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PRELUNGIREA UNOR TERMENE
Termenul până la care nu se percep dobânzi și penalități pentru obligațiile ﬁscale
neachitate la termen, a căror scadență s-a împlinit după declanșarea stării de urgență, se re-prelungește până la 25 decembrie 2020, inclusiv. Măsura se aplică și
ratelor de eșalonare achitate cu întârziere, concomitent cu suspendarea prevederilor Codului de procedură ﬁscală legate de menținerea valabilității eșalonării.
Tot până la 25 decembrie 2020 se prelungește suspendarea începerii executării silite de către organele ﬁscale.
Se prelungește până la 25 ianuarie 2021, inclusiv, termenul până la care, în anumite
situații speciﬁce, rambursările de TVA se vor realiza cu efectuarea ulterioară a inspecției ﬁscale.

EȘALONAREA SIMPLIFICATĂ A DATORIILOR FISCALE
Contribuabilii care au obligații ﬁscale principale/accesorii neachitate, pentru care
scadența a intervenit ulterior declanșării stării de urgență, pot solicita eșalonarea
acestor datorii pe o perioadă de cel mult 12 luni. Obligațiile eșalonate vor ﬁ toate
obligațiile înscrise în certiﬁcatul de atestare ﬁscală, emis cu ocazia depunerii solicitării.
Pentru a beneﬁcia de eșalonare, debitorul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:
a) să depună o cerere la organul ﬁscal, până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv,
sub sancțiunea decăderii. La cerere, debitorul poate anexa graﬁcul de eșalonare
cuprinzând cuantumul propus al ratelor de eșalonare;
b) să nu se aﬂe în procedura falimentului;
c) să nu se aﬂe în dizolvare;
d) să nu înregistreze obligații ﬁscale restante la data declarării stării de urgență
(16 martie 2020) și nestinse la data eliberării certiﬁcatului de atestare ﬁscală;
e) să nu i se ﬁ stabilit răspunderea potrivit legislației privind insolvența și/sau
răspunderea solidară, potrivit prevederilor art. 25 și 26 din Codul de procedură
ﬁscală. Prin excepție, dacă actele prin care s-a stabilit răspunderea sunt deﬁnitive în sistemul căilor administrative și judiciare de atac, iar suma pentru care a
fost atrasă răspunderea a fost stinsă, condiția se consideră îndeplinită.
De asemenea, debitorul trebuie să aibă depuse toate declarațiile ﬁscale, potrivit vectorului ﬁscal, la data eliberării certiﬁcatului de atestare ﬁscală.
În vederea menținerii eșalonării, contribuabilul va trebui să achite, potrivit prevederilor din OUG, orice obligație ﬁscală apărută ulterior datei comunicării deciziei de
eșalonare la plată. Termenele până la care trebuie să ﬁe achitate cel târziu obligațiile ﬁscale ulterioare diferă în funcție de natura obligației.
Pe perioada pentru care au fost acordate eșalonări la plată, începând cu data de 26
decembrie 2020, pentru obligațiile ﬁscale eșalonate la plată se datorează și se calculează dobânzi. Nivelul dobânzii este de 0,01% pentru ﬁecare zi de întârziere.
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Pentru întârzieri în achitarea ratelor de eșalonare sau a dobânzilor se datoreaza penalități la nivelul de 5% din:
 suma rămasă nestinsă din rata de eșalonare, reprezentând obligații ﬁscale principale
și/sau obligații ﬁscale accesorii eșalonate la plată, inclusiv dobânzile datorate pe perioada eșalonării la plată, după caz;
 diferențele de obligații ﬁscale marcate și rămase nestinse după soluționarea deconturilor cu sumă negativă de TVA cu opțiune de rambursare.
Eșalonarea la plată nu se acordă pentru sume de până la 500 de lei, în cazul persoanelor
ﬁzice, respectiv 5.000 de lei, în cazul persoanelor juridice.

