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MODIFICAREA CODULUI FISCAL ȘI A CODULUI DE PROCEDURĂ FISCALĂ
Parlamentul a votat în 24 noiembrie două proiecte de lege ce au în vedere modiﬁcări importante aduse Codului Fiscal și a Codului de Procedură Fiscală. Ele trebuie
să parcurgă și procesul de promulgare și apoi să ﬁe publicate în Monitorul Oﬁcial
pentru a deveni aplicabile.
Cele două proiecte adoptate de Camera Deputaților pot ﬁ consultate aici:
http://cdep.ro/comisii/buget/pdf/2020/rp477_19.pdf
http://cdep.ro/comisii/buget/pdf/2020/rp478_19;1.pdf
Luând în considerare importanța acestor noutăți, am decis să trecem în revistă câteva dintre cele mai importante.

CODUL FISCAL
CONSOLIDAREA FISCALĂ
Se introduce posibilitatea consolidării ﬁscale a pierderilor și proﬁturilor companiilor care fac parte din același grup. Această importantă facilitate va permite recuperarea mai rapidă a pierderilor și atragerea investițiilor companiilor de tip holding în
România.
Deprecierea creanțelor
Se permite deducerea integrală a ajustărilor pentru deprecierea creanțelor (în prezent acestea sunt limitate la 30% din valoarea creanțelor)
Recuperarea TVA plătită la buget pentru facturi neîncasate de la persoane ﬁzice
În prezent nu există posibilitatea de a ajusta TVA pentru creanțele neîncasate de la
persoanele ﬁzice. Noile modiﬁcări introduc posibilitatea recuperării TVA pentru
creanțele neîncasate de la persoane ﬁzice, mai vechi de 12 luni. Condițiile impun
demonstrarea măsurilor luate pentru recuperarea creanțelor de până la 1000 lei și
inițierea procedurilor judiciare pentru recuperarea creanțelor mai mari de 1000 lei.
Facilități pentru telemuncă
Cheltuielile suportate de angajator aferente activității în regim de telemuncă pentru
salariații care desfășoară activitatea în acest regim sunt cheltuieli deductibile pentru determinarea rezultatului ﬁscal.
Sunt exceptate de la impunere (atât pentru impozitul pe venit, cât și pentru contribuțiile sociale) sumele acordate angajaților care desfășoară activități în regim de
telemuncă pentru susținerea cheltuielilor cu utilitățile la locul în care angajații își
desfășoară activitatea, precum electricitate, încălzire, apă și abonamentul de date,
și achiziția mobilierului și a echipamentelor de birou, în limitele stabilite de angajator prin contractul de muncă sau regulamentul intern, în limita unui plafon lunar de
400 lei corespunzator numarului de zile din luna în care persoana ﬁzică desfasoară
activitate în regim de telemuncă. Sumele vor ﬁ acordate fără necesitatea de prezentare a documentelor justiﬁcative.

CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ
Soluționarea contestațiilor
Este transferată competența de soluționare a contestațiilor de la ANAF la MFP.
Schimbarea are în vedere o obiectivitate mai mare în soluționarea contestațiilor,
procesul de inspecție ﬁscală și de soluționare a contestaților ﬁind la instituții separate.
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Se introduce posibilitatea reexaminării deciziilor de soluționare a contestațiilor la solicitarea contribuabililor în anumite situații.
Inspecția ﬁscală
Se introduce posibilitatea reveriﬁcării unei perioade supuse anterior inspecției și la cererea contribuabilului, în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ condițiile prevăzute de
lege. De asemenea, apare necesitatea suspendării inspecției ﬁscale fără impunere până la
clariﬁcarea cauzei penale.

LEGE nr. 248 din 13 noiembrie 2020 pentru modiﬁcarea art. 291 din Legea
nr. 227/2015 privind Codul ﬁscal (MO 1079/2020)
Legea mărește plafonul maxim până la care se poate aplica cota de TVA de 5% în cazul
livrării de locuințe către persoane ﬁzice la 140.000 euro de la 450.000 lei. Noul plafon de
aplică de la 1 ianuarie 2021.
Reamintim condițiile cumulative pentru încadrarea unei livrări de locuințe către persoane
ﬁzice la cota de TVA de 5%:
 suprafața utilă este de maxim 120 metri pătrați, exclusiv anexele gospodărești
 prețul de vânzare al locuinței inclusiv a amprentei la sol sau a cotei parte indivize de
teren este mai mic de 140.000 euro, în echivalent lei exclusiv TVA
 cumpărătorul este una sau mai multe persoane ﬁzice.
Pentru a se putea aplica cota redusă de TVA de 5%, la momentul vânzării locuința trebuie
să poată ﬁ locuită ca atare. Suprafața utilă este cea