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ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 99 din 25 iunie 2020 privind unele mă‐
suri fiscale, modificarea unor acte normative și prorogarea unor terme‐
ne (MO 551/2020) 
Ordonanța aduce mai multe măsuri de ordin fiscal, menționăm mai jos pe cele mai 
importante. 
Prelungirea unor termene 
Se prelungesc până la data de 25 octombrie 2020 inclusiv, următoarele facilități: 
 amânarea calculului dobânzilor și penalităților de întârziere pentru obligațiile 

fiscale care au devenit scadente după data de 21 martie 2020; 
 suspendarea măsurilor de executare silită prin poprire a creanțelor bugetare, cu 

excepția celor care se aplică pentru recuperarea creanțelor bugetare stabilite 
prin hotărâri judecătorești definitive pronunțate în materie penală; 

 procedura de rambursare a TVA realizată cu efectuarea ulterioară a inspecției 
fiscale instituită prin OUG nr. 48/2020;  

 amânarea calculului dobânzilor și penalităților pentru plata cu întârziere a rate-
lor din graficele de eșalonare a ratelor neachitate conform Codului de procedură 
fiscală. 

Bonificații pentru plata la termen  
Se extind bonificațiile acordate la trimestrul I pentru plata impozitului pe profit și 
impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, acestea urmând a fi aplicate și pen-
tru trimestrele II și III ale anului 2020. Bonificația acordată este de 10% și se acor-
dă plătitorilor de impozit pe profit, indiferent de sistemul de declarare și plată, și 
plătitorilor de impozit pe venitul microîntreprinderilor, care achită impozitul dato-
rat trimestrial/ plată anticipată trimestrială până la termenele scadente, 25 iulie 
2020 inclusiv, pentru trimestrul II, respectiv 25 octombrie 2020 inclusiv, pentru 
trimestrul III. 
Bonificația de 10% se aplică, în mod corespunzător, și contribuabililor care au optat 
pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic și care achită impozitul 
datorat trimestrial/plata anticipată trimestrială până la termenul scadent cuprins, 
după caz, în perioada 26 iunie – 25 septembrie 2020 inclusiv, și în perioada 26 sep-
tembrie - 25 decembrie 2020 inclusiv, în condițiile legii. 
Scutirea de impozitul specific 
Pentru anul 2020, nu se datorează impozit specific pentru o perioadă de 90 zile de 
la data intrării în vigoare a OUG 99/2020. Astfel, calculul se va efectua prin împăr-
țirea impozitului la 365 de zile calendaristice și înmulțirea valorii rezultate cu 275 
de zile.  
Contribuabilii care au întrerupt activitatea, total sau parțial, din cauza stării de ur-
gență scad și această perioadă pentru recalcularea impozitului specific anual. 
Taxa pe valoarea adăugată  
Până la data de 1 octombrie 2020 sunt scutite de TVA cu drept de deducere următoa-
rele operațiuni realizate cu măști de protecție și ventilatoare medicale: 
 livrările realizate către instituțiile publice responsabile cu constituirea rezervei 

rescEU. Furnizorul justifică scutirea de TVA în baza unei declarații pe propria 
răspundere privind destinația bunurilor livrate, cel mai târziu la momentul li-
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vrării; 
 importurile și achizițiile intracomunitare efectuate de instituțiile publice responsabile 

cu constituirea rezervei rescEU. Scutirea de TVA se justifică în baza unei declarații pe 
propria răspundere a beneficiarului, care se depune la organele vamale la momentul 
efectuării importului.   

ORDIN nr. 2.668 din 11 iunie 2020 privind aprobarea Procedurii de conectare 
a aparatelor de marcat electronice fiscale, definite la art. 3 alin. (2) din OUG 
28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de mar‐
cat electronice fiscale, la sistemul informatic național de supraveghere și 
monitorizare a datelor fiscale al ANAF (MO 527/2020) 
Ordinul aprobă procedura de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale (AMEF) 
la sistemul informatic național de supraveghere și monitorizare a datelor fiscale al ANAF. 
Conectarea se realizează pe categorii de contribuabili, începând cu data de 1 iulie 2020, 
cu respectarea următoarelor termene: 
a) până la data de 30 septembrie 2020, operatorii economici încadrați în categoria mari-

lor contribuabili; 
b) până la data de 31 ianuarie 2021, operatorii economici din categoria contribuabililor 

mijlocii și mici; 
c) operatorii economici care achiziționează AMEF ulterior datei de 1 februarie 2021, la 

data instalării aparatului de marcat electronic fiscal. 
Operatorii economici care utilizează aparate de marcat electronice fiscale instalate în zo-
ne nedeservite de rețele de comunicații electronice au obligația completării și transmite-
rii declarației prevăzute în anexa nr. 2 la acest ordin, astfel:  
 marii contribuabili vor transmite declarația pana la 30 septembrie 2020 
 contribuabilii mici și mijlocii până la 31 ianuarie 2021 
 operatorii economici care achiziționează aparatele după data de 1 februarie 2021, în 

termen de două zile lucrătoare de la data instalării aparatului de marcat electronic 
fiscal. 

