale;
* sunt considerate mijloace fixe amortizabile inclusiv mijloacele fixe deţinute şi
utilizate pentru organizarea şi desfăşurarea învăţământului dual preuniversitar şi
universitar, potrivit reglementărilor legale din domeniul educaţiei naţionale, precum și
investiţiile efectuate pentru organizarea şi desfăşurarea învăţământului dual preuniversitar
şi universitar, potrivit reglementărilor legale din domeniul educaţiei naţionale;
* în înțelesul impozitului pe venit sunt venituri neimpozabile inclusiv bursele,
premiile şi alte drepturi sub formă de cazare, masă, transport, echipamente de
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lucru/protecţie şi altele asemenea primite de elevi pe parcursul învăţământului dual
preuniversitar/universitar, potrivit reglementărilor legale din domeniul educaţiei naţionale;
* sunt cheltuieli deductibile în stabilirea venitului net anual din activități
independente, determinat în sistem real pe baza datelor din contabilitate, inclusiv
cheltuielile efectuate pentru organizarea şi desfăşurarea învăţământului dual preuniversitar
şi universitar, în conformitate cu reglementările legale din domeniul educaţiei naţionale, cu
excepţia cheltuielilor cu amortizarea care sunt deductibile în limitele legii;
* nu sunt venituri impozabile în sensul impozitului pe venit sumele plătite de
angajator pentru educaţia timpurie a copiilor angajaţilor.
6. Legea nr. 241/2020 pentru modificarea alin. (1) al art. 459 din Legea nr.
227/2015 privind Codul fiscal (M. Of. nr. 1041 din 6 noiembrie 2020):
√ modifică Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare, în partea referitoare la calculul impozitului pe clădirile cu destinaţie mixtă aflate
în proprietatea persoanelor fizice, în sensul că:
* în cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice,
impozitul se calculează prin însumarea:
- impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţial conform art. 457;
- impozitului determinat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, indicată prin
declaraţie pe propria răspundere, şi cu condiţia ca cheltuielile cu utilităţile să nu fie
înregistrate în sarcina persoanei care desfăşoară activitatea economică, prin aplicarea
cotei stabilite conform art. 458 asupra valorii impozabile stabilite conform art. 457, fără a fi
necesară stabilirea valorii prin depunerea documentelor prevăzute la art. 458 alin. (1).
7. Legea nr. 242/2020 pentru modificarea şi completarea art. 1 din Legea nr.
52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de
zilieri (M. Of. nr. 1041 din 6 noiembrie 2020):
√ modifică Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter
ocazional desfăşurate de zilieri, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se
modifică şi se completează:
* în înţelesul acestei acestei legi termenul de beneficiar de lucrări include și unităţile
administrativ-teritoriale;
* unităţile administrativ-teritoriale sunt incluse în categoria instituţiilor publice care
sunt exceptate de la a nu avea calitatea de beneficiari în sensul prevăzut de aceeași lege.
8. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2948/2020 privind transmiterea
situaţiilor financiare trimestriale centralizate întocmite de instituţiile publice la 30
septembrie 2020 şi de modificare a Ordinului ministrului finanţelor publice nr.
1.998/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi
depunerea situaţiilor financiare trimestriale şi a unor raportări financiare lunare ale
instituţiilor publice în anul 2019, precum şi pentru modificarea şi completarea altor
norme metodologice în domeniul contabilităţii publice (M. Of. nr. 1020 din 3
noiembrie 2020):
√ situaţiile financiare trimestriale centralizate la 30 septembrie 2020, întocmite de
instituţiile publice, nu se mai transmit pe suport hârtie la Ministerul Finanţelor Publice şi la
unităţile subordonate;
√ situaţiile financiare trimestriale centralizate se transmit în formatul electronic
generat de programul informatic pus la dispoziţie de Ministerul Finanţelor Publice, precum
şi scanate prin e-mail, la termenele stabilite de reglementările contabile în vigoare,
semnate de către persoanele cu atribuţii în acest sens, însoţite de o adresă de înaintare.