TRATAMENTUL TESTELOR COVID
Codul Fiscal este completat cu prevederi privind tratamentul ﬁscal al testelor pentru depistarea COVID-19. Astfel, acestea sunt neimpozabile la nivelul salariatului, atât din perspectiva impozitului pe venit, dar și a contribuțiilor sociale, cu condiția efectuării lor din
inițiativa angajatorului pentru asigurarea desfășurării activității în condiții de securitate
și sănătate în muncă, pe perioada instituirii stării de urgență sau de alertă.

RESTRUCTURAREA DATORIILOR BUGETARE

Testele COVID
efectuate din
inițiativa
angajatorului sunt
neimpozabile
pentru salariați

Se extinde perioada în care contribuabilii pot beneﬁcia de retructurarea datoriilor bugetare existente în sold la 31 iulie 2020, conform prevederilor OG 6/2019. Astfel, s-a deﬁnit
o nouă perioadă în care trebuie notiﬁcat organul ﬁscal privind intenția de a beneﬁcia de
restructurarea datoriilor bugetare, aceasta ﬁind 1 noiembrie 2020 – 30 martie 2021. Reamintim că perioada precedentă de notiﬁcare expirase la 30 septembrie 2020.
A fost prelungit totodată și al doilea termen-limită din procedură, cel pentru depunerea
solicitării propriu-zise de restructurare (însoțită de plan și de testul creditorului privat
prudent): până pe 30 iunie 2021 (înainte era 31 decembrie 2020).

CASE DE MARCAT
Pevederile privind sancționarea contravențiilor de natura neconectării caselor de marcat
electronice ﬁscale la sistemul ANAF se suspendă până la data de 31 decembrie 2020.
Această suspendare se adresează marilor contribuabili care aveau obligația să asigure
conectarea caselor de marcat la sistemul ANAF până la 30 septembrie 2020. Pentru contribuabilii mici și mijlocii, termenul este 31 ianuarie 2021.

TAXE LOCALE
Este acordată posibilitatea consiliilor locale sau CGMB de a dispune până la 2 decembrie
2020 diverse măsuri de reducere sau de scutire a taxelor locale, astfel :
 reducerea cu până la 50% a impozitului pe clădirile nerezidențiale deținute de persoanele ﬁzice sau juridice, folosite în activitatea economică proprie sau date prin închiriere/comodat/alte modalități în vederea desfășurării de activități economice de
către alte persoane ﬁzice / juridice, dacă, pe perioada stării de urgență/alertă, proprietarii sau utilizatorii clădirilor au fost obligați prin lege să-și întrerupă total activitatea economică sau dețin certiﬁcatul de situații de urgență prin care se certiﬁcă întreruperea parțială a activității economice. În cazul adoptării acestei reduceri, pentru a
beneﬁcia de reducere, proprietarii clădirilor au obligația de a depune o cerere însoțită
de o declarație pe proprie răspundere, până la data de 21 decembrie 2020. Declarația
pe propria răspundere face referire la îndeplinirea anumitor condiții speciﬁce.
 scutirea de la plata taxei lunare pe clădiri, dacă utilizatorii clădirilor au fost obligați,
potrivit legii, să își întrerupă total activitatea economică în perioada stării de urgență
și/sau alertă

IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI

Pagina 2

Contribuabilii care sunt plătitori de impozit speciﬁc vor ﬁ scutiți de impozitul speciﬁc și
pentru perioada 26 octombrie – 31 decembrie 2020. Practic, din impozitul speciﬁc pentru
anul 2020 se scade perioada cuprinsă între 26 octombrie și ultima zi a anului. Această
scădere de impozit se adaugă reducerii anterioare, stabilită prin OUG 99/2020, de 90 de
zile de la data de 25 iunie 2020, dar și, dacă e cazul, perioadei în care ﬁrmele și-au întrerupt activitatea total sau parțial în timpul stării de urgență, care poate ﬁ de cel mult 60
de zile.
Contribuabilii care, până la data intrării în vigoare ordonanței de urgență, au depus declarația privind impozitul speciﬁc aferentă semestrului I al anului 2020, vor trebui să
depună declarații rectiﬁcative.
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Reamintim că potrivit Legii 170/2016, impozitul speciﬁc este datorat de companiile din
domeniul turismului și din domeniul alimentației publice, în condițiile realizării unei cifre
de afaceri de peste un milion de euro.