Declarația se va depune electronic.  
Acești operatori din zone nedeservite de rețele de comunicații electronice vor continua să 
depună raportările privind casele de marcat ca și în prezent. 

ORDIN nr. 1107 din 28 mai 2020 privind modificarea și completarea Ordinu‐
lui președintelui ANAF 139/2020 pentru aprobarea modelului, conținutului, 
modalității de depunere și de gestionare a Declarației unice privind impozi‐
tul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice (MO 
468/2020) 
Ordinul modifică Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale dato-
rate de persoanele fizice, ca urmare a prelungirii termenului de depunere a declarației 
până la 30 iunie 2020 și a acordării bonificațiilor pentru declararea, respectiv plata obli-
gațiilor aferente anului 2019 în noul termen. 
Reamintim că declarația se depune până la data de 30 iunie 2020, inclusiv, de către per-
soanele fizice care au obligația: 
 declarării impozitului pe veniturile realizate din România sau/și din străinătate în 

anul 2019; 
 declarării impozitului pe venitul estimat/norma de venit a se realiza din România în 

anul 2020; 
 declarării venitului estimat pentru încadrarea ca plătitor de contribuții sociale pentru 

anul 2020 și, după caz, a declarării contribuțiilor sociale datorate în anul fiscal 2019. 
Bonificațiile care se acordă sunt: 
a) 5% pentru plata integrală (inclusiv prin compensare) până la data 30 iunie 2020 in-

clusiv a impozitului pe venit, a CAS și a CASS pentru venitul realizat în 2019; 
b) 5% pentru depunerea online a declarației unice până la data de 30 iunie 2020 inclu-

siv, numai dacă este îndeplinită și condiția menționată la punctul a) de mai sus. 
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ORDIN nr. 456 din 3 iunie 2020 pentru aprobarea Procedurii de acordare a 
sumelor prevăzute de art. III alin. (1) și (2) din OUG 92/2020 pentru institui‐
rea unor măsuri active de sprijin destinate angajaților și angajatorilor în 
contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusu‐
lui SARS‐CoV‐2, precum și pentru modificarea unor acte normative (MO 
484/2020) 
Ordinul adoptă procedura de punere în aplicare a măsurilor de sprijinire a angajărilor de 
persoane aflate în șomaj, angajatorii primind subvenții pentru angajarea acestor persoa-
ne. Astfel, angajatorii ce încadrează în muncă șomeri cu vârsta peste 50 de ani sau șomeri 
cu vârsta între 16 și 29 ani beneficiază din partea fondului de șomaj de o sumă egală cu 
50% din salariu fără a depăși suma de 2.500 lei.  
Măsura se adresează acelor persoane ce și-au pierdut locul de muncă pe durata stării de 
urgență sau a stării de alertă din motive neimputabile acestora. Angajările se pot efectua 
până la data de 31 decembrie 2020, iar suma acordată din bugetul fondului de șomaj se 
achită pentru o perioadă de 12 luni.  
Ordinul aprobă procedura de aplicare, documentele justificative și formularele pentru 
aplicarea acestor facilități.  
Pentru decontarea sumelor din buget, angajatorii interesați semnează cu Agenția de ocu-
pare a forței de muncă o convenție a cărui model este aprobat prin prezentul ordin. Ter-
menul maxim de semnare a acestor convenții este data de 31 decembrie 2020. Angajatorii 
interesați transmit prin mijloace electronice la agențiile pentru ocuparea forței de muncă 
următoarele documente: 
 Declarație pe propria răspundere că nu se află în faliment, dizolvare și nu au restricții 

de desfășurarea unei activități din alte motive decât pandemia de coronavirus. Institu-
țiile publice nu beneficiază de această procedură. 

 Copie document identitate al salariatului 
 Contractul de muncă.  
Documentele în copie trebuie certificate de angajator ca fiind conforme cu originalul.  

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 92 din 28 mai 2020 pentru instituirea unor 
măsuri active de sprijin destinate angajaților și angajatorilor în contextul 
situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS‐
CoV‐2, precum și pentru modificarea unor acte normative (MO 459/2020) 
Ordonanța stabilește o serie de măsuri de sprijinire a angajaților și a angajatorilor în con-
textul situației epidemiologice COVID-19 pentru reluarea activității economice și menține-
rii forței de muncă pe care angajatorii o au la dispoziție, dar își propun, pe de altă parte, 
și impulsionarea angajatorilor de a atrage forță de muncă disponibilă, inclusiv din dome-
nii pentru care activitatea se va menține restricționată. 
Astfel, începând cu data de 1 iunie 2020, angajatorii ai căror salariați: 
 au beneficiat de indemnizație de șomaj tehnic suportată din bugetul asigurărilor de 