www.anaf.ro

3/8
www.anaf.ro

√ adresele de e-mail la care/de la care vor fi transmise situaţiile financiare
trimestriale centralizate se stabilesc de comun acord între Ministerul Finanţelor Publice
sau unităţile subordonate, după caz, şi instituţiile publice.
√ răspunderea privind transmiterea situaţiilor financiare trimestriale centralizate, la
Ministerul Finanţelor Publice sau la unităţile subordonate revine ordonatorilor de credite ai
instituţiilor publice.
√ modifică Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.998/2019 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale şi
a unor raportări financiare lunare ale instituţiilor publice în anul 2019, precum şi pentru
modificarea şi completarea altor norme metodologice în domeniul contabilităţii publice, cu
modificările şi completările ulterioare.
9. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.
3746/2020 privind organizarea şi funcţionarea Registrului central electronic pentru
conturi de plăţi şi conturi bancare identificate prin IBAN şi pentru aprobarea
procedurii privind obligaţia instituţiilor de credit, instituţiilor de plată şi instituţiilor
emitente de monedă electronică de a furniza informaţii conform art. 61 din Legea nr.
207/2015 privind Codul de procedură fiscală (M. Of. nr. 1015 din 2 noiembrie 2020):
√ aprobă organizarea şi funcţionarea Registrului central electronic pentru conturi de
plăţi şi conturi bancare identificate prin IBAN la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare
Fiscală prevăzut la art. 611 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu
modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Codul de procedură fiscală;
√ aprobă procedura privind obligaţia instituţiilor de credit, instituţiilor de plată şi
instituţiilor emitente de monedă electronică de a furniza informaţii conform art. 61 din
Codul de procedură fiscală;
√ aprobă procedura de înrolare a instituţiilor raportoare în sistemul informatic pus la
dispoziţie de Ministerul Finanţelor Publice în vederea transmiterii datelor şi informaţiilor
conform art. 61 alin. (1) şi (2) din Codul de procedură fiscală.
10. Legea nr. 248/2020 pentru modificarea art. 291 din Legea nr. 227/2015
privind Codul fiscal (M. Of. nr. 1079 din 13 noiembrie 2020):
Începând cu data de 1 ianuarie 2021, crește valoarea maximă pentru livrarea de
locuinţe în cadrul politicii sociale de la 450.000 lei la 140.000 euro;
Astfel, se aplică cota redusă de 5% TVA la livrarea de locuinţe care au o
suprafaţă utilă de max.120 mp, exclusiv anexele gospodăreşti, a căror valoare, inclusiv a
terenului pe care sunt construite, nu depăşeşte suma de 140.000 euro, echivalent lei,
exclusiv taxa pe valoarea adăugată, achiziţionate de persoane fizice. Suprafaţa utilă a
locuinţei este cea definită prin Legea locuinţei nr. 114/1996,actualizată. Anexele
gospodăreşti sunt cele definite prin Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării
lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Cota redusă
se aplică numai în cazul locuinţelor care în momentul vânzării pot fi locuite ca atare.
11. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.977/2020 pentru modificarea
Ordinului ministrului economiei şi finanțelor nr. 2.007/2008 privind aprobarea
componenței Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu
reglementări specifice şi a Regulamentului de organizare şi funcționare a acesteia,
precum şi a Criteriilor referitoare la autorizarea funcționării unităților emitente de
tichete (M. Of. nr. 1074 din 13 noiembrie 2020):
- Unitatea care solicită autorizaţie de funcţionare ca unitate emitentă de vouchere
pe suport hârtie acordate în vederea achiziţionării de echipamente sportive pentru
încurajarea şi sprijinirea copiilor în vederea practicării sportului de performanţă este
obligată să dovedească, în termen de maximum 10 zile de la data la care i-a fost atribuit
