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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- 4278 / 12.07.2021 

 
Stimate domnule, 
 

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

1. Ordinul ministrului finanțelor nr. 609/2021 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 iunie 2021 
(Monitorul Oficial nr. 566 din 03.06.2021) 

► Reglementează că 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 

► Reglementează că titlurile de stat sunt purtătoare de dobândă la rata dobânzii, 
care curge de la data emisiunii inclusiv, încetează să mai fie purtătoare de dobândă la 
data scadenței lor inclusiv. 

2.Ordonanța de urgență nr. 44 din 3 iunie 2021 pentru modificarea Ordonanței 
de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților 
și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea 
coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței 
de muncă (Monitorul Oficial nr. 575 din 7 iunie 2021) 
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► Modifică și completează Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind 
măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice 
determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea 
creșterii ocupării forței de muncă aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 
282/2020 

► Reglementează ca persoanele care au beneficiat de indemnizația prevăzută la 
art. XV alin. (1) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru 
modificarea și completarea unor acte normative, în cazul reducerii timpului de muncă 
și/sau a veniturilor realizate, să beneficieze la cerere, în baza declarației pe propria 
răspundere, de o indemnizație lunară în cuantum de 41,5% din câștigul salarial mediu 
brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021 nr. 16/2021.  

3. Legea nr. 158 din 7 iunie 2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 
416/2001 privind venitul minim garantat (Monitorul Oficial nr. 577 din 8 iunie 2021) 

► Modifică și completează Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat  

► Reglementează că ajutoarele de urgență acordate de către Guvern, la 
propunerea Ministerului Muncii și Protecției Sociale, în bani sau în natură, familiilor sau 
persoanelor care se află în situații de necesitate cauzate de calamități naturale, incendii, 
accidente, epidemii,  precum și pentru alte situații deosebite determinate de starea de 
sănătate ori alte cauze care pot conduce la apariția sau sporirea riscului de excluziune 
social, nu sunt supuse impozitului pe venit și nu se iau în considerare la stabilirea altor 
drepturi de asistență socială acordate de la bugetul de stat. 

► Reglementează că fondurile necesare pentru plata ajutoarelor de urgență se 
suportă din bugetul local și nu se iau în considerare la stabilirea altor drepturi de 
asistență socială acordate de la bugetul local. 

4. Legea nr. 159 din 11 iunie 2021 privind aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 10/2021 pentru 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 (Monitorul Oficial 
nr. 590 din 11 iunie 2021) 

► Modifică și completează Ordonanța 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 

► Reglementează instituirea unei scheme de ajutor de stat privind acordarea de 
finanțare din fonduri publice naționale și/sau din fonduri externe pentru întreprinderile din 
domeniul turismului, alimentației publice și organizării de evenimente, a căror activitate a 
fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19 

► Stabilește beneficiarii de ajutor de stat - structuri de primire turistice cu funcțiuni 
de cazare  clasificate, structuri de alimentație, înregistrate în scopuri fiscale pe teritoriul 
României, agenții de turism licențiate, ghizii de turism atestați și organizatorii de 
evenimente, care își desfășoară activitatea pe teritoriul României și care primesc ajutor 
de stat, conform acestei scheme, deținute sau organizați ca întreprinderi înființate în 
baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării 
microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri, aprobată cu modificări 
prin Legea nr. 301/2011, cu modificările și completările ulterioare, a Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către 
persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, 
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016 

file:///C:/Users/23031163/AppData/Local/Temp/notesE97E9E/Buletin%20informativ%20fiscal%20%2007%20iunie_11%20iunie%202021.html#L158
file:///C:/Users/23031163/AppData/Local/Temp/notesE97E9E/Buletin%20informativ%20fiscal%20%2007%20iunie_11%20iunie%202021.html#L159


www.anaf.ro 

www.anaf.ro 
3 / 6 

 

 

► Reglementează ca din grantul acordat beneficiarii pot achita obligații fiscale și 
alte creanțe bugetare care se înregistrează la plată după data acordării ajutorului de stat 
și până la expirarea perioadei de 6 luni, respectiv 12 luni de la data primei plăți 

► Aprobă virarea efectivă a sumei care constituie grantul prin ordonanțare 
individuală, în contul 50.70 deschis de către operatorii economici la unitatea Trezoreriei 
Statului în a cărei rază teritorială își au sediul sau la care sunt luați în evidență fiscală, în 
condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea 
resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, sau în conturile deschise la bănci comerciale din România, care vor fi 
partenere în derularea schemei. 

5. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 51 din 16 iunie 2021 privind prorogarea 
termenelor prevăzute la art. II pct. 9 și art. III din Legea nr. 295/2020 pentru 
modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, 
precum și aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare (Monitorul Oficial nr. 606 din 
17.06.2021) 

► Reglementează atribuțiile structurii de soluționare a contestațiilor formulate 
împotriva actelor care până la această modificare legislativă erau soluționate de organele 
fiscale emitente și reexaminarea deciziei de soluționare în condițiile prevăzute de lege, 
soluționarea contestațiilor formulate împotriva titlurilor de creanță, precum și a altor acte 
administrativ-fiscale emise de organul central fiscal care este desfășurată prin structuri 
organizate atât la nivelul aparatul propriu al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cât 
și la nivelul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice și Direcției Generale de 
Administrare a Marilor Contribuabili 

► Aprobă prorogarea termenelor de preluare a activității de soluționare a 
contestațiilor, prevăzute la art. II pct. 9 și art. III din Legea nr. 295/2020 pentru modificarea 
și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și aprobarea 
unor măsuri fiscal-bugetare, până la data de 1 octombrie 2021. 

6. ORDIN nr. 722 din 6 mai 2021 pentru modificarea Ordinului președintelui 
Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.494/2013 privind aprobarea 
modelului și conținutului formularului tipizat "Proces-verbal de constatare și 
sancționare a contravențiilor", cod A.N.A.F. 14.13.22.99/7, destinat utilizării în 
activitatea de control a inspectorilor antifraudă din cadrul Direcției Generale 
Antifraudă Fiscală (Monitorul Oficial nr. 607 din 18.06.2021) 

► Aprobă modelul și conținutul formularului tipizat «Proces-verbal de constatare și 
sancționare a contravențiilor», destinat utilizării în activitatea de control a inspectorilor din 
cadrul Direcției generale antifraudă fiscală 

► Modifică și înlocuiește Anexa nr. 1 cu anexa care face parte integrantă din 
prezentul ordin, destinat utilizării în activitatea de control a inspectorilor din cadrul Direcției 
generale antifraudă fiscală. 

7. Ordonanța de Urgență nr. 59 /2021 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 227/2015 privind Codul fiscal. (Monitorul Oficial nr. 630 din 28 iunie 2021) 

► Reglementează depunerea pe cale electronică, de către persoanele impozabile şi 
intermediari care acţionează în numele lor, a informaţiilor solicitate pentru înregistrarea în 
cadrul: 

a) regimului special pentru servicii prestate de persoane impozabile nestabilite în 
Uniunea Europeană; 

b) regimului special pentru vânzările intracomunitare de bunuri la distanţă, pentru 
livrările de bunuri interne efectuate de interfeţele electronice care facilitează aceste livrări 
şi pentru serviciile prestate de persoane impozabile stabilite în Uniunea Europeană, dar nu 
în statul membru de consum; 

c) regimului special pentru vânzarea la distanţă de bunuri importate din teritorii terţe 
sau ţări terţe. 
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► Modifică și completează condițiile vânzării intracomunitare de bunuri la distanță, 
astfel încât să rezulte faptul că se aplică atunci când bunurile sunt transportate sau 
expediate în contul furnizorului, inclusiv atunci când furnizorul intervine în mod indirect în 
transportul sau expedierea bunurilor 

►Reglementează faptul că o persoană impozabilă prin utilizarea interfețelor 
electronice cum ar fi o piața online, o platformă, un portal sau alte mijloace similare, 
facilitează vânzarea la distanță de bunuri importate din teritorii terte sau țări terte în loturi 
cu o valoare intrinsecă de maximum 150 euro  