șomaj (conform OUG 30/2020) 
sau  

 au avut contractele individuale de muncă suspendate în conformitate cu prevederile 
art. 52 alin. (1) lit. c) din Codul muncii și nu au beneficiat de indemnizație de șomaj 
tehnic conform OUG 30/2020 

beneficiază, pentru o perioadă de trei luni, de decontarea unei părți din salariu, suportată 
din bugetul asigurărilor pentru șomaj, reprezentând 41,5% din salariul de bază brut co-
respunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 41,5% din câștigul salarial me-
diu brut prevăzut în Legea nr. 6/2020.  
Aceste prevederi se aplică numai persoanelor care au avut o durată a suspendării contrac-
tului individual de muncă de minimum 15 zile în perioada stării de urgență sau de alertă. 
Angajatorii ce vor beneficia de această prevedere vor avea obligația menținerii raporturi-
lor de muncă până la data de 31 decembrie 2020, cu excepția lucrătorilor sezonieri. Obli-
gația nu se aplică în cazul în care încetarea contractului de muncă intervine din motive 
neimputabile angajatorului. 
Pentru decontarea sumelor mai sus menționate, angajatorii suportă integral contravaloa-
rea salariilor angajaților care beneficiază de prevederile de mai sus și ulterior, începând 
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cu data de 1 până la data de 25 a lunii următoare perioadei de raportare căreia îi sunt afe-
rente veniturile, depun, prin mijloace electronice, la agențiile pentru ocuparea forței de 
muncă județene, precum și a municipiului București, în raza cărora își au sediul social, o 
cerere semnată și datată de reprezentantul legal, însoțită de o declarație pe propria răs-
pundere și de lista persoanelor care beneficiază de această sumă, asumată de reprezen-
tantul legal al angajatorului. 
Decontarea din bugetul asigurărilor pentru șomaj a sumelor se efectuează în termen de 
cel mult 10 zile de la data îndeplinirii de către angajatori, potrivit legii, a obligațiilor de-
clarative și de plată aferente veniturilor din salarii și asimilate salariilor din perioada de 
raportare pentru care se face solicitarea. 
Ordonanța aduce și alte modificări, printre altele, prelungește și după 31 mai 2020, până 
la ridicarea restricțiilor, posibilitatea acordării indemnizațiilor prevăzute la art. XI și art. 
XV din OUG 30/2020 pentru toate domeniile de activitate în care se mențin restricții în 
condițiile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efecte-
lor pandemiei de COVID-19.  
Angajatorii care au mai multe obiecte de activitate dintre care cel puțin unul se află sub 
incidența restricțiilor stabilite prin acte ale autorităților competente, pot opta fie pentru 
aplicarea prevederilor acestei ordonanțe referitoare la decontarea din bugetul asigurări-
lor de șomaj a unei părți din salariu, fie pentru suspendarea contractelor de muncă ale 
salariaților în condițiile prevăzute de OUG 30/2020. 
Măsuri pentru stimularea angajatorilor de a apela la forța de muncă din ca‐
tegorii defavorizate de vârstă  
Angajatorii care în perioada 1 iunie 2020 - 31 decembrie 2020 încadrează în muncă, pe 
perioadă nedeterminată, cu normă întreagă: 
 persoane în vârstă de peste 50 de ani ale căror raporturi de muncă au încetat din mo-

tive neimputabile lor, în perioada stării de urgență 
 persoane cu vârsta cuprinsă între 16 și 29 de ani, înregistrați ca șomeri în evidența 

agențiilor pentru șomaj 
primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din categoriile 
menționate mai sus, 50% din salariul angajatului, dar nu mai mult de 2.500 lei. 
Angajatorii au obligația menținerii raporturilor de muncă pentru o perioadă de minimum 
12 luni de la împlinirea termenului de 12 luni de la finalizarea perioadei pentru care s-au 
decontat sumele. 
Sumele se acordă pentru plata salariului, proporțional cu timpul efectiv lucrat de salariat 
și nu se cumulează, pentru același angajat, cu subvențiile care se acordă angajatorilor 
care au încheiat cu agențiile de șomaj contracte sau convenții în temeiul art. 80, 85 și 934 
din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării 
forței de muncă. 
Sumele se acordă și în cazul încadrării în muncă a cetățenilor români cărora le-au încetat 
raporturile de muncă cu angajatorii străini, aflate în derulare pe teritoriul altor state, din 
motive neimputabile lor, prin concediere. 
Angajatorii care încetează contractele individuale de muncă ale salariaților anterior ter-
menelor prevăzute sunt obligați să restituie, în totalitate, agențiilor pentru ocuparea for-
ței de muncă, sumele încasate pentru fiecare persoană pentru care s-a încetat raportul de 
muncă anterior termenului menționat, plus dobânda de referință a BNR în vigoare la data 
încetării contractelor individuale de muncă, dacă încetarea acestora a avut loc în temeiul 
art. 55 lit. b), art. 56 alin. (1) lit. d) și e) și art. 65 din Codul Muncii. 