HOTĂRÂRE nr. 864 din 14 octombrie 2020 pentru modiﬁcarea și completarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul ﬁscal,
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 (MO 956/2020)
Hotărârea modiﬁcă și completează Normele de aplicare a Codului Fiscal. Această actualizare a normelor vine din modiﬁcările succesive aduse Codului Fiscal din 2018 până în
prezent și din necesitatea de aliniere a normelor cu prevederile Codului Fiscal.
Prezentăm în cele ce urmează principalele noutăți din zona de TVA.

Calitatea persoanei ﬁzice de persoană impozabilă din punctul de vedere al
TVA când comercializează bunuri imobile
În cazul persoanelor ﬁzice care efectuează două tranzacții cu proprietăți imobiliare în
cursul unui an calendaristic, respectiv livrări de terenuri și/sau construcții, la calculul
plafonului pentru înregistrarea în scopuri de TVA se va lua în considerare și cea de-a doua
tranzacție imobiliară, indiferent dacă aceasta este o operațiune taxabilă sau scutită din
perspectiva TVA.
Dacă prin însumarea celor două livrări se depășește plafonul de scutire de TVA, persoana
ﬁzică are obligația să se înregistreze în scopuri de TVA în termen de 10 zile de la ﬁnele
lunii în care s-a depășit plafonul.
Anterior, dacă a doua livrare reprezenta o livrare scutită de TVA, cum ar ﬁ cazul clădirilor
vechi, terenurilor neconstruibile, această a doua livrare nu se lua în considerare la determinarea plafonului.

Livrarea de bunuri
Se clariﬁcă faptul că transferul alimentelor destinate consumului uman nu constituie livrare de bunuri, dacă este efectuat oricând în ultimele 10 zile de valabilitate până la data
durabilității minimale, efectuat conform Legii 217/2016 privind dimiuarea risipei alimentare.
Se menționează că nu constituie livrare de bunuri atunci când se acordă gratuit bunuri în
vederea respectării obligațiilor de compensare prevăzute de OUG nr. 189/2002 și bunurile
pe care persoana impozabilă le acordă gratuit angajaților săi și care sunt legate de desfășurarea în condiții optime a activității economice (cum sunt, de exemplu: materiale igienico-sanitare în vederea prevenirii îmbolnăvirilor).

Normele de aplicare
a Codului Fiscal au
fost aliniate cu
modiﬁcările
introduse în ultimii
ani în Codul Fiscal

Cupoane valorice
Sunt introduse explicații referitoare la regimul de TVA aplicabil cupoanelor valorice.
Se precizează că formatul cupoanelor valorice poate ﬁ ﬁzic sau electronic.
Tichetele pentru care nu se cunosc toate elementele necesare determinării taxei datorate,
cum ar ﬁ tichetele de masă, tichetele de vacanță, tichetele cadou și altele asemenea, sunt
considerate cupoane valorice cu scop multiplu.
Instrumentele care îi conferă deținătorului dreptul să beneﬁcieze de o reducere la
achiziționarea de bunuri sau servicii, dar nu îi conferă dreptul de a primi aceste bunuri
sau servicii, nu sunt considerate cupoane valorice.

Ajustarea bazei de impozitare în cazul falimentului
În situațiile în care contravaloarea bunurilor livrate sau serviciilor prestate nu se poate
încasa ca urmare a intrării în faliment a beneﬁciarului, se precizează faptul că în cazul
persoanelor care aplică TVA la încasare, se va opera anularea taxei neexigibile aferente
livrărilor de bunuri sau prestărilor de servicii realizate.