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de către Ministerul Tineretului şi Sportului contractul de achiziţie publică pentru emiterea
voucherelor pe suport hârtie acordate în vederea achiziţionării de echipamente sportive
pentru încurajarea şi sprijinirea copiilor în vederea practicării sportului de performanţă, sub
sancţiunea retragerii autorizaţiei, îndeplinirea condiţiei prevăzute la pct. 2 din anexa nr. 18.
- La data solicitării autorizaţiei de funcţionare, administratorul societăţii depune o
declaraţie pe propria răspundere prin care se obligă ca, în termen de maximum 10 zile de
la data atribuirii de către Ministerul Tineretului şi Sportului a contractului de achiziţie
publică pentru emiterea voucherelor pe suport hârtie acordate în vederea achiziţionării de
echipamente sportive pentru încurajarea şi sprijinirea copiilor în vederea practicării
sportului de performanţă, să transmită către direcţia de specialitate din Ministerul
Finanţelor Publice cu atribuţii de management al domeniilor reglementate specific o copie,
conform cu originalul, a scrisorii de garanţie bancară depuse la Ministerul Tineretului şi
Sportului."
12. Legea nr. 262/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015
privind Codul fiscal (M. Of. nr. 1112 din 20 noiembrie 2020):
√Completeaza Legea nr. nr. 227/2015 privind Codul fiscal dupa cum urmeaza:
- Profitul investit în susţinerea învăţământului profesional-dual prin asigurarea pregătirii
practice şi formării de calitate a elevilor este scutit de impozit.
√Modifica Legea nr. nr. 227/2015 privind Codul fiscal dupa cum urmeaza:
- La articolul 25 alineatul (4), litera i) se modifică şi va avea următorul cuprins:"i)
cheltuielile de sponsorizare şi/sau mecenat, cheltuielile privind bursele private,
acordate potrivit legii; contribuabilii care efectuează sponsorizări şi/sau acte de mecenat,
potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările şi completările
ulterioare, ale Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, şi a prevederilor art. 25 alin. (4) lit. c) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011,
cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cei care acordă burse private, potrivit
legii, scad sumele aferente din impozitul pe profit datorat la nivelul valorii minime dintre
următoarele:"
√Microîntreprinderile care efectuează sponsorizări, potrivit prevederilor Legii nr.
32/1994, cu modificările şi completările ulterioare, pentru susţinerea entităţilor nonprofit şi
a unităţilor de cult, care la data încheierii contractului sunt înscrise în Registrul
entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale potrivit art. 25 alin. (4^1),
precum şi microîntreprinderile care acordă burse elevilor şcolarizaţi în învăţământul
profesional-dual în conformitate cu prevederile art. 25 alin. (4) lit. c) din Legea nr.
1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, scad sumele aferente din impozitul
pe veniturile microîntreprinderilor până la nivelul valorii reprezentând 20% din
impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat pentru trimestrul în care au
înregistrat cheltuielile respective.
13. Legea nr. 265/2020 pentru modificarea şi completarea Legii cooperaţiei
agricole nr. 566/2004 (M. Of. nr. 1113 din 20 noiembrie 2020):
-În cazul distribuirii profitului net prin dividende, 20% din acesta se repartizează
către membrii cooperatori asociaţi proporţional cu participarea acestora la realizarea cifrei
de afaceri anuale a cooperativei agricole. Diferenţa se distribuie către membrii cooperatori
acţionari proporţional cu participarea acestora la capitalul social.
- veniturile din dividende ale membrilor cooperatori asociați sunt supuse impozitării
și plății contribuției de asigurări sociale de sănătate în condițiile prevăzute la art. 114 și
art. 155 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și
completările ulterioare.
Modifica prevederile art.76 lit b) si e) din lege astfel:
www.anaf.ro