ORDIN nr. 457 din 3 iunie 2020 privind aprobarea modelului documentelor 
prevăzute de art. II alin. (2) din OUG 92/2020 pentru instituirea unor măsuri 
active de sprijin destinate angajaților și angajatorilor în contextul situației 
epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS‐CoV‐2, 
precum și pentru modificarea unor acte normative (MO 481/2020) 
Ordinul aprobă modelul documentelor ce trebuie depuse de angajatorii care doresc să be-
neficieze, din bugetul de stat, de decontarea celor 41,5% din salariul de bază brut al anga-
jaților ale căror contracte au fost reactivate, după suspendarea acestora pe perioada stării 
de urgență sau de alertă. 
Aceste documente se depun la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene/a mu-
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nicipiului București, în raza cărora își au sediul social angajatorii, prin mijloace electroni-
ce, începând cu data de întâi până la data de 25 a lunii următoare perioadei de raportare 
căreia îi sunt aferente veniturile. 
Reamintim că începând cu 1 iunie 2020, angajatorii care au avut angajați cu contractele 
de muncă suspendate pe perioada stării de urgență sau de alertă, angajați care au benefi-
ciat de indemnizația de șomaj suportată fie din bugetul asigurărilor de șomaj, fie plătită 
din fondul de salarii (ne referim aici la cei care nu au beneficiat de facilitatea oferită de 
stat privind decontarea a maximum 75% din salariul mediu brut), și care reactivează res-
pectivele contracte suspendate, beneficiază, pentru o perioadă de trei luni, de decontarea 
unei părți din salariu, suportată din bugetul asigurărilor pentru șomaj, reprezentând 
41,5% din salariul de bază brut corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult 
de 41,5% din câștigul salarial mediu brut. 
Astfel, suma maximă decontată este de 41, 5% din 5.429 lei, adică 2.253 lei. 

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 97 din 11 iunie 2020 pentru implementarea 
unor măsuri de simplificare administrativă în domeniul protecției sociale, 
precum și pentru acordarea unor drepturi și beneficii de asistență socială în 
domeniile de activitate în care se mențin restricții (MO 504/2020) 
Ordonanța aduce proceduri de simplificare administrativă în domeniul protecției sociale 
și extinde perioada pentru acordarea unor drepturi și beneficii de asistență socială în do-
meniile de activitate în care se mențin restricții. 
Astfel, sunt prelungite unele măsuri aprobate prin acte normative în perioada stării de 
alertă, dat fiind că în anumite domenii activitatea nu poate fi reluată în totalitate, dintre 
care reamintim: 
 Referitor la formalitățile pentru solicitarea drepturilor de asistență socială, a indem-

nizațiilor pentru șomaj și pentru acordarea măsurilor de stimulare a ocupării forței de 
munca, autoritățile au obligația să inițieze și să mențină comunicarea electronică cu 
beneficiarul drepturilor, în baza consimțământului scris al acestuia. 

 Ajutorul de deces se acordă și în cazul persoanei decedate care se află în concediu 
pentru creșterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani, respectiv până la 7 ani 
în cazul copilului cu handicap dacă, anterior suspendării raportului de muncă sau de 
serviciu pentru acordarea acestui concediu, persoana era asigurată obligatoriu. Ajuto-
rul de deces se acordă și în cazul decesului unui membru de familie al persoanei aflate 
în concediul pentru creșterea copilului, potrivit legii.  

 Persoanele care, după data de 13 iunie 2020, se află într-o situație de imposibilitate a 
realizării de venituri supuse impozitului, activitatea acestora desfășurându-se în do-
meniile de activitate în care se mențin restricții potrivit actelor emise de autoritățile 
competente, beneficiază în continuare de următoarele drepturi: 

ο concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în ca-
zul copilului cu handicap, precum și de o indemnizație lunară de 85% din media ve-
niturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei nașterii 
copilului. Cuantumul minim al indemnizației lunare nu poate fi mai mic decât suma 
rezultată din aplicarea unui coeficient de multiplicare de 2,5 la valoarea indicatoru-
lui social de referință, iar cuantumul maxim al acesteia nu poate depăși valoarea de 
8.500 lei. 

ο stimulent de inserție în cuantum lunar de 50% din cuantumul minim al indemnizați-
ei menționate mai sus. În cazul în care persoanele își reiau activitatea și realizează 
venituri supuse impozitului pe venit, în condițiile legii, atunci stimulentul de inserție 
se acordă, pe bază de cerere, de la data realizării veniturilor și până la împlinirea de 
către copil a vârstei de 3 ani sau 4 ani, în cazul copilului cu dizabilitate. 