Cotele reduse de TVA
Cu privire la aplicarea cotelor reduse de TVA se modiﬁcă următoarele:
 sunt eliminate clariﬁcările cu privire la aplicarea cotei reduse de TVA pentru livrarea
de apă potabilă întrucât de la 1 ianuarie 2019 apa potabilă este inclusă în categoria
„servicii de alimentare cu apă și de canalizare”.
 sunt aliniate prevederile referitoare la aplicarea cotei reduse de 5% pentru serviciile
de cazare, restaurant și catering.
 au apărut unele clariﬁcări referitoare la cota redusă de TVA de 5% pentru livrarea
locuințelor ca parte a politicii sociale, inclusiv a terenului pe care sunt construite:
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•

se elimină criteriul declarației pe proprie răspundere a cumpărătorului pentru
aplicarea cotei reduse de TVA.
• se aduce precizarea că suprafața utilă a locuinței pentru care se beneﬁciază de
cota redusă de TVA trebuie să ﬁe înscrisă în documentația cadastrală anexată la
actul de vânzare-cumpărare încheiat în condițiile legii. Anterior, se urmărea ca și
suprafața terenului pe care este construită locuința să ﬁe înscrisă în documentația cadastrală.
În cadrul operațiunilor scutite de taxă sunt introduse:
 operațiunile de administrare a creditelor și/sau administrare a garanțiilor de credit,
realizate în cadrul contractelor de credit sindicalizat
 administrarea fondurilor de pensii ocupaționale, prin asimilarea lor în categoria fondurilor speciale de investiții.

Ajustare taxei deductibile pentru bunuri de capital
Se introduce o nouă prevedere cu privire la ajustarea taxei deductibile pentru bunuri de
capital, respectiv dreptul unei persoane de a efectua o ajustare pozitivă, după reînregistrarea în scopuri de TVA, pentru o cincime sau o douăzecime din taxa dedusă inițial, pentru ﬁecare an din perioada în care au avut codul de TVA anulat și în care bunurile de capital au fost utilizate pentru realizarea de operațiuni cu drept de deducere. Se are în vedere
faptul că pe perioada în care au avut codul anulat aceste persoane au avut obligația plății
TVA pentru operațiunile efectuate.

Cifra de afaceri pentru aplicarea regimului de scutire pentru întreprinderi
mici

Clariﬁcări privind
subvenția pentru
telesalariați

Sunt eliminate explicațiile pentru stabilirea cifrei de afaceri pentru aplicarea regimului
de scutire de TVA. Astfel, autoritățile se conformează unei hotărâri a Curții de Justiție a
UE conform căreia cifra de afaceri ce servește drept referință în scopul aplicabilității regimului special pentru întreprinderile mici trebuie stabilită pe baza tuturor sumelor, exclusiv TVA, încasate sau care urmează a ﬁ încasate de persoana impozabilă, independent
de modalitatea în care aceste sume vor ﬁ efectiv impozitate.

Înregistrarea în scopuri de TVA
Sunt modiﬁcare regulile referitoare la obținerea codului de TVA, după ce OUG 69/2020 a
stabilit că înregistrarea în scopuri de TVA la înﬁințare sau ulterior, prin opțiune, nu mai
este condiționată de îndeplinirea unor criterii de risc. Totodată, în vederea stabilirii unor
reguli unitare în cazul persoanelor care solicită înregistrarea în scopuri de TVA ulterior
începerii activității, s-a stabilit ca înregistrarea să ﬁe considerată valabilă începând cu
data de 1 a lunii următoare celei în care se solicită înregistrarea.
Se stabilește că anexa 5 modiﬁcată detaliază criteriile pentru evaluarea riscului ﬁscal din
cadrul procedurii de evaluare a intenției și capacității de a desfășura activități economice
în sfera de aplicare a TVA a persoanelor cărora le-a fost anulată înregistrarea în scopuri
de TVA și care solicită înregistrarea.

