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MINISTERUL FINANȚELOR        

Agenția Națională de Administrare Fiscală 

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj-Napoca 

Serviciul Asistență pentru Contribuabili 

Nr. CJR_DEC- 7602/07.12.2021 

 

Către            :  Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj-Napoca 

Compartimentul de Comunicare, Relații Publice și Mass Media          

 În atenţia      :Domnului Radu Alin, consilier superior 

 Ref.       :Adresa nr. CJR-DGR 18641/06.09.2019 

De la      : Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj- Napoca 

Serviciul Asistență pentru Contribuabili 

 

Stimate domn, 

 

Urmare  adresei Dvs. nr.  CJR-DGR 18641/06.09.2019, vă transmitem alăturat 

modificările legislative cu caracter general și specific, pe diferite tipuri de activități, publicate 

în Monitorul Oficial, în luna Noiembrie 2021: 
 

1. Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, ministrului finanţelor 
şi ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei nr. 
190/1157/1460/2021pentru stabilirea criteriilor şi modalităţilor potrivit cărora 
membrii cooperatori şi cooperativele agricole beneficiază de scutirile prevăzute la art. 
76 alin. (1) lit. b), e) şi e^1) din Legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004 (Monitorul 
Oficial nr. 1039 din 1 noiembrie 2021) 

►Aprobă criteriile şi modalităţile de aplicare a scutirii de la plata impozitului pe profit, conform 
art. 76 alin. (1) lit. b) din Legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004, cu modificările şi completările 
ulterioare, prin care cooperativele agricole care desfăşoară activităţile prevăzute la art. 6 lit. b) 
- e^1) din Legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004, cu modificările şi completările 
ulterioare, beneficiază de scutirea de la plata impozitului pe profit, cu respectarea următoarelor 
reguli de aplicare, după cum urmează: 
- Cooperativa agricolă nou-înfiinţată în cursul unui an calendaristic începe să aplice scutirea cu 
prima lună în care înregistrează cheltuieli aferente activităţilor specifice înscrise în actul 
constitutiv; 

- Cooperativa agricolă deja înfiinţată, pentru calculul plafonului de scutire, stabileşte cifra de 
afaceri anuală netă pe baza datelor înregistrate în contabilitate până la data de 31 decembrie a 
anului calendaristic precedent, potrivit reglementărilor contabile aplicabile; 
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- Cooperativele agricole calculează şi declară impozitul pe profit scutit, trimestrial sau anual, 
după caz, luând în considerare rezultatul fiscal determinat potrivit titlului II din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Cooperativele agricole evidenţiază scutirea de impozit pe profit în cuprinsul formularului 100 
"Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat" şi/sau al formularului 101 "Declaraţie 
privind impozitul pe profit", după caz. 

►Aprobă criteriile şi modalităţile privind scutirea membrilor cooperatori şi a cooperativelor 
agricole de la plata impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren conform art. 76 alin. (1) lit. e), 
e^1) şi alin. (2) din Legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

2. Ordinul nr. 1608/2021 din 8 octombrie 2021 privind modificarea şi completarea 
Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.547/2019 
pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a contribuţiei de asigurări 
sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice, 
precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare (Monitorul Oficial nr. 1039 din 1 
noiembrie 2021) 

►Modifică și completează Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 
2.547/2019 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a contribuţiei de asigurări 
sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice, precum şi 
a modelului şi conţinutului unor formulare, și reglementează următoarele: 
- Procedura de stabilire din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale pentru indemnizaţia 
prevăzută la art. XV alin. (1) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020, aprobată 
cu modificări şi completări prin Legea nr. 59/2020, cu modificările ulterioare; 
- Procedura de stabilire din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale privind indemnizaţia 
prevăzută la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020, aprobată cu modificări 
şi completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Procedura de stabilire din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate privind 
indemnizaţia prevăzută la art. XV alin. (1), (1^1) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 30/2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 59/2020, cu modificările 
ulterioare, 
- Anularea deciziei de impunere din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de 
asigurări sociale de sănătate pentru indemnizaţiile prevăzute la art. XV alin. (1), (1^1) şi (4) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 
nr. 59/2020, cu modificările ulterioare, precum şi la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 132/2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 282/2020, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
 
3. Ordinul nr. 1713/2021 din 27 octombrie 2021 pentru aprobarea Procedurii privind 
organizarea şi înscrierea în cadrul Registrului RO e-Factura, precum şi a modelului, 
conţinutului şi instrucţiunilor de completare ale formularului (084) "Cerere privind 
înregistrarea în Registrul RO e-Factura/renunţarea la cererea privind înregistrarea în 
Registrul RO e-Factura" (Monitorul Oficial nr. 1040 din 1 noiembrie 2021) 