ο concediu pentru îngrijirea copilului cu dizabilitate până la vârsta de 7 ani în condiții-
le legii. 
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ORDIN nr. 2012 din 4 iunie 2020 pentru modificarea și completarea Procedu‐
rii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță între 
Ministerul Finanțelor Publice/organul fiscal central și persoanele fizice, per‐
soanele juridice și alte entități fără personalitate juridică, aprobată prin Or‐
dinul ministrului finanțelor publice nr. 660/2017 (MO 494/2020) 
Ordinul modifică și completează procedura de comunicare online între MFP și contribua-
bili (Spațiul Privat Virtual), în contextul procesului de digitalizare al MFP. Astfel, se intro-
duce procedura identificării persoanelor prin utilizarea unui sistem video. Persoana fizică 
titulară, reprezentantul legal al persoanelor fizice, reprezentantul legal al persoanelor 
juridice, pot fi identificate de către autoritatea fiscală utilizându-se un sistem video. 
Această procedură va fi utilizată la înregistrarea în Spațiul Privat Virtual (SPV). 

ORDIN nr. 1017 din 2 iunie 2020 pentru modificarea anexei la Ordinul minis‐
trului muncii și protecției sociale și al ministrului culturii nr. 
743/2.802/2020 privind aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. 
XV alin. (4) din OUG 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte 
normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției 
sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea co‐
ronavirusului SARS‐CoV‐2, cu modificările și completările aduse prin OUG  
32/2020 pentru modificarea și completarea OUG 30/2020 pentru modificarea 
și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri 
în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determi‐
nate de răspândirea coronavirusului SARS‐CoV‐2 și pentru stabilirea unor 
măsuri suplimentare de protecție socială (MO 474/2020) 
Ordinul modifică formularele ce trebuie depuse de persoanele care obțin venituri exclusiv 
din drepturile de autor și drepturile conexe și care doresc să beneficieze, din bugetul de 
stat, de indemnizația de lunară de 75% din câștigul salarial mediu brut, ca urmare a în-
treruperii activității din cauza efectelor coronavirusului. 
La cererea de acordare se va anexa copie după un contract de drepturi de autor și drep-
turi conexe din ultimele 9 luni, anterior declanșării stării de urgență (în forma veche, se 
anexa copie după contract din ultimele 3 luni, anterior declanșării stării de urgență).  
Ordinul adaugă ca perioadă de afectare a activității, determinată de efectele epidemiei de 
coronavirus, perioada de prelungire a stării de urgență și perioada stării de alertă. 

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 90 din 27 mai 2020 pentru modificarea OUG 
6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, precum și pentru modifica‐
rea altor acte normative (MO 459/2020) 
Ordonanța aduce mai multe modificări fiscale, din care menționăm: 
Modificări aduse OUG 6/2019 privind restructurarea obligațiilor fiscale: 
Este extins până la 31 martie 2020 termenul de scadență a obligațiilor fiscale care pot fi 
restructurate. Astfel, debitorii își pot restructura obligațiile fiscale restante la data de 31 
martie 2020 și neachitate până la data emiterii certificatului de atestare fiscală, precum 
și obligațiile bugetare accesorii. În reglementarea veche se puteau restructura obligațiile 
fiscale restante la 31 decembrie 2018. 
În categoria obligațiilor fiscale restante la 31 martie 2020 sunt incluse și cele stabilite de 
organul fiscal  prin decizie după data de 1 aprilie 2020, aferente perioadelor fiscale de 
până la data de 31 martie 2020, precum și obligațiile fiscale principale scadente în peri-
oada cuprinsă între 21 martie 2020 și 31 martie 2020, inclusiv. 
Restructurarea obligațiilor bugetare se aplică și pentru obligațiile bugetare principale și 
accesorii stabilite de alte organe decât organele fiscale, precum și pentru amenzile de ori-
ce fel, transmise spre recuperare organelor fiscale centrale după data de 1 aprilie 2020 
(vechea reglementare menționa data de 1 ianuarie 2019) până la data eliberării certifica-
tului de atestare fiscală. 
Se prelungește, până la 30 septembrie 2020, termenul de depunere a notificării privind 
intenția de restructurare a obligațiilor bugetare, vechiul termen fiind 31 iulie 2020. Debi-
torul care dorește să își restructureze obligațiile bugetare are obligația de a notifica orga-
nul fiscal competent cu privire la intenția sa în perioada 8 august-31 octombrie 2019, pre-
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cum și în perioada 1 februarie-30 septembrie 2020, sub sancțiunea decăderii din dreptul 
de a mai beneficia de restructurarea obligațiilor bugetare, și se adresează unui expert in-
dependent în vederea întocmirii unui plan de restructurare și a testului creditorului pri-
vat prudent. 
Pentru măsura înlesnirii la plată a obligațiilor bugetare, debitorul trebuie să achite, până 
la data depunerii solicitării de restructurare, obligațiile bugetare scadente în perioada 
cuprinsă între 1 aprilie 2020 (în loc de 1 ianuarie 2019) și data depunerii solicitării de 
restructurare. 
Ordonanța introduce măsuri de relaxare la plată pentru debitorii care doresc anularea 
parțială a obligațiilor fiscale principale, astfel: 
 În cazul debitorilor care au inclusă în planul de restructurare măsura de anulare a 

unui cuantum de maximum 30% inclusiv din totalul obligațiilor bugetare principale, 
debitorul trebuie să achite și 5% din cuantumul obligațiilor bugetare principale care 
fac obiectul înlesnirii la plată. 