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 182 din 22 octombrie 2020 pentru completarea OUG 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților
didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum și a art. 6 din OUG 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARSCoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă (MO
993/2020)
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Ordonanța aduce completări și clariﬁcări prevederilor privind acordarea unor zile libere
pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice.
Totodată, ordonanța clariﬁcă acordarea subvenției de 2.500 lei pentru telesalariați. Astfel, companiile care nu au operat în Revisal trecerea angajaților în telemuncă în perioada
de timp prevăzută de lege, respectiv cel târziu în ziua anterioară modiﬁcării, nu pot primi
ajutorul de stat de 2.500 lei acordat pentru ﬁecare telesalariat.
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Reamintim că subvenția se acordă în situația în care s-au lucrat minim 15 zile în regim de
telemuncă pe perioada stării de urgență. Așadar, nu sunt eligibili pentru această subvenție angajatorii care nu au făcut documentele pentru trecerea la telemuncă și care nu au
raportat în Revisal telemunca în acea perioadă.

LEGE nr. 213 din 30 septembrie 2020 pentru modiﬁcarea și completarea Legii
nr. 53/2003 - Codul muncii (MO 893/2020)
Legea aduce modiﬁcări Codului Muncii referitoare la soluționarea pe cale amiabilă a conﬂictelor individuale de muncă, respectiv prin procedura concilierii, precum și la modalitatea de organizare a activității de resurse umane și salarizare.
În ceea ce privește conﬂictele de muncă, oricare dintre părți poate ﬁ asistată de un consultant extern specializat în legislația muncii sau de către un reprezentant al sindicatului
al cărui membru este, la alegerea sa, în următoarele situații:
 în momentul negocierii, încheierii sau modiﬁcării contractului individual de muncă
 pe durata concilierii unui conﬂict individual de muncă.
Practic, legea înlocuiește termenul “terț” cu cea de “consultant extern specializat în legislația muncii”, respectiv cu “reprezentant al sindicatului”.
Legea promovează încercarea soluționării amiabile a conﬂictelor de muncă. În contractual
de muncă se poate cuprinde o clauză prin care se stabilește soluționarea pe cale amiabilă,
prin procedura concilierii, a oricărui conﬂict individual de muncă. Procedura concilierii
presupune implicarea unui consultant extern specializat în legislația muncii, în condiții
de neutralitate, imparțialitate, conﬁdențialitate și având liberul consimțământ al părților.
Consultantul extern este ales de părți și poate ﬁ un avocat, un expert în legislația muncii
sau, după caz, un mediator specializat în legislația muncii, iar onorariul său va ﬁ suportat
conform înțelegerii părților. În situația în care în urma concilierii nu se ajunge la o soluție
completă, orice parte se poate adresa instanței competente în vederea soluționării în totalitate a conﬂictului individual de muncă.
Legea introduce completări și în ceea ce privește cercetarea disciplinară, angajatorul trebuind să desemneze o persoană sau va stabili o comisie ori va apela la serviciile unui consultant extern specializat în legislația muncii. Sunt de asemenea prezentate aspectele procedurale privind efectuarea cercetării disciplinare.
Legea menționează că activitatea de resurse umane și salarizare poate ﬁ organizată în
următoarele moduri:
 angajatorul își asumă atribuțiile speciﬁce
 angajatorul desemnează unul sau mai mulți angajați cărora le repartizează aceste
atribuții prin ﬁșa postului
 angajatorul contractează servicii externe specializate, coordonate de un expert în legislația muncii.