5/8
www.anaf.ro

"b) scutirea de la plata impozitului pe profit a cooperativelor agricole prevăzute la
art. 6 lit. b) - e^1), astfel: pentru primii 5 ani de la începerea desfăşurării activităţii în cazul
celor nou-înfiinţate şi pentru o perioadă de 5 ani pentru cele deja înfiinţate, care au realizat
la data de 31 decembrie a anului calendaristic precedent o cifră de afaceri anuală netă de
până la 10.000.000 euro, cursul de schimb fiind cel valabil la încheierea exerciţiului
financiar în care s-a realizat cifra de afaceri;
...................................................................
e) scutirea membrilor cooperatori de la plata impozitului pe clădirile şi pe terenurile
utilizate pentru producţia valorificată prin/către cooperativa agricolă, inclusiv pentru
bunurile aflate în patrimoniul de afectaţiune al persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor
individuale şi întreprinderilor familiale definite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 44/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016."
- Completeaza prevederile art.76 alin. (1), cu lit. e^1 care prevede
urmatoarele:
"e^1) scutirea cooperativelor agricole de la plata impozitului pentru clădirile şi
terenurile aflate în patrimoniu, utilizate pentru prestarea de servicii către membrii
cooperatori;".
Stabilirea criteriilor şi modalităţilor potrivit cărora membrii cooperatori şi
cooperativele agricole vor beneficia de scutirile prevăzute la alin. (1) lit. b), e) şi e^1) se va
face prin ordin comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului finanţelor
publice şi al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei.
-Prevederile art. 76 alin. (1) lit. b) şi e^1) şi alin. (4) din Legea cooperaţiei agricole nr.
566/2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta
lege, intră în vigoare la 1 ianuarie 2021.
- Măsura prevăzută la art. 76 alin. (1) lit. b) din Legea cooperaţiei agricole nr.
566/2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta
lege, nu poate depăşi perioada de 5 ani.
14. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 197/2020 privind unele măsuri în
domeniul asistenţei medicale pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei
de COVID19 (M. Of. nr. 1108 din 19 noiembrie 2020):
- reglementeaza unele masuri privind desfasurarea voluntariatului in sprijinul
unitatilor sanitare si al serviciilor de urgenta prespitaliceasca, denumite in continuare
unitati beneficiare, de catre studentii facultatilor de medicina generala din anii 4, 5 si 6,
precum si de catre studentii din anii 3 si 4 ai facultatilor de asistenti medicali, denumiti in
continuare studenti voluntari, pe durata starii de alerta declarate in conditiile legii si
pentru o perioada de 30 de zile de la data incetarii starii de alerta.
15. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.
3.896/2020 pentru aprobarea Procedurii de acordare a eşalonării la plată de către
organul fiscal central, precum şi pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul
preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 90/2016 pentru
aprobarea conţinutului cererii de acordare a eşalonării la plată şi a documentelor
justificative anexate acesteia, precum şi a Procedurii de aplicare a acordării
eşalonării la plată de către organul fiscal central (M. Of. nr. 1104 din 19 noiembrie
2020
-Orice categorie de contribuabil poate accesa eşalonarea la plată simplificată, pe o
perioadă de cel mult 12 luni, pentru obligaţiile fiscale principale şi accesorii datorate după
data declarării stării de urgenţă.
Pentru a accesa eşalonarea la plată simplificată, nu este necesar ca solicitantul să
constituie garanţii, ci trebuie doar să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii:
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a) să se depună o cerere până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv, sub
sancțiunea decăderii. La cerere, se poate anexa graficul de eşalonare cuprinzând
cuantumul propus al ratelor de eşalonare;
b) să nu se înregistreze obligații fiscale restante la data declarării stării de urgență,
nestinse la data eliberării certificatului de atestare fiscală. În cazul în care, la data stării de
urgenţă se înregistrează astfel de obligaţii fiscale restante, acestea trebuie stinse până la
data eliberării certificatului de atestare fiscală;
c) să nu fie în procedura falimentului;
d) să nu fie în dizolvare;
e) să fie depuse toate declarațiile fiscale până la data eliberării certificatului de
atestare fiscală;
f) să nu se fi stabilit răspunderea potrivit legislației privind insolvența și/sau
răspunderea solidară, potrivit prevederilor art. 25 și 26 din Codul de procedură fiscală.
Pe perioada eşalonării la plată se pot depune două cereri de modificare a