 Vechea reglementare prevedea obligatia de a achita 5% din cuantumul obligațiilor 
bugetare (principale si accesorii). 

 În cazul debitorilor care au inclusă în planul de restructurare și măsura de anulare a 
unui cuantum cuprins între 40% și 50%, inclusiv, din totalul obligațiilor bugetare 
principale, debitorul trebuie să achite și 15% din cuantumul obligațiilor bugetare 
principale care fac obiectul înlesnirii la plată. 

 Vechea reglementare prevedea obligatia de a achita 15% din cuantumul obligațiilor 
bugetare (principale și accesorii). 

Totodată, Ordonanța introduce și prorogarea termenului de depunere a solicitării de res-
tructurare. Astfel, solicitarea de restructurare se poate depune până la data de 15 decem-
brie 2020, sub sancțiunea decăderii. Debitorii care au depus notificări privind intenția de 
restructurare a obligațiilor bugetare până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe 
de urgență (29 mai 2020) pot depune cererea de restructurare până la data de 15 decem-
brie 2020. În acest caz, organul fiscal competent eliberează, din oficiu, un nou certificat 
de atestare fiscală în termen de cel mult 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei 
ordonanțe de urgență, pe care îl comunică debitorului. 
Modificări ale OUG 29/2020 și OUG 48/2020  
Ordonanța prelungește de la 15 iunie (adică 30 zile de la încetarea stării de urgență) până 
la 25 iunie 2020, inclusiv, termenul de la care organul fiscal calculează dobânzi și penali-
tăți de întârziere și poate începe executarea silită pentru obligațiile fiscale scadente înce-
pând cu 21 martie 2020.  
Ordonanța a prelungit până la 25 iunie 2020, inclusiv, termenul până la care se aplică mă-
surile derogatorii privind soluționarea deconturilor cu sume negative de TVA cu control 
ulterior și se suspendă calculul de accesorii și menținerea valabilității eșalonărilor la pla-
tă, în cazul plăților cu întârziere a ratelor din graficele de eșalonare. 
Nota APEX: prin OUG 99/2020 prezentată în actualul număr al buletinului informativ, 
termenele de mai sus au fost re-prelungite până la 25 octombrie 2020. 

LEGE nr. 85 din 18 iunie 2020 pentru modificarea art. 260 alin. (1) lit. i) din 
Legea nr. 53/2003 ‐ Codul muncii (MO 525/2020) 
Nerespectarea dispozițiilor din Codul Muncii privind munca suplimentară, se sancționea-
ză cu amendă (de la 1.500 lei la 3.000 lei), aceasta aplicându-se pentru fiecare persoană 
identificată ca prestând muncă suplimentară. 

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 89 din 27 mai 2020 pentru modificarea OUG 
110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii ‐ 
IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru modificarea și completarea Sche‐
mei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM‐urilor în contextul 
crizei economice generate de pandemia COVID‐19 (MO 458/2020) 
Ordonanța modifică OUG 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici 
și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, astfel: 
 În cadrul creditelor de investiții , garanția de stat este garantată cu ipoteca legală 

imobiliară și/sau mobiliară asupra activelor finanțate prin credit. 
 În cazul creditelor/liniilor de credit destinate finanțării capitalului de lucru, garanția 
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de stat este garantată cu ipotecă legală asupra soldurilor creditoare ale tuturor contu-
rilor deschise de beneficiarii programului la instituția de creditare. 

 Este redefinit beneficiarul Programului IMM Invest România ca fiind „întreprinderea 
mică și mijlocie care desfășoară activitate economică, autorizată potrivit dispozițiilor 
legale să realizeze activități de producție, comerț sau prestări de servicii, în scopul 
obținerii de venituri, în condiții de concurență loială, respectiv societățile reglemen-
tate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ul-
terioare, societăți cooperative, persoane fizice autorizate, întreprinzători titulari ai 
unei întreprinderi individuale și întreprinderile familiale, autorizate potrivit dispozi-
țiilor legale în vigoare, care desfășoară activități economice, precum și organizațiile 
nonguvernamentale, asociațiile și fundațiile, cooperativele agricole și societățile agri-
cole care desfășoară activități economice și care îndeplinesc cumulativ condițiile pre-
văzute de Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinde-
rilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare”. 

 Modifică unul din criteriile de eligibilitate pentru a beneficia de program, renunțând 
la condiția ca entitatea solicitantă să se fi confruntat cu dificultăți sau să intre în difi-
cultate ulterior, din cauza pandemiei COVID-19. 