Modiﬁcări în Codul
Muncii privind
soluționarea
amiabilă a
conﬂictelor de
muncă

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 163 din 24 septembrie 2020 pentru completarea art. 159 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice,
precum și pentru adoptarea unor măsuri în domeniul asigurării unor persoane în sistemul public de pensii (MO 883/2020)
Ordonanța stabilește modalitatea prin care persoanele care nu au calitatea de pensionari
și care întrunesc anumite condiții, să poată plăti retroactiv contribuția de asigurări sociale pentru perioade de cel mult 6 ani anteriori lunii încheierii contractului de asigurare,
perioade în care persoanele respective nu au realizat stagiu de cotizare sau stagiu asimilat stagiului de cotizare în sistemul public de pensii sau într-un sistem de asigurări sociale neintegrat acestuia, în țară, în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state cu
care România aplică instrumente juridice internaționale în domeniul securității sociale.
Procedura pe care trebuie să o urmeze o persoană ﬁzică pentru a contribui retroactiv la
asigurările sociale este:
 încheierea unui contract de asigurare socială cu Casa Teritorială de Pensii competentă
până la data de 1 septembrie 2021. Încheierea contractului trebuie făcută personal,
prin intermediul tutorelui, curatorului sau al mandatarului acesteia, desemnat prin
procură specială.
 completarea unei declarații pe propria răspundere din care sa reiasă că, în perioada
înscrisă în contractul de asigurare socială pentru care se solicită asigurarea, îndepliPagina 5
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nește următoarele condiții cumulative:
nu a avut calitatea de asigurat în sistemul public de pensii sau în alte sisteme neintegrate acestuia;
ο nu a avut obligația asigurării în sistemul public de pensii;
ο la data încheierii contractului de asigurare socială, nu are calitatea de pensionar.
Plata contribuției de asigurări sociale datorate se efectuează într-o singură tranșă sau
eșalonat, în tranșe lunare, până la data de 31 august 2021, prin orice mijloc de plată prevăzut de lege, inclusiv în numerar, la casieria Casei Teritoriale de Pensii competente. În
situația în care la data de 31 august 2021 contribuția de asigurări sociale datorate nu este
achitată în întregime, stagiul de cotizare se constituie corespunzător plății efectuate.
ο

ORDIN nr. 2876 din 21 octombrie 2020 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II al anului 2020 (MO
978/2020)
Pentru semestrul II al anului 2020, începând cu luna octombrie 2020, valoarea nominală
a unui tichet de masă nu poate depăși cuantumul de 20,01 lei.

ORDIN nr. 1352 / 2810 din 3 septembrie 2020 / 1 octombrie 2020 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de
creșă pentru semestrul II al anului 2020 (MO 978/2020)
Pentru semestrul II al anului 2020, începând cu luna octombrie 2020, valoarea sumei lunare care se acordă sub formă de tichete de creșă este de 470 lei.

ORDIN nr. 2753 din 16 septembrie 2020 pentru stabilirea valorii sumei indexate care se acordă sub formă de tichete culturale pentru semestrul II al anului 2020 (MO 907/2020)
Valoarea unitară
maximă a unui
tichet de masă este
de 20,01 lei

Pentru semestrul II al anului 2020, valoarea sumei care se acordă lunar, respectiv ocazional, sub formă de tichete culturale este de maximum 160 lei/lună, respectiv de maximum
320 lei/eveniment.

ORDIN nr. 2814 din 1 octombrie 2020 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 1005/2020)
Ordinul aprobă modelul și conținutul actualizat al formularului 112 "Declarație privind
obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a
persoanelor asigurate", precum și anexele sale.

ORDIN nr. 2989 din 30 septembrie 2020 privind aprobarea Procedurii de implementare a măsurii "Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile" din cadrul schemei de ajutor de stat instituite prin OUG 130/2020
privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin ﬁnanciar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 20142020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene (MO 902/2020)
ORDIN nr. 3083 din 19 octombrie 2020 pentru aprobarea Procedurii de implementare a măsurii "Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor"
din cadrul schemei de ajutor de stat instituite prin OUG 130/2020 privind
unele măsuri pentru acordarea de sprijin ﬁnanciar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020,
în contextul crizei provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul
fondurilor europene (MO 965/2020)
ORDIN nr. 2809 din 1 octombrie 2020 privind tipurile de creanțe ﬁscale care
pot ﬁ plătite prin intermediul cardurilor bancare în sistem online prin intermediul Sistemului Național Electronic de Plăți (MO 949/2020)
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(SNEP).
Prevederile se aplică atât persoanelor ﬁzice rezidente și nerezidente identiﬁcate ﬁscal pe baza codului numeric
personal sau numărului de identiﬁcare ﬁscală pentru tipurile de creanțe ﬁscale prevăzute în anexa nr. 1, cât și
persoanelor juridice pentru plata tipurilor de creanțe ﬁscale prevăzute în anexa nr. 2.