► Stabilește locul livrării în cazul vânzărilor intracomunitare de bunuri la distanță, în 
sensul că acesta va fi considerat locul în care se află bunurile în momentul în care se 
încheie expedierea sau transportul către client 

► Reglementează prevederile referitoare la locul livrării în cazul vânzărilor la distanță 
de bunuri importate din teritorii terțe sau țări terțe, atunci când bunurile sunt importate într-
un alt stat membru decât cel în care se încheie transportul bunurilor către client, locul fiind 
considerat a fi unde se află bunurile în momentul în care se încheie transportul acestora 
către client 

► Reglementează prevederile referitoare la locul livrării în cazul vânzărilor la distanță 
de bunuri importate din teritorii terțe sau țări terțe, atunci când bunurile sunt importate în 
statul membru în care se încheie transportul bunurilor către client, locul fiind considerat a fi 
statul membru respectiv, cu condiția ca TVA pentru aceste bunuri să fie declarată în cadrul 
regimului special de import 

► Reglementează locul livrării în statul de stabilire a furnizorului pentru vânzările 
intracomunitare de bunuri la distanță efectuate de persoane impozabile stabilite în UE, dar 
nu în statul membru de consum, până la depășirea plafonului de 10.000 euro/an sau 
echivalentul acestei sume în moneda națională  

► Completează regula potrivit căreia exigibilitatea TVA intervine în momentul în care 
plata a fost acceptată, aplicabilă în cazul în care interfețele electronice sunt considerate 
persoane impozabile care facilitează vânzarea de bunuri la distanță 

► Reglementează scutirea de TVA pentru importul de bunuri, aplicabilă numai atunci 
când se folosește regimul special de import și în momentul prezentării declarației de 
import, al codului individual de înregistrare în scopuri de TVA pentru aplicarea regimului 
special, al furnizorului sau al intermediarului care acționează în contul său  

► Modifică perioada de declarare și plată a TVA în cadrul regimului UE și regimului 
non-UE, noul termen fiind până la sfârșitul următoarei luni după încheierea fiecărui 
trimestru calendaristic, precum și conținutul declarației de TVA, astfel încât aceasta să 
reflecte și informațiile privind vânzările intracomunitare de bunuri la distanță 

► Reglementează regimul special pentru vânzarea la distanţă de bunuri importate 
din teritorii terţe sau ţări terţe, în loturi cu o valoare intrinsecă de maximum 150 euro, cu 
excepţia produselor care fac obiectul accizelor  

► Reglementează organizarea Registrului codurilor de înregistrare specială în 
scopuri de TVA pentru Regimul special pentru vânzarea la distanţă de bunuri importate din 
teritorii terţe sau ţări terţe 

► Stabilește mecanismul special pentru declararea şi plata TVA la import, pe baza 
autorizaţiei emise de autoritatea vamală competentă şi sub rezerva constituirii unei garanţii, 
pentru persoana care prezintă bunurile în vamă în numele persoanei căreia îi sunt 
destinate, în cazul acelor bunuri pentru care expedierea sau transportul se încheie în 
România  

► Reglementează depunerea declarației speciale de TVA, în format electronic, lunar 
la autoritatea vamală competentă, de către persoana care prezintă bunurile în vamă; 
declarația trebuie să conțină informaţii referitoare la valoarea totală a TVA încasată în luna 
calendaristică de raportare 
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► Reglementează că, prin derogare de la prevederile art. 8, alin. (1) din Legea nr. 
170/2016 privind impozitul specific unor activităţi, cu completările ulterioare declararea şi 
plata impozitului specific unor activităţi, aferent semestrului I al anului 2021 se efectuează 
până la data de 25 decembrie 2021 inclusiv. 

 
   
 
 
 
  

 
Cu stima,  

 
 
 
Director executiv colectare,                                     Șef serviciu, 

Alin Cristian Jude                                           Stelia Irimieș 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Elaborat de: Laura Stoica,inspector principal , D.G.R.F.P. Cluj Napoca 
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