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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- 1051 / 08.03.2021 

 
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 februarie 2021 dupa cum urmeaza: 

1. Ordinul ministrului finanțelor nr. 122/2021 privind prospectul de emisiune a 
titlurilor de stat destinate populației, prin intermediul unităților operative ale 
Trezoreriei Statului și prin subunitățile poștale din rețeaua Companiei Naționale 
"Poșta Română" - S.A., în cadrul Programului Tezaur, aferent lunii februarie 
2021 (MO nr. 127 din 8 februarie 2021)        
         ► aprobă prospectul de emisiune a titlurilor de stat destinate populației, prin 
intermediul unităților operative ale Trezoreriei Statului și prin subunitățile poștale din 
rețeaua Companiei Naționale "Poșta Română" - S.A., în cadrul Programului Tezaur, 
aferent lunii februarie 2021; 
            ►prospectul de emisiune reglementează condițiile generale aplicabile investitorilor 
care subscriu în cadrul emisiunii, formula de calcul a dobânzii, perioadele de dobândă, 
datele de plată a dobânzii și prevede următoarele: 

- titlurile de stat sunt nominative, denominate în lei, emise în formă dematerializată 
prin înscriere în cont, fiecare având o valoare nominală de 1 leu, și dau investitorilor 
drepturi egale; 

- titlurile de stat sunt purtătoare de dobândă la rata dobânzii, care curge de la data 
de emisiune inclusiv; 

Agenţia Naţională de Administrare 

Fiscală  
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            - veniturile realizate de persoanele fizice rezidente din subscrierea și deținerea 
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 și completările 
ulterioare. 

2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2021 privind unele măsuri fiscal-
bugetare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (MO nr. 
168 din 18 februarie 2021)             
            ► Prevede că, în anul 2021, autoritățile și instituțiile publice, precum și serviciile 
publice autonome de interes național, cu personalitate juridică, nu acordă vouchere de 
vacanță prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea 
voucherelor de vacanță, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 94/2014, cu 
modificările și completările ulterioare; 
            ►  Modifică art. XII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 226/2020 privind 
unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative și 
prorogarea unor termene, după cum urmează: 
            - în cazul personalului militar, polițiștilor, funcționarilor publici cu statut special din 
sistemul administrației penitenciare și personalului civil din instituțiile publice de apărare, 
ordine publică și securitate națională, decontarea sumelor reprezentând servicii turistice 
cuvenite în anul 2020 se poate efectua și pentru serviciile prestate în perioada 1 ianuarie- 
31 decembrie 2021 de orice structură de primire turistică aflată pe teritoriul României, în 
limita valorică a diferenței dintre limita valorică prevăzută pentru anul 2020 și cuantumul 
decontat efectiv personalului pentru serviciile prestate acestuia în perioada 1 ianuarie-31 
decembrie 2020; 
            ► Modifică și completează Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii, 
după cum urmează: 
            - începând cu anul 2022 valoarea punctului de pensie de la data de 1 septembrie 
2020 - 1442 lei se majorează cu rata medie anuală a inflației, la care se adaugă cel mult 
50% din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut realizat. Aceste prevederi intră în 
vigoare de la 1 ianuarie 2022; 
            - legea intră în vigoare de la 1 septembrie 2023, cu excepția prevederilor 
menționate anterior; 
            ► Abrogă prevederile art. V din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 131/2020 
privind reglementarea unor măsuri referitoare la sporul de 30% la salariul de bază acordat 
personalului instituțiilor prefectului implicat în activități de prevenire și combatere a 
efectelor pandemiei de COVID-19, pe durata stării de alertă. 
            3. Ordin al ministrului finanțelor, ministrului muncii și protecției sociale și 
ministrului sănătății nr. 203/207/188 pentru aprobarea modelului, conținutului, 
modalității de depunere și de gestionare a ”Declarației privind obligațiile de plată a 
contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor 
asigurate”  (MO nr. 174 din 19 februarie 2021) 
            ► Aprobă modelul și conținutul formularului 112 ”Declarație privind obligațiile de 
plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor 
asigurate”, anexele nr.1.1 ”Anexa angajator” și nr. 1.2 ”Anexa asigurat” prevăzute în anexa 
nr.1, nomenclatoarele prevăzute în anexele 2-5 și instrucțiunile de completare și depunere 
prevăzute în anexa 6; 
            ► Modificările și completările aduse formularului 112 constau în: 
            - introducerea unor noi casete în Anexa 1.2. - Anexa asigurat - Secțiunea E3, 
pentru declararea distinctă a bazelor de calcul aferente sumelor încasate de personalul 
medico-sanitar și auxiliar sanitar care își desfășoară activitatea în baza contractelor de 
prestări servicii acordate în baza dispozițiilor art. 3 din O.U.G. nr. 3/2021, pentru care se 
aplică regimul fiscal specific veniturilor asimilate salariilor, precum și a contribuțiilor sociale 
obligatorii aferente; 