HOTĂRÂRE nr. 458 din 4 iunie 2020 pentru modificarea Normelor metodolo‐
gice de aplicare a OUG  110/2017 privind Programul de susținere a întreprin‐
derilor mici și mijlocii ‐ IMM INVEST ROMÂNIA, aprobate prin Hotărârea Gu‐
vernului nr. 282/2020 (MO 487/2020) 
Sunt aduse modificări în ceea ce privește programul IMM INVEST, astfel: 
 Se abrogă prevederea conform căreia ipotecile imobiliare și/sau mobiliare se constitu-

ie de beneficiari și/sau de terți garanți în favoarea instituției de credit și a statului 
român, prin MFP; 

 Se introduce prevederea conform căreia instituția de credit finanțatoare poate solicita 
beneficiarului constituirea și de alte garanții colaterale, în cazul în care consideră ne-
cesar, pentru încadrarea beneficiarului în normele proprii de creditare. 

 Pentru creditele/liniile de credit destinate finanțării capitalului de lucru, se instituie 
ipotecă legală asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de benefici-
arul programului la instituția de credit finanțatoare, proporțional cu procentul de ga-
rantare. 

 Se adaugă certificatul de atestare fiscală pe lista documentelor pe care instituția de 
credit trebuie să o transmit alături de solicitarea de garantare. 

LEGE nr. 75 din 10 iunie 2020 privind aprobarea OUG 42/2020 pentru modi‐
ficarea și completarea OUG 110/2017 privind Programul de susținere a între‐
prinderilor mici și mijlocii ‐ IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru apro‐
barea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM‐urilor în 
contextul crizei economice generate de pandemia COVID‐19 (MO 493/2020) 
Legea aduce modificări/completări privind programul IMM INVEST, din care amintim: 
 Pentru anul 2020, plafonul total al garanțiilor care pot fi acordate în cadrul progra-

mului este de 30.000.000.000 lei. 
 Ajutorul de stat va consta fie în garantare credit de către stat, fie de tip grant – sub-

venționarea costurilor. Nu pot fi acordate ambele.  
Sunt introduse pe lista beneficiarilor și: 
 întreprinderile mici cu capitalizare de piață medie - întreprinderea care, împreună cu 

întreprinderile pe care le controlează și întreprinderea/întreprinderile care are/au 
controlul direct sau indirect asupra acesteia, are 250 de angajați sau mai mult, dar 
mai puțin de 500 de angajați și o cifră de afaceri anuală ce nu depășește 100 de mili-
oane euro sau al cărei bilanț anual nu depășește 86 de milioane euro; 

 profesioniștii care exploatează o întreprindere, conform Cod Civil; 
 profesiile liberale. 
Este înlocuită prevederea „în ultimele 6 luni anterioare datei de 31 decembrie 2019”, cu „ 
la data solicitării garanției de stat„ în ceea ce privește momentul în care beneficiarul să 
nu figureze cu credite restante, inclusiv pentru finanțările tip leasing. 
Se menționează sectoarele/domeniile care nu sunt eligibile pentru acordarea de garanții 
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în cadrul programului: 
 intermedieri financiare, cu excepția activităților auxiliare intermedierilor financiare 
 asigurări, cu excepția activităților agenților și brokerilor de asigurare 
 tranzacții imobiliare, cu excepția activităților de tranzacții imobiliare realizate de că-

tre agențiile imobiliare 
 activități de jocuri de noroc și pariuri 
 producție sau comercializare de armament, muniții, explozibili, tutun, alcool, sub-

stanțe aflate sub control național, plante, substanțe și preparate stupefiante și psiho-
trope 

 activități de închiriere și leasing 
 activități de investigare și protecție, cu excepția activității de protecție și gardă și ac-

tivității de servicii privind sistemele de securizare. 

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 98 din 11 iunie 2020 pentru prorogarea intră‐
rii în vigoare a unor prevederi din Legea nr. 75/2020 privind aprobarea OUG 
42/2020 pentru modificarea și completarea OUG 110/2017 privind Programul 
de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii ‐ IMM INVEST ROMÂNIA, pre‐
cum și pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activi‐
tății IMM‐urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID‐
19 (MO 503/2020) 
Ordonanța amână aplicarea unor prevederi referitoare la programul IMM Invest, ce au 
fost introduse prin Legea 75/2020 și care aveau drept scop flexibilizarea condițiilor și 
accesului la finanțare a IMM-urilor, până la data obținerii deciziei de autorizare a Comisi-
ei Europene, și anume: 
 Prevederile ce ofereau posibilitatea de a accesa programul și întreprinderilor mici cu 

capitalizare de piață medie, definite potrivit legii; 
 Prevederile ce majorau plafonul de garantare de la 15 miliarde la 30 de miliarde; 
 Prevederile referitoare la relaxarea condițiilor de eligibilitate; 
 Prevederile prin care erau incluse noi domenii ce nu sunt eligibile pentru finanțare. 
Această măsură a fost necesară deoarece facilitățile oferite prin programul IMM Invest 
trebuie să respecte prevederile Comunicării Comisiei Europene și nu pot fi implementate 
decât după obținerea unei decizii de autorizare din partea Comisiei Europene. Acordarea 
acestor ajutoare de stat fără obținerea unei decizii de autorizare a Comisiei Europene are 
drept sancțiune recuperarea acestora cu dobândă de la întreprinderile beneficiare. 