ORDIN nr. 3666 din 7 octombrie 2020 privind aprobarea modelului și conținutului formularelor
și documentelor utilizate în activitatea de veriﬁcare documentară (MO 938/2020)
Ordinul aprobă modelul și conținutul formularelor și documentelor utilizate în activitatea de veriﬁcare documentară, reglementată la titlul VI capitolul V "Veriﬁcarea documentară" din Legea nr. 207/2015 privind Codul
de procedură ﬁscală:
 Solicitare de documente/informații
 Invitație pentru audiere
 Dispoziție de măsuri ca urmare a veriﬁcării documentare
 Decizie de impunere privind obligațiile ﬁscale principale stabilite ca urmare a veriﬁcării documentare.

ORDIN nr. 3632 din 5 octombrie 2020 privind stabilirea unor competențe de efectuare a veriﬁcării documentare (MO 921/2020)
Ordinul stabilește competențele de veriﬁcare ﬁscală a persoanei ﬁzice când aceasta nu își îndeplinește obligațiile declarative și de plată privind impozitul pe venit.
Aceste persoane sunt:
 Funcționari publici cu atribuții de inspecție ﬁscală din cadrul structurilor teritoriale din subordinea Direcților Generale Regionale ale ﬁnanțelor publice, precum și din cadrul DGAMC
 Funcționari publici din cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală.
Aceste persoane au dreptul să efectueze veriﬁcările documentare în vederea stabilirii corecte a situației ﬁscale
a persoanelor ﬁzice.

REMINDER – Cursurile de închidere ale lunii octombrie 2020
Cursurile valutare comunicate de BNR care sunt folosite la inchiderea lunii octombrie 2020 pentru evaluarea
elementelor monetare de activ și de pasiv exprimate în valută (disponibilități bănesti, creante, datorii), cât și
pentru evaluarea creanțelor și datoriilor exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei
valute sunt: 1 EUR = 4,8743 RON; 1 CHF = 4,5595 RON; 1 GBP = 5,4111 RON; 1 USD = 4,1768 RON.
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AGENDA LUNARĂ
Zilnic nu uitați
 Să completați registrul de casă (să imprimați registrul întocmit în format electronic);
 Să completați jurnalul de vânzări și cumpărări;
 Să completați în registrul electronic de evidență a salariaților informațiile referitoare la începerea/încetarea
unui contract de muncă, daca este cazul.

La ﬁnal de lună nu uitați
 Să completați Registrul Jurnal;
 Să evaluați elementele monetare de activ și de pasiv exprimate în valută (disponibilități bănești, creanțe, datorii) la cursul de schimb al pieței valutare, comunicat de BNR din ultima zi bancară a lunii;
 Să înregistrați la Administrația Financiară contractele de prestări de servicii încheiate cu nerezidenții în
cursul lunii, conform art. 8 alin. 8 din Codul Fiscal;
 Să efectuați inventarierea stocurilor în cazul în care folosiți inventarul intermitent;
 Să întocmiți ultimele facturi aferente lunii.

Pentru îndeplinirea reglementărilor în domeniul TVA










Menționați pe documentele emise către partenerii din UE codul de înregistrare în scopuri de TVA;
Veriﬁcați validitatea codului de TVA înscris pe facturile primite;
Veriﬁcați suma TVA înscrisă pe facturile primite;
Veriﬁcați mențiunile referitoare la TVA (taxare inversă, operațiune neimpozabilă, etc.) înscrise pe factură;
Înscrieți pe facturile primite suma TVA în cazul taxării inverse;
Completați Registrul pentru bunurile mobile corporale primite;
Completați Registrul non-transferurilor;
Completați Registrul bunurilor de capital;
Menționați în contractele comerciale contractate și decontate în valută cursul de schimb care va ﬁ utilizat
(BNR, cursul băncii comerciale sau cursul Băncii Centrale Europene).