https://lege5.ro/App/Document/g43donzvgi/codul-fiscal-din-2015?pid=82435546&d=2021-02-15#p-82435546
https://lege5.ro/App/Document/g43donzugq/legea-nr-227-2015-privind-codul-fiscal?d=2021-02-15
file:///C:/Users/Laura/AppData/Local/Temp/notes9A0285/Buletin%20informativ%20fiscal%2015-19%20februarie%202021%20.htm%23oug8
file:///C:/Users/Laura/AppData/Local/Temp/notes9A0285/Buletin%20informativ%20fiscal%2015-19%20februarie%202021%20.htm%23omfp203
file:///C:/Users/Laura/AppData/Local/Temp/notes9A0285/Buletin%20informativ%20fiscal%2015-19%20februarie%202021%20.htm%23omfp203


www.anaf.ro 

www.anaf.ro 
3 / 8 

 

 

            - introducerea în Nomenclatorul ”Tip asigurat pentru alte entități asimilate 
angajatorului” din Anexa nr. 3, a unor noi tipuri de asigurați, după cum urmează: 

a)   33 - Personal medico-sanitar și auxiliar sanitar care își desfășoară activitatea în 
baza contractelor de prestări servicii prevăzute de O.U.G. nr. 3/2021, pentru care se aplică 
regimul fiscal specific veniturilor asimilate salariilor; 

b)  34 - Personal medico-sanitar și auxiliar sanitar care își desfășoară activitatea în 
baza contractelor de prestări servicii prevăzute de O.U.G. nr. 3/2021, pentru care se aplică 
regimul fiscal specific veniturilor asimilate salariilor, asigurat în sistemele proprii de 
asigurări sociale și care nu are obligația asigurării în sistemul public de pensii, potrivit legii. 

- introducerea în Nomenclatorul “Tip asigurat“ din Anexa nr. 4, a unor noi tipuri de 
asigurați, după cum urmează: 

a) 1.0  - Salariat fără studii superioare, cu studii superioare și vechime sub 1 an, 
asigurat în sistemele proprii de asigurări sociale și care nu are obligația asigurării în 
sistemul public de pensii, potrivit legii; 

b) 1.1.1 - Salariat cu studii superioare și vechime peste 1 an, asigurat în sistemele 
proprii de asigurări sociale și care nu are obligația asigurării în sistemul public de pensii, 
potrivit legii; 

c) 1.5.1 - Salariat care beneficiază de indemnizația prevăzută de Legea nr. 19/2020 
privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația 
închiderii temporare a unităților de învățământ, cu modificările și completările ulterioare, 
asigurat în sistemele proprii de asigurări sociale și care nu au obligația asigurării în 
sistemul public de pensii, potrivit legii; 

d)  1.6.1 -  Salariat care beneficiază de indemnizația prevăzută la art. XI alin. (1) din 
O.U.G. nr. 30/2020, cu modificările și completările ulterioare sau de indemnizația 
prevăzută de O.U.G. nr. 120/2020, cu modificările și completările ulterioare, suportată din 
bugetul asigurărilor de șomaj, asigurat în sistemele proprii de asigurări sociale și care nu 
are obligația asigurării în sistemul public de pensii, potrivit legii; 

e)  1.11.1 -  Salariat care beneficiază de indemnizaţia prevăzută la art. 1 alin. (4) din 
O.U.G. nr. 132/2020, cu modificările și completările ulterioare, asigurat în sistemele proprii 
de asigurări sociale și care nu are obligația asigurării în sistemul public de pensii, potrivit 
legii; 

f) 1.13.1 - Salariat care beneficiază de indemnizația prevăzută de O.U.G. nr. 
147/2020, cu modificările și completările ulterioare, asigurat în sistemele proprii de 
asigurări sociale și care nu are obligația asigurării în sistemul public de pensii, potrivit legii; 