eşalonării la plata - în situaţia în care se dorește includerea în eşalonare a obligaţiilor care
constituie conditie de plata, precum şi doua cereri de menţinere a valabilităţii eşalonării la
plată - în cazul în care contribuabilul a pierdut valabilitatea eşalonării la plată, ca urmare a
neîndeplinirii conditiilor.
Termen de solutionare a cererii de eşalonare la plată- cel mult 5 zile de la data
depunerii acesteia.
√ Pe perioada eșalonării la plată se pot depune două cereri de modificare a
eșalonării la plată:
-în situația în care se dorește includerea în eșalonare a obligațiilor care constituie
condiție de plată, precum și două cereri de menținere a valabilității eșalonării la plată -în
cazul în care a fost pierdută valabilitatea eșalonării la plată, ca urmare a neîndeplinirii
conditiilor.
√ Cererea de eșalonare la plată se soluționează în termen de cel mult 5 zile de la
data depunerii acesteia. La cerere nu se anexează alte documente, în afara propunerii de
grafic de eșalonare și nici nu este necesară constituirea de garanții.
√Modelul cererii de eșalonare la plată este prevăzut în Anexa nr. 1 la Procedura de
aplicare a acordării eșalonării la plată de către organul fiscal central și poate fi descărcat
pe pagina de internet a A.N.A.F.
16. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 201/2020 cu privire la rectificarea
bugetului de stat pe anul 2020 (M. Of. nr. 1130 din 24 noiembrie 2020):
√ sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul judeţelor prevăzute la art. 23 lit. a4) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020,
modificarea unor acte normative şi stabilirea unor măsuri bugetare, cu completările
ulterioare, se repartizează pe judeţe potrivit anexei nr. 3 la ordonanța de urgență;
√ repartizează pe sectoare ale municipiului Bucureşti, sumele defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate prevăzute la art. 23 lit. b2)
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 135/2020, cu completările ulterioare;
√ prin derogare de la prevederile art. 33 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, repartizarea pe judeţe şi
municipiul Bucureşti a sumelor alocate reprezentând sume defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale se face în scopul achitării plăţilor restante şi
datoriilor prevăzute la respectivul alineat, la data de 30 septembrie 2020 inclusiv,
înregistrate în contabilitatea unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, instituţiilor
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publice finanţate integral sau parţial din bugetul local şi spitalelor publice din reţeaua
autorităţilor administraţiei publice locale.
17. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3028/2020 pentru punerea în
aplicare a prevederilor art. 26 alin. (3) - (18) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 201/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020 (M. Of. nr. 1151
din 27 noiembrie 2020):
√ reglementează normele metodologice de utilizare a sumelor defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale alocate pentru achitarea plăţilor
restante şi datoriilor prevăzute la art. 26 alin. (1) lit. a) - c) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 201/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020 ale
unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale şi instituţiilor publice finanţate integral din
bugetul local pe destinaţiile prevăzute la art. 26 alin. (4) din aceeași ordonanţă de urgenţă;
√ reglementează normele metodologice de utilizare a sumelor defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale alocate pentru achitarea plăţilor
restante şi datoriilor prevăzute la art. 26 alin. (1) lit. a) şi c) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 201/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020 ale
instituţiilor publice finanţate parţial din bugetul local şi spitalelor publice din reţeaua
autorităţilor administraţiei publice locale, raportate potrivit legii, pentru destinaţiile
prevăzute la art. 26 alin. (4) din aceeași ordonanţă de urgenţă;
√ reglementează normele metodologice de repartizare a sumelor potrivit
prevederilor art. 26 alin. (7) - (11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 201/2020 cu
privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020.
18. Ordinul președintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.
3942/2020 pentru modificarea Ordinului 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 (M. Of. nr.
1123 din 23 noiembrie 2020):
√ modifică și înlocuiește anexele nr. 48 şi 49 la 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.
Cu deosebită

consideraţie,

Director genaral
Ioan Pop

Sef serviciu
Stelia Irimies

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