ANAF - calendarul obligațiilor ﬁscale
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Calendar/Calendar_obligatii_ﬁscale_2020.htm

INDICATORI SOCIALI
Contribuții 2020
pentru activități dependente
Contribuția pentru asigurări sociale
(pensie)
Contribuția la fondul de asigurări sociale
de sănătate (calculată la venitul brut)
Contribuția asiguratorie pentru muncă
Impozitul pe venit
Fondul pentru neangajarea de persoane
cu handicap (pentru angajatorii care au
peste 50 salariați)
Valoarea unui tichet de masă impozabil
în sensul impozitului pe venit
Salariul minim pe economie (brut)
de la 1 ianuarie 2020

Angajator și beneﬁciar
(pentru activități considerate dependente)
(cota %)

• Nu se datorează pentru condiții normale de muncă
• 4% pentru condiții deosebite de muncă (*)
• 8 % pentru condiții speciale de muncă (*)
Nu se datorează

Angajat și prestator de activități
dependente
(cota %)
25% (**)
10% (***)

2,25% (*)
10% (****)
4 x salarii minime pe economie
la ﬁecare 100 de salariați
max. 20,01 lei
începând cu 1 octombrie 2020

• 2.230 lei
• 2.350 lei (pentru vechime peste 1 an și funcții ce necesită studii superioare)

• 3.000 lei pentru angajații din domeniul construcțiilor

Diurnă (în țară)
• 20 lei
Pentru angajații instituțiilor publice
Pentru angajații din sectorul privat
• 50 lei
Dacă angajatorii din domeniul construcțiilor au o cifră de afaceri de minim 80% din activitățile de construcții deﬁnite de
lege, se aplică facilitățile de mai jos:
(*) nu se datorează CAS de către angajator
(**) cota de CAS datorată de angajat este redusă la 21,25%
(***) nu se datorează CASS de către angajat
(****) nu se datorează impozit pe venit pentru veniturile brute realizate lunar de până la 30.000 lei.
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Str. Heleșteului 15-17,
Sector 1
București - 011986
Romania
Telefon: + 40 (0) 31 809 2739
+ 40 (0) 74 520 2739
Fax:

+ 40 (0) 31 805 7739

E-mail: oﬃce@apex-team.ro

www.apex-team.ro
Misiunea noastră:
să aducem valoare afacerii clienților

Echipa APEX Team este formată din consultanți experimentați, disponibili
să vă asiste și să vă ofere o gamă diversiﬁcată de servicii contabile și de
salarizare.
Echipa noastră este formată din experți contabili specializați în asistența
funcției ﬁnanciare și contabile a întreprinderilor și un grup de consultanți
specializați în asistența serviciului de salarizare al clienților noștri.
Oferim clienților noștri o gamă variată de servicii contabile, de salarizare,
ﬁscalitate, servicii adaptate nevoilor companiei dumneavoastră:
Ținere de contabilitate
Salarizare și servicii conexe
Asistență contabilă
Organizarea funcției contabile
Consultanță ﬁscală și contabilă « on line »
Consultanță și asistență în întocmirea dosarului prețurilor de transfer
Asistență pentru raportarea DAC 6
Asistență în implementarea ERP
Training
Întocmire dosare prețuri de transfer

Informațiile de mai sus sunt un rezumat al informațiilor recent publicate și nu au scopul de a oferi sfaturi
într-o anumită privință. APEX Team International își declină orice responsabilitate față de orice persoană
cu privire la orice fapt rezultat în urma utilizării informațiilor conținute în aceste publicații.
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