- Introducerea unei noi valori în Anexa 5 - Nomenclatorul ”Indicativ 
condiții  speciale/deosebite”, pentru declararea locurilor de muncă în condiții deosebite, în 
conformitate cu Decizia nr. 24/2019 a Înaltei Curți de Casație și Justiție privind aplicarea 
prevederilor art. 22 din Legea nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane și 
prelevarea organelor și țesuturilor de la cadavre în vederea transplantului, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare. 
            ► Prevederile ordinului se aplică începând cu declararea veniturilor aferente lunii 
ianuarie 2021. 
 4. Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 
239/2021 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea 
adăugată, potrivit prevederilor art. 316 alin. (1) lit. a), b) sau c) din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal (MO nr. 182 din 23 februarie 2021) 

► Aprobă Procedura de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, 
potrivit prevederilor art. 316 alin. (1) lit. a), b) sau c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. 

► Reglementează următoarele: 
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- înregistrarea în scopuri de TVA a persoanei impozabile care solicită înregistrarea în 
scopuri de TVA conform art. 316 alin. (1) lit.a) din Codul fiscal se consideră valabilă 
începând cu data comunicării certificatului de înregistrare în scopuri de TVA; 
- înregistrarea în scopuri de TVA a persoanei impozabile care solicită înregistrarea în 
scopuri de TVA conform art. 316 alin. (1) lit.b) și c) din Codul fiscal se consideră valabilă 
începând cu prima zi a lunii următoare celei în care persoana impozabilă solicită 
înregistrarea. 

► Abrogă Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 
521/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea 
adăugată, potrivit prevederilor art. 316 alin. (1) lit. a) sau c) din Legea nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și pentru aprobarea modelului și 
conținutului unui formular. 

5. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 10/2021pentru modificarea și 
completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 224/2020 privind unele măsuri 
pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, 
structuri de cazare, structuri de alimentație și agenții de turism, a căror activitate a 
fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19, precum și privind unele măsuri 
fiscale (MO nr. 186 din 24 februarie 2021) 

► Modifică și completează O.U.G nr. 224/2020, astfel: 
- modifică definiția beneficiarilor de ajutor de stat și include în categoria acestora și 

ghizii de turism care desfășoară activități conform codului CAEN 7990; 
- prelungește durata schemei de ajutor de stat până la data de 31 decembrie 2021, 

plata sumelor corespunzătoare urmând a fi realizată până cel târziu la data de 30 iunie 
2022, în limita creditului bugetar; 

- modifică prevederile privind baza de calcul al ajutorului de stat și introduce 
obligativitatea certificării calculului de către un expert contabil/societate de expertiză sau 
auditor financiar/societate de audit; 

- prevede că, din grantul acordat beneficiarii pot achita obligațiile fiscale, precum și 
alte creanțe bugetare administrate de organul fiscal central, care se înregistrează la plată 
după data acordării ajutorului de stat și până la expirarea perioadei de 12 luni, respectiv 24 
de luni; 

- modifică condițiile de eligibilitate, termenul pâna la care se poate semna contractul 
de finanțate în cadrul schemei, modalitatea de angajare și plată a sumelor către beneficiar;  

- modifică prevederile privind obligația menținerii activității de către beneficiarii 
schemei de ajutor de stat, de la cel puțin 6 luni de la data semnării contractului de 
finanțare, la cel puțin 12 luni de la data plății sumelor sau 24 de luni de la data plății 
sumelor, în cazul în care valoarea grantului este mai mare de echivalentul în lei al sumei 
de 200.000 euro; 

- prevede că, în vederea acordării ajutorului de stat, reprezentanții furnizorului au 
obligația să verifice că solicitantul nu înregistrează obligații fiscale restante și alte creanțe 
bugetare administrate de organul fiscal central. În acest sens, furnizorul ajutorului de stat 
va extrage, din oficiu, certificatele de atestare fiscală, în mod automat, prin aplicația 
informatică PATRIMVEN. În cazul în care se înregistrează astfel de obligații restante, 
beneficiarul se obligă să le achite din ajutorul acordat în cadrul programului. 