►Aprobă Procedura privind organizarea şi înscrierea în cadrul Registrului RO e-Factura, 
precum şi a modelului, conţinutului şi instrucţiunilor de completare ale formularului (084) 
"Cerere privind înregistrarea în Registrul RO e-Factura/renunţarea la cererea privind 
înregistrarea în Registrul RO e-Factura. 
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►Reglementează că operatorii economici, respectiv orice entitate care desfăşoară o activitate 
economică, care emit facturi electronice către alţi operatori economici (relaţii B2B), pot opta 
pentru transmiterea facturilor electronice către destinatari folosind sistemul naţional privind 
factura electronică RO e-Factura, în condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 120/2021 privind administrarea, funcţionarea şi implementarea sistemului naţional privind 
factura electronică RO e-Factura şi factura electronică în România, precum şi pentru 
completarea Ordonanţei Guvernului nr. 78/2000. 
►Reglementează că emitentul facturii electronice, care optează pentru transmiterea acesteia în 
sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura, este obligat să fie înregistrat în 
Registrul operatorilor care au optat pentru utilizarea sistemului naţional privind factura 
electronică RO e-Factura. 

 

4. Ordinul nr.1345/2021 din 29 octombrie 2021 pentru aprobarea Normelor privind 
aplicarea prevederilor art. 293 alin. (1) lit. f^1), art. 293 alin. (3), art. 294 alin. (1) lit. 
k^1) şi ale art. 294 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (Monitorul 
Oficial nr. 1041 din 1 noiembrie 2021) 

► Aprobă Normele privind aplicarea prevederilor art. 293 alin. (1) lit. f^1), art. 293 alin. (3), art. 
294 alin. (1) lit. k^1) şi ale art. 294 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare 

►Reglementează că este scutit de TVA importul de bunuri efectuat în România de către Comisia 
Europeană sau de către o agenţie ori un organism înfiinţat în temeiul dreptului Uniunii 
Europene, în cazul în care Comisia Europeană sau o astfel de agenţie ori un astfel de organism 
importă bunurile respective în scopul îndeplinirii sarcinilor care îi sunt conferite prin dreptul 
Uniunii Europene pentru a combate pandemia de COVID-19, cu excepţia situaţiei în care bunurile 
importate sunt utilizate, fie imediat, fie la o dată ulterioară, în scopul unor livrări ulterioare 
efectuate cu titlu oneros de către Comisia Europeană sau de către o astfel de agenţie ori organism 

►Reglementează că scutirea de TVA la importul de bunuri efectuat în România de către Comisia 
Europeană se aplică de către furnizori/prestatori pe baza certificatului prevăzut în anexa II la 
Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011 al Consiliului din 15 martie 2011 de 
stabilire a măsurilor de punere în aplicare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al 
taxei pe valoarea adăugată (reformare), sub rezerva notelor explicative care figurează în anexa 
la certificatul respectiv. 

 

5. Ordinul președintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1721/2021 din 
29 octombrie 2021 privind organizarea activităţii de administrare a marilor 
contribuabili (Monitorul Oficial nr. 1051 din 3 noiembrie 2021) 

►Stabileşte competenţa de administrare a marilor contribuabili în sarcina Direcţiei generale de 
administrare a marilor contribuabili, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în 
care se efectuează selecţia/actualizarea acestora, pentru contribuabilii mari aflaţi în 
administrarea Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili la data de 31 decembrie 
2021 și pentru contribuabilii mari care îndeplinesc condiţiile prevăzute de prezentul ordin. 

►Reglementează că selecţia marilor contribuabili se realizează dintre contribuabilii eligibili, în 
funcţie de criteriile specifice, de bază, criteriul de continuitate, precum şi de regulile specifice. 
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►Aprobă, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a fost efectuată selecţia, 
potrivit criteriilor de selecție, preluarea contribuabililor mari în administrare de către Direcţia 
generală de administrare a marilor contribuabili. 

