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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- 502 / 08.02.2021 

 
Stimate domnule, 
 

Urmare  adresei Dvs. nr.  CJR-DGR 18641/06.09.2019, va transmitem modificarile 
legislative cu caracter general si specific, pe diferite tipuri de activitati,  publicate in 
Monitorul Oficial , in luna ianuarie 2021, dupa cum urmeaza: 

1. Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală 
nr.3/2021 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Agenției Naționale 
de Administrare Fiscală nr. 3.626/2016 privind stabilirea listei jurisdicțiilor 
raportoare, cu care România va colabora în baza Acordului multilateral al 
autorităților competente pentru schimb automat de informații privind conturile 
financiare, a listei instituțiilor financiare nonraportoare și a listei conturilor excluse, 
prevăzute în instrumentele juridice de drept internațional la care România s-a 
angajat din perspectiva schimbului automat de informații financiare (MO nr. 33 din 
12 ianuarie 2021)   

►modifică Anexa nr.1 din Ordinul 3626/2016 în ceea ce privește jurisdicțiile 
raportoare, prin adăugarea a două jurisdicții (Brunei Darussalam și Noua Caledonie) pe 
lista partenerilor de schimb automat de informații.  

2.Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală 
nr.14/2021 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de 
gestionare a formularului 212 “Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi 
contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice” (MO nr. 33 din 12 ianuarie 2021) 

►aprobă modelul și conținutul formularului 212 «Declarație unică privind impozitul 
pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice» și anexa la acesta, prevăzute 
în anexa nr. 1 

 ► actualizează instrucțiunile de completare a formularului 212 de la anexa nr.2 
           ►dispune că Formularul 212 se utilizează de persoanele fizice pentru declararea 
impozitului pe veniturile realizate și a contribuțiilor sociale datorate începând cu anul 2020, 
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precum și pentru declararea impozitului pe veniturile estimate și a contribuțiilor sociale 
datorate începând cu anul 2021. 

 3.Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare 
Fiscală nr. nr.15/2021 pentru aprobarea procedurii privind stabilirea sumei 
reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor 
nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, 
precum și pentru acordarea de burse private, conform legii, precum și a modelului 
și conținutului unor formulare(MO nr.34  din 12 ianuarie 2021) 

►aprobă Procedura privind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5% din 
impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și 
funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse 
private, conform legii, prevăzută în anexa nr. 1 

► aprobă modelul, conţinutul și instrucțiunile de completare a următorului  formular: 
- formularul 230 "Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 3,5% din 

impozitul anual datorat" și "Anexa nr.... la Cererea privind destinaţia sumei reprezentând 
până la 3,5% din impozitul anual datorat", prevăzut în anexa nr.2 

►aprobă modelul și conținutul următoarelor formulare: 
-  „Notificare privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual 

datorat pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult“, prevăzut în anexa nr. 3; 
- „Referat de stabilire a sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual 

datorat, virată în mod necuvenit entităților nonprofit/unităților de cult“, prevăzut în anexa nr. 
4; 

- 258 „Decizie privind recuperarea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul 
anual datorat, virată în mod necuvenit entităților nonprofit/unităților de cult“, prevăzut în 
anexa nr. 5; 

- 255 „Decizie privind stabilirea cheltuielilor admise cu bursele private“, prevăzut în 
anexa nr. 6. 

   ► prevederile ordinului se aplică pentru direcționarea de către contribuabili a 
sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pe veniturile realizate 
începând cu anul 2020. 