► Abrogă prevederile art. 10 și art. 11 din OUG nr. 224/2020, cu privire la emiterea 
Ghidului de implementare a schemei de către Ministrul Economiei, Antreprenoriatului și 
Turismului și la nedatorarea impozitului specific pentru perioada 1 ianuarie 2021 – 31 
martie 2021, respectiv la modalitatea de calcul a impozitului specific în anul 2021. Măsura 
fiscală reglementată la art. 11 din OUG nr. 224/2020 este reglementată similar de art. XXV 
din OUG nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și 
completarea unor acte normative și prorogarea unor termene. 

https://lege5.ro/App/Document/g43donzvgi/codul-fiscal-din-2015?pid=82437907&d=2021-02-26#p-82437907
https://lege5.ro/App/Document/g43donzugq/legea-nr-227-2015-privind-codul-fiscal?d=2021-02-26
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6. Ordinul ministrului finanțelor nr. 230/2021 privind prospectul de emisiune a 
titlurilor de stat destinate populației, prin intermediul unităților operative ale 
Trezoreriei Statului și prin subunitățile poștale din rețeaua Companiei Naționale 
"Poșta Română" - S.A., în cadrul Programului Tezaur, aferent lunii martie 2021 (MO 
nr. 190 din 25 februarie 2021) 

► Aprobă prospectul de emisiune a titlurilor de stat destinate populației, prin 
intermediul unităților operative ale Trezoreriei Statului și prin subunitățile poștale din 
rețeaua Companiei Naționale „Poșta Română“ - S.A., în cadrul Programului Tezaur, 
aferent lunii martie 2021, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, 
care prevede următoarele: 

- caracteristicile emisiunilor de titluri de stat destinate populației în cadrul 
Programului Tezaur, modalitatea de realizare a subscrierilor și valoarea minimă a unei 
subscrieri, rambursarea valorii nominale, modalitatea de calcul a dobanzii și plata 
acesteia, condițiile generale aplicabile investitorilor care subscriu în cadrul emisiunii; 

- veniturile realizate de persoanele fizice rezidente din subscrierea și deținerea 
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 și completările ulterioare. 

7. Ordinul ministrului finanțelor nr. 257/2021 din 26 februarie 2021 pentru 
aprobarea nivelului accizei specifice la ţigarete (MO nr. 196 din 26 februarie 2021) 

► Reglementează nivelul accizei specifice la ţigarete în perioada 1 aprilie 2021 - 31 
martie 2022 inclusiv, respectiv 428,604 lei/1.000 ţigarete. 

8. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 13/2021 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi a Legii contabilităţii nr. 
82/1991(MO nr. 197 din 26 februarie 2021) 

► Modifică și completează Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, astfel: 
- nu sunt deductibile cheltuielile privind tranzacţiile efectuate cu o persoană situată 

într-un stat care, la data înregistrării cheltuielilor, este inclus în anexa I din Lista UE a 
jurisdicţiilor necooperante în scopuri fiscale, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene, pentru tranzacţiile efectuate începând cu data de 1 ianuarie 2021, numai în 
situaţia în care cheltuielile sunt efectuate ca urmare a unor tranzacţii care nu au un 
scop economic; 

- este neimpozabilă și nu se cuprinde în baza de calcul a contribuțiilor sociale, 
contravaloarea serviciilor turistice şi/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada 
concediului, pentru angajaţii proprii şi membrii de familie ai acestora, acordate de 
angajator, astfel cum este prevăzut în contractul de muncă, regulamentul intern, sau 
primite în baza unor legi speciale şi/sau finanţate din buget, în măsura în care valoarea 
totală a acestora nu depăşeşte într-un an fiscal, pentru fiecare angajat, nivelul unui câştig 
salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 
în care au fost acordate; 

- persoanelor fizice care realizează în România venituri din salarii şi asimilate 
salariilor ca urmare a contractelor de muncă încheiate cu angajatori care nu sunt rezidenţi 
fiscali români, le sunt aplicabile prevederile art. 82 din Codul fiscal - Plata impozitului 
pentru anumite venituri salariale și asimilate salariilor; 

- în anul 2021, termenul de depunere a declaraţiei anuale de venit pentru asocierile 
fără personalitate juridică şi entităţile supuse regimului transparenţei fiscale, prevăzută la 
art. 107 alin. (5) şi art. 125 alin. (4), este până la data de 15 aprilie 2021 inclusiv; 