 

6. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1699/2021 din 
25 octombrie 2021 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a 
contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul 
fiscal (Monitorul Oficial nr. 1051 din 3 noiembrie 2021) 

►Reglementează extinderea modalității de depunere a declarațiilor de înregistrare fiscală/de 
radiere a înregistrării fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanță pentru a sprijini 
activitatea de conformare voluntară a contribuabililor în vederea îndeplinirii obligațiilor de 
înregistrare fiscală și pentru eficientizarea activității fiscale 

►Aprobă modelul, conţinutul, precum şi instrucţiunile de completare a următoarelor formulare: 

i.Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru 
persoanele juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică (010); 

ii.Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru 
contribuabilii nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe 
sedii permanente (013); 

iii.Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru 
contribuabilii nerezidenţi care nu au sediu permanent în România (015); 

iv.Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru 
persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România 
(016); 

v.Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice 
române şi străine care deţin cod numeric personal (020); 

vi.Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru 
persoanele fizice care nu deţin cod numeric personal (030); 

vii.Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere 
pentru instituţiile publice (040); 

viii.Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere 
pentru sediile secundare (060); 

ix.Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru 
persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită 
profesii libere (070); 

x.Declaraţie pentru înregistrarea/modificarea în mediu electronic a menţiunilor 
ulterioare înregistrării fiscale, precum şi pentru radierea înregistrării fiscale (700); 

xi.Certificat de înregistrare în scopuri de TVA; 

xii.Certificat de înregistrare fiscală. 

 
7. Ordinul președintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1768/2021 din 2 
noiembrie 2021 pentru aprobarea competenţelor de constatare a contravenţiilor şi de 
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aplicare a amenzilor prevăzute de Legea contabilităţii nr. 82/1991 (Monitorul Oficial nr. 
1057 din 4 noiembrie 2021) 

► Aprobă competenţa de constatare a contravenţiilor şi de aplicare a amenzilor prevăzute de 
Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, persoanelor din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi al structurilor 
subordonate acesteia, care au atribuţii de inspecţie fiscală, precum şi celor care au atribuţii de 
antifraudă fiscală 

► Completează Regulamentul de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală şi al unităţilor subordonate. 
 
8. Ordinul ministrului finanțelor nr. 1365/2021 pentru aprobarea Procedurii de 

utilizare şi funcţionare a sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura, 

precum şi de primire şi descărcare a facturii electronice de către destinatarii facturii 

electronice emise în relaţia B2G în sistemul naţional privind factura electronică RO e-

Factura (Monitorul Oficial nr. 1065 din 8 noiembrie 2021) 

► Aprobă Procedura de utilizare şi funcţionare a sistemului naţional privind factura electronică 
RO e-Factura, precum şi de primire şi descărcare a facturii electronice de către destinatarii 
facturii electronice emise în relaţia B2G în sistemul naţional privind factura electronică RO e-
Factura, în baza prevederilor art. 3 alin. (4) şi art. 9 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 120/2021, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 78/2000 
privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate a vehiculului şi certificarea autenticităţii 
vehiculelor rutiere în vederea introducerii pe piaţă, punerii la dispoziţie pe piaţă, înmatriculării 
sau înregistrării în România, precum şi supravegherea pieţei pentru acestea, în temeiul 
prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi 
funcţionarea Ministerului Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare. 
►Reglementează că în vederea utilizării sistemului informatic RO e-Factura, operatorii 
economici trebuie să fie înregistraţi în Spaţiul privat virtual (SPV) în nume propriu sau prin 
reprezentant legal, prin reprezentant desemnat ori prin împuternicit, cu respectarea Ordinului 
ministrului finanţelor publice nr. 660/2017 privind aprobarea Procedurii de comunicare prin 
mijloace electronice de transmitere la distanţă între Ministerul Finanţelor/organul fiscal central 
şi persoanele fizice, persoanele juridice şi alte entităţi fără personalitate juridică, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

 

9. Ordinul ministrului finanțelor nr. 1366/2021 pentru aprobarea Specificaţiilor tehnice 
şi de utilizare a elementelor de bază ale facturii electronice - RO_CIUS - şi a regulilor 
operaţionale specifice aplicabile la nivel naţional (Monitorul Oficial nr. 1065 din 8 
noiembrie 2021) 

► Aprobă specificaţiile tehnice şi de utilizare a elementelor de bază ale facturii electronice - 
RO_CIUS - şi regulile operaţionale specifice aplicabile la nivel naţional în baza prevederilor art. 4 
alin. (11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 120/2021, privind administrarea, 
funcţionarea şi implementarea sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura şi 
factura electronică în România. 
 
10. Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 
1767/2021 pentru aprobarea Procedurii de acordare a eşalonării la plată, în formă 
simplificată, de către organul fiscal central (Monitorul Oficial nr. 1072 din 9 noiembrie 
2021) 
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►Aprobă Procedura de acordare a eşalonării la plată, în formă simplificată, de către organul 
fiscal central, potrivit cap. IV^1 "Eşalonare la plată, în formă simplificată, pentru obligaţiile 
fiscale administrate de organul fiscal central" din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. 
►Stabilește că procedura se aplică obligaţiilor fiscale principale şi accesorii restante, 
administrate de organul fiscal central, denumit în continuare organ fiscal, a căror vechime este 
de maximum 12 luni anterioare depunerii cererii şi nestinse până la data eliberării certificatului 
de atestare fiscală, pentru care debitorii pot depune cereri de eşalonare la plată. 
►Reglementează categoria obligațiilor fiscale administrate de organul fiscal: 
- obligaţiile fiscale principale reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte sume datorate 
bugetului general consolidat, precum şi obligaţiile fiscale accesorii; 
- amenzile de orice fel administrate de organul fiscal; 
- creanţele bugetare stabilite de alte organe şi transmise spre recuperare organelor fiscale, 
potrivit legii, inclusiv creanţele bugetare rezultate din raporturi juridice contractuale stabilite 
prin hotărâri judecătoreşti sau alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii; 

- creanţe rezultate din săvârşirea unor infracţiuni, respectiv prejudicii, cheltuieli judiciare şi 
amenzi judiciare/penale. 

 

11. Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 
1783/2021 privind natura informaţiilor pe care contribuabilul/plătitorul trebuie să le 
declare prin fişierul standard de control fiscal, modelul de raportare, procedura şi 
condiţiile de transmitere, precum şi termenele de transmitere şi data/datele de la care 
categoriile de contribuabili/plătitori sunt obligate să transmită fişierul standard de 
control fiscal (Monitorul Oficial nr. 1073 din 9 noiembrie 2021) 

► Aprobă în temeiul prevederilor art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 11 alin. (3) din 
Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, Fişierul standard de control 
fiscal (SAF-T), ca și standard internaţional utilizat pentru transferul electronic de date din 
evidenţa contabilă şi fiscală, de la contribuabili/plătitori către autorităţile fiscale şi auditori, 
prevăzut la art. 59^1 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

►Reglementează că SAF-T permite organelor fiscale accesul la date din evidenţa contabilă şi 
fiscală ale contribuabililor/plătitorilor, stocate şi prelucrate în mediu electronic, într-un format 
uşor de citit pentru testarea substanţială a controalelor şi datelor sistemului, folosind software 
de audit proprietar, ca parte a unei metodologii care asigură eficacitate şi productivitate crescută 
în controlul fiscal asistat de computer. 
 
►Stabilește că Fişierul standard de control fiscal (SAF-T) este transmis de către 
contribuabili/plătitori în format electronic către organul fiscal central, prin intermediul 
Declaraţiei informative privind fişierul standard de control fiscal, modelul în limba română, 
denumită Declaraţia informativă D406. 
►Aprobă Procedura şi condiţiile de transmitere a fişierului standard de control fiscal (SAF-T), 
termenele de transmitere de către contribuabili/plătitori a fişierului standard de control fiscal, 
data/datele de la care categoriile de contribuabili/plătitori sunt obligate să transmită fişierul 
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standard de control fiscal, precum şi categoriile de contribuabili/plătitori exceptate de la 
transmiterea fişierului standard de control. 

 

12. Legea nr. 268/2021 pentru înfiinţarea Autorităţii Vamale Române şi pentru 
modificarea unor acte normative (Monitorul Oficial nr. 1077 din 10 noiembrie 2021) 

►Aprobă înfiinţarea Autorității Vamale Române, ca organ de specialitate al administraţiei 
publice centrale în domeniul vamal, instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea 
Ministerului Finanţelor şi finanţată de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Finanţelor, ca 
efect al reorganizării prin divizare parţială a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. 
►Reglementează că Autoritatea Vamală Română îndeplineşte competenţele de organ fiscal 
central în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu 
modificările şi completările ulterioare, pentru creanţele fiscale aflate în administrarea sa potrivit 
legii. 
►Reglementează că Autoritatea Vamală Română preia de la Agenţia Naţională de Administrare 
Fiscală, şi unităţile subordonate acesteia activitatea, posturile şi personalul structurilor vamale, 
respectiv Direcţia Generală a Vămilor din cadrul aparatului propriu al Agenţiei, direcţiile 
regionale vamale şi birourile vamale de interior şi de frontieră din cadrul direcţiilor generale 
regionale ale finanţelor publice. 
 