4.Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală 
nr. 51/2021 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei 
Naţionale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului şi 
conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim 
de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă (MO nr. 59 din 19 ianuarie 
2021)          

►modifică şi se completează următoarele anexe din OPANAF nr. 587/2016: 
   1. Anexa nr. 1 - formular 100 "Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de 

stat" se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezentul ordin 
   2. Anexa nr. 2 - formular 710 "Declaraţie rectificativă" se modifică şi se înlocuieşte 

cu anexa nr. 2 la prezentul ordin 
  3. În anexa nr. 3 "Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat", după 

poziţia 78 se introduce o nouă poziţie, poziţia 79 "Plăţi anticipate ale impozitului pentru 
unele venituri din activităţi independente, precum şi pentru venituri din alte surse 
prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. k^1) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi 
completările ulterioare 

    4. Anexa nr. 4 "Instrucţiuni de completare a formularului 100 «Declaraţie privind 
obligaţiile de plată la bugetul de stat», cod 14.13.01.99/bs" se modifică în mod 
corespunzător. 

5. Decizia  nr. 17/2020 a Înaltei Curți de Casație și Justiție- Completul pentru 
soluţionarea recursului în interesul legii (MO nr. 61 din 20 ianuarie 2021)           
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►Recursului în interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe 
lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie vizează următoarele probleme de drept: 

    - interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 41 alin. (1) şi art. 45 alin. (2) teza I din 
Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, art. 260 
alin. (1) şi (4) din Codul de procedură fiscală, art. 651 alin. (1), art. 714 alin. (1) şi art. 719 
alin. (1) şi (7) din Codul de procedură civilă, sub aspectul instanţei competente material să 
soluţioneze contestaţiile la executare, cererile de suspendare a executării silite şi cererile 
de suspendare provizorie a executărilor silite individuale începute de creditorii bugetari în 
temeiul dispoziţiilor art. 143 alin. (1) teza finală din Legea nr. 85/2014 privind procedurile 
de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă; 

    - interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 997 alin. (1) din Codul de procedură 
civilă, art. 233 alin. (1) lit. a) şi art. 260 din Codul de procedură fiscală în ceea ce priveşte 
admisibilitatea cererilor de ordonanţă preşedinţială având ca obiect ridicarea, suspendarea 
şi suspendarea provizorie a măsurilor de executare silită luate de organele de executare 
fiscală, în cazurile în care executarea silită a fost începută de acestea în temeiul art. 143 
alin. (1) teza finală din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi 
de insolvenţă. 

► Înalta Curte de Casație și Justiție a admis recursul în interesul legii şi, în 
consecinţă, a stabilit că: 

         1. În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 41 alin. (1) şi art. 45 
alin. (2) teza I din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 
insolvenţă, art. 260 alin. (1) şi (4) din Codul de procedură fiscală, art. 651 alin. (1), art. 714 
alin. (1) şi art. 719 alin. (1) şi (7) din Codul de procedură civilă, competenţa materială de 
soluţionare a contestaţiilor privind executarea silită începută de creditorii bugetari în 
temeiul dispoziţiilor art. 143 alin. (1) teza finală din Legea nr. 85/2014 aparţine 
judecătorului-sindic învestit cu procedura de insolvenţă în care se formulează respectivele 
contestaţii, potrivit art. 45 alin. (1) lit. r) şi alin. (2) din Legea nr. 85/2014. 

          2. În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 997 alin. (1) din Codul 
de procedură civilă, raportat la art. 233 alin. (1) lit. a) şi art. 260 din Codul de procedură 
fiscală, sunt admisibile cererile adresate judecătorului-sindic pe calea ordonanţei 
preşedinţiale având ca obiect măsuri vremelnice privind ridicarea, suspendarea şi 
suspendarea provizorie a măsurilor de executare silită luate de organele de executare 
fiscală, în cazurile în care executarea silită a fost începută de acestea în temeiul art. 143 
alin. (1) teza finală din Legea nr. 85/2014 

► Decizia este obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 517 alin. (4) din Codul de 
procedură civilă. 
 

Cu deosebită  consideraţie,  

 
           

 Director executiv colectare,                                                  Sef serviciu, 
                 Cristian Alin Jude                                                            Stelia Irimies 

 
 
 
 
 
 
                          
 

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