- modifică prevederile privind calculul, reținerea și plata contribuției de asigurări 
sociale, a contribuției de asigurări sociale de sănătate și a contribuției asiguratorie pentru 
muncă datorată în cazul avantajelor în bani şi/sau în natură primite de la terţi ca urmare a 
prevederilor contractului individual de muncă, a unui raport de serviciu, act de detaşare 
sau a unui statut special prevăzut de lege ori a unei relaţii contractuale între părţi; 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/234680
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/234680
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- sunt elibgibile pentru aplicarea sistemului TVA la încasare persoanele impozabile, 
care au sediul activităţii economice în România conform art. 266 alin. (2) lit. a), care se 
înregistrează în scopuri de TVA conform art. 316 în cursul anului şi care optează pentru 
aplicarea sistemului TVA la încasare fie începând cu data înregistrării în scopuri de TVA, 
fie ulterior în cursul anului înregistrării în scopuri de TVA; 

- nu sunt eligibile pentru aplicarea sistemului TVA la încasare persoanele 
impozabile care în anul precedent au depăşit plafonul de 4.500.000 lei și persoanele 
impozabile care se înregistrează în scopuri de TVA conform art. 316 în cursul anului şi 
care au depăşit plafonul de 4.500.000 lei prevăzut la alin. (3) lit. a) în anul precedent sau 
în anul calendaristic în curs, calculat în funcţie de operaţiunile realizate în perioada în care 
respectiva persoană a avut un cod valabil de TVA conform art. 316; 

- persoana impozabilă care optează pentru aplicarea sistemului TVA la încasare 
este obligată să aplice sistemul respectiv cel puţin până la sfârşitul anului calendaristic în 
care a optat pentru aplicarea sistemului, cu excepţia situaţiei în care în cursul aceluiaşi an 
cifra de afaceri depăşeşte plafonul de 4.500.000 lei, caz în care sistemul se aplică până la 
sfârşitul perioadei fiscale următoare celei în care plafonul a fost depăşit; 

- cota redusă de 5% se aplică asupra bazei de impozitare pentru livrarea de 
locuinţe care au o suprafaţă utilă de maximum 120 m2, exclusiv anexele gospodăreşti, a 
căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu depăşeşte suma de 450.000 
lei, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, achiziţionate de persoane fizice. Suprafaţa utilă a 
locuinţei este cea definită prin Legea nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 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; 

- modifică prevederile privind depunerea notificării privind cifra de afaceri la organul 
fiscal competent în situația persoanelor prevăzute la art. 282 alin.(3) lit. a) care optează să 
aplice sistemul TVA la încasare și prevederile privind organizarea Registrului persoanelor 
impozabile care aplică sistemul TVA la încasare conform art. 282 alin. (3) – (8). 

► Modifică și completează Legea contabilității nr. 82/1991, astfel: 
- persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în 

România au obligaţia să organizeze şi să conducă contabilitatea proprie; 
- completează prevederile privind emiterea de către Banca Naţională a României a 

normelelor şi reglementărilor contabile specifice anumitor domenii de activitate; 
- prevede obligativitatea persoanelor prevăzute la art. 1 de a efectua inventarierea 

generală și în cazul transformării sau lichidării; 
- prevede obligativitatea persoanelor prevăzute la art.1 alin. (1) - (4) de a întocmi 

situaţii financiare anuale și în cazul transformării; 
- situaţiile financiare anulale, raportările contabile, situațiile financiare anuale 

consolidate, situațiile financiare interimare se păstrează timp de 10 ani; 
- situaţiile financiare anuale constituie un tot unitar şi sunt însoţite de raportul 

administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz, raportul 
privind plăţile către guverne, în cazul în care reglementările contabile aplicabile prevăd 
obligaţia întocmirii acestuia, precum şi de propunerea de distribuire a profitului sau de 
acoperire a pierderii contabile; 

- modifică prevederile privind auditarea situațiior financiare anuale ale persoanelor 
juridice de interes public; 

- prevede că informaţiile cu caracter public, cuprinse în situaţiile financiare 
anuale/raportările contabile anuale, sunt cele publicate pe site-ul Ministerului Finanţelor; 

- Ministerul Finanţelor, direct sau prin intermediul Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală, poate încheia protocoale cu autorităţi publice şi instituţii publice şi de 
interes public, instituţii de cercetare, instituţii de învăţământ superior, organisme 
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profesionale reglementate şi alte entităţi de interes public, având ca obiect schimbul de 
informaţii, atunci când actul de înfiinţare/reglementare a acestora prevede atribuţii a căror 
realizare necesită utilizarea informaţiilor cuprinse în situaţiile financiare anuale/raportările 
contabile anuale existente în baza de date a Ministerului Finanţelor; 

- modifică și completează situațiile care constituie contravenții precum și amenzile 
aplicate; 

- constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor se fac de către persoanele cu 
atribuţii de inspecţie fiscală şi control financiar, precum şi de personalul din cadrul altor 
structuri ale Ministerului Finanţelor, respectiv ale Agenţiei Naţionale de Administrare 
Fiscală, stabilite prin ordin al ministrului finanţelor, respectiv ordin al preşedintelui Agenţiei 
Naţionale de Administrare Fiscală. 