13. Ordinul ministrului finanțelor nr. 1831/2021 pentru aprobarea Procedurii privind 
exercitarea opţiunii de utilizare, de către operatorii economici nerezidenţi, a sistemului 
naţional privind factura electronică RO e-Factura, precum şi a modelului, conţinutului şi 
instrucţiunilor de completare ale formularului (083) "Opţiune privind utilizarea, de către 
operatorii economici nerezidenţi, a sistemului naţional privind factura electronică RO e-
Factura" (Monitorul Oficial nr. 1096 din 17 noiembrie 2021) 

►Aprobă procedura privind exercitarea opţiunii de utilizare, de către operatorii economici 
nerezidenţi, a sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura, modelul şi conţinutul 
formularului (083) "Opţiune privind utilizarea, de către operatorii economici nerezidenţi, a 
sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura", în temeiul dispoziţiilor art. 13 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 120/2021 privind administrarea, funcţionarea şi 
implementarea sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura şi factura 
electronică în România. 
►Reglementează completarea formularului (083) "Opţiune privind utilizarea, de către 
operatorii economici nerezidenţi, a sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura" 
cu ajutorul programului de asistenţă pus la dispoziţie pe site-ul Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală şi se depune exclusiv prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, 
potrivit legii. 
 
 
 
14. Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 
1832/2021 privind modificarea şi completarea anexei nr. 5 "Procedură pentru emiterea 
deciziilor de anulare a obligaţiilor fiscale în baza art. 5 din Legea nr. 209/2015 privind 
anularea unor obligaţii fiscale şi a prevederilor Legii nr. 225/2015 privind anularea 
contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru anumite categorii de persoane fizice" 
la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 
2.202/2015 (Monitorul Oficial nr. 1096 din 17 noiembrie 2021) 
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►Modifică și completează Procedura pentru emiterea deciziilor de anulare a obligaţiilor fiscale 
în baza art. 5 din Legea nr. 209/2015 privind anularea unor obligaţii fiscale şi a prevederilor 
Legii nr. 225/2015 privind anularea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru anumite 
categorii de persoane fizice la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală 
nr. 2.202/2015. 
►Reglementează că în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 209/2015, compartimentul de 
specialitate verifică în evidenţa fiscală dacă obligaţiile fiscale de natura celor prevăzute la art. 1 
- 4 din Legea nr. 209/2015 au fost stinse după data intrării în vigoare a acestei legi, în situaţia în 
care se constată că au fost efectuate astfel de stingeri, compartimentul de specialitate va 
reanaliza evidenţa fiscală şi va reface stingerile, astfel încât obiectul anulării să îl reprezinte 
obligaţiile fiscale nestinse la data intrării în vigoare a Legii nr. 209/2015 privind anularea unor 
obligații fiscale. 
 
15. Hotărârea Guvernului nr.1219/2021 privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis 
pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile 
manifestate în perioada martie - mai 2021 asupra sectorului apicol" (Monitorul Oficial nr. 
1097 din 17 noiembrie 2021) 

►Aprobă schema de Ajutor de minimis, potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 
1.408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din 
Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol, 
modificat prin Regulamentul (UE) 2019/316 al Comisiei din 21 februarie 2019, denumit în 
continuare Regulamentul de minimis în sectorul agricol, respectiv acordarea unui ajutor de 
minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile 
manifestate în perioada martie - mai 2021 asupra sectorului apicol. 
►Dispune că în cazul nerespectării de către întreprinderi/întreprinderi unice, a condiţiilor 
privind criteriile de eligibilitate, prevăzute la art. 6 alin. (1), acestea sunt obligate la restituirea 
contravalorii ajutorului de minimis, la care se adaugă dobânzi şi penalităţi de întârziere calculate 
de la data încasării acestuia până la data recuperării integrale, conform prevederilor Legii nr. 
500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 
207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. 
►Reglementează că sumele reprezentând ajutor de minimis necuvenit reprezintă creanţe 
bugetare, pentru recuperarea acestora aplicându-se în mod corespunzător dispoziţiile Legii nr. 
207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. Procesele-verbale de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor 
bugetare întocmite de către centrele judeţene ale APIA, respectiv al municipiului Bucureşti, prin 
care se individualizează sumele de recuperat exprimate în moneda naţională, constituie titluri 
de creanţă şi cuprind elementele actului administrativ-fiscal prevăzut de Legea nr. 207/2015, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
►Reglementează că titlurile executorii împreună cu dovada comunicării acestora către debitor 
se transmit organelor fiscale competente subordonate Agenţiei Naţionale de Administrare 
Fiscală, în vederea recuperării creanţelor bugetare prin executare silită, conform Legii nr. 
207/2015, cu modificările şi completările ulterioare. 
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