ORDIN nr. 1074 din 12 iunie 2020 pentru completarea Normelor de aplicare a 
prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind conce‐
diile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul 
ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Să‐
nătate nr. 15/2018/1.311/2017 (MO 503/2020) 
Ordinul completează normele privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de 
sănătate, introducând unele dispoziții specifice privind certificatele de concediu medical 
care se acordă persoanelor asigurate pentru care s-a instituit măsura de carantină asupra 
unei comunități, în vederea prevenirii răspândirii infecției cu COVID-19. 
Astfel, pentru persoanele asigurate carantinate într-o comunitate: 
 în perioada stării de urgență, certificatele de concediu medical se pot acorda și la o 

dată ulterioară, dar nu mai târziu de 45 de zile calendaristice de la data încetării peri-
oadei stării de urgență; 

 în altă perioadă decât perioada stării de urgență, certificatele de concediu medical se 
pot acorda și la o dată ulterioară, dar nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la 
data încetării perioadei de carantină. 

Certificatele de concediu medical se eliberează de către medicii de familie pentru toată 
perioada în care persoanele în cauză au fost carantinate. 

ORDIN nr. 3 din 11 iunie 2020 pentru modificarea și completarea Ordinului 
BNR 8/2019 privind aplicarea Standardelor Internaționale de Raportare Fi‐
nanciară (IFRS) de către instituțiile financiare nebancare (MO 537/2020) 
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ORDIN nr. 2.056 din 25 iunie 2020 pentru modificarea și completarea Nor‐
melor privind procedura de acordare a certificatului de amânare de la plata 
în vamă a taxei pe valoarea adăugată și de eliberare a garanției pentru im‐
porturile de bunuri, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 
4.121/2015 (MO 567/2020) 

ORDIN nr. 491 din 25 iunie 2020 pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordinul 
președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă nr. 
457/2020 privind aprobarea modelului documentelor prevăzute de art. II 
alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2020 pentru institui‐
rea unor măsuri active de sprijin destinate angajaților și angajatorilor în 
contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusu‐
lui SARS‐CoV‐2, precum și pentru modificarea unor acte normative (MO 
566/2020) 

ORDIN nr. 2778 din 24 iunie 2020 privind competența de exercitare a verifi‐
cării situației fiscale personale și a activităților preliminare acesteia (MO 
565/2020) 
Ordinul stabilește că activitățile preliminare verificării situației fiscale personale, pe în-
tregul teritoriu al țării, sunt exercitate de către Direcția generală control venituri persoa-
ne fizice. 
Verificarea situației fiscale personale se exercită de către Direcția generală control veni-
turi persoane fizice și de către serviciile de verificări fiscale din cadrul direcțiilor genera-
le regionale ale finanțelor publice. 

REMINDER – Cursurile de închidere ale lunii iunie 2020 
Cursurile valutare comunicate de BNR care sunt folosite la inchiderea lunii iunie 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 = 4,8423 RON; 1 CHF =  4,5393 RON; 1 GBP = 5,3020 RON; 1 USD =  4,3233 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, da-

torii) 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 

Angajator și beneficiar  
(pentru activități considerate dependente) 

(cota %) 

Angajat și presta‐
tor de activități 

dependente 
(cota %) 

Contribuția pentru asigurări sociale 
(pensie) 

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

25% (**) 

Contribuția la fondul de asigurări sociale 
de sănătate (calculată la   venitul brut) 

Nu se datorează 10% (***) 

Contribuția asiguratorie pentru muncă 2,25% (*)   

Impozitul pe venit   10% (****) 
Fondul pentru neangajarea de persoane 
cu handicap (pentru angajatorii care au 
peste 50 salariați) 

4 x salarii minime pe economie  
la fiecare 100 de salariați 

  

Valoarea unui tichet de masă impozabil 
în sensul impozitului pe venit 

max. 20 lei    

Salariul minim pe economie (brut) 
de la 1 ianuarie 2020 

• 2.230 lei 
• 2.350 lei (pentru vechime peste 1 an și funcții ce ne-

cesită studii superioare) 
• 3.000 lei pentru angajații din domeniul construcțiilor 

  

Diurnă (în țară) 
Pentru angajații instituțiilor publice 
Pentru angajații din sectorul privat 

  
• 20 lei 
• 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.  



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 în implementarea ERP 
Training 
Întocmire dosare prețuri de transfer 

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 

Misiunea noastră:  

să aducem valoare afacerii clienților 

www.apex-team.ro 

 

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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