► Reglementează următoarele: 
- pentru contribuabilii plătitori de impozit pe profit, cheltuielile efectuate ca urmare a 

unor tranzacţii cu o persoană situată într-un stat care, la data înregistrării cheltuielilor, este 
inclus în anexa II din Lista Uniunii Europene a jurisdicţiilor necooperante în scopuri fiscale, 
publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, reprezintă cheltuieli deductibile pentru 
determinarea rezultatului fiscal începând cu trimestrul I al anului 2021, respectiv pentru 
determinarea rezultatului fiscal al anului 2021 în cazul contribuabililor care aplică sistemul 
anual de declarare şi plată a impozitului pe profit, potrivit prevederilor art. 25 din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Prevederile 
prezentului articol se aplică în mod corespunzător şi în cazul contribuabililor care intră sub 
incidenţa art. 16 alin. (5) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare; 

- persoanele impozabile care aplică sistemul TVA la încasare şi care au depăşit în 
cursul lunii ianuarie 2021 plafonul de 2.250.000 lei, dar nu au depăşit plafonul de 
4.500.000 lei, nu vor fi radiate din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul 
TVA la încasare; 

- datele de la care intră în vigoare modificările și completările aduse Codului fiscal și 
Legii contabilității. 

9. Ordinul ministrului finanțelor nr. 259/2021 din 26 februarie 2021 pentru 
modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.482/2017 
privind procedura şi condiţiile în care se realizează autorizarea antrepozitelor 
fiscale, a destinatarilor înregistraţi, a expeditorilor înregistraţi şi a importatorilor 
autorizaţi (MO nr. 197 din 26 februarie 2021) 

► Modifică și completează prevederile Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 
2.482/2017 privind procedura şi condiţiile în care se realizează autorizarea antrepozitelor 
fiscale, a destinatarilor înregistraţi, a expeditorilor înregistraţi şi a importatorilor autorizaţi, 
privind: 

- autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor înregistraţi, a expeditorilor 
înregistraţi şi a importatorilor autorizaţi; 

- componenţa comisiilor constituite la nivelul direcţiilor generale regionale ale 
finanţelor publice și la nivelul Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili; 

- predarea dosarelor şi a documentelor operatorilor economici mari contribuabili 
aflate la nivelul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice către Direcţia generală 
de administrare a marilor contribuabili, respectiv a celor aflate la nivelul Direcţiei generale 
de administrare a marilor contribuabili către direcţiile generale regionale ale finanţelor 
publice 

► Prevede următoarele: 
- cererile sau orice alte solicitări privind autorizarea antrepozitelor fiscale, a 

destinatarilor înregistraţi, a expeditorilor înregistraţi şi a importatorilor autorizaţi, înaintate 
de operatorii economici mari contribuabili, primite şi înregistrate la nivelul direcţiilor 
generale regionale ale finanţelor publice şi al structurilor aflate în subordinea acestora, 
nesoluţionate până la data intrării în vigoare a Legii nr. 296/2020 pentru modificarea şi 
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completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare, se predau în vederea soluţionării către comisia pentru autorizarea operatorilor 
de produse supuse accizelor constituită la nivelul Direcţiei generale de administrare a 
marilor contribuabili; 

- predarea dosarelor şi a documentelor aferente operatorilor economici încadraţi în 
categoria marilor contribuabili aflate la nivelul direcţiilor generale regionale ale finanţelor 
publice către Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili se realizează în 
termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, după scanarea şi 
arhivarea electronică a acestora la nivelul biroului care a asigurat secretariatul comisiei la 
nivel regional, pe bază de procese-verbale de predare-primire, care se încheie după cum 
urmează: 

a) la nivelul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice, predarea se 
realizează prin intermediul birourilor avize şi autorizaţii; 

b) la nivelul Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, preluarea se 
realizează prin Serviciul autorizaţii. 

 

  
 

 
Cu deosebită  consideraţie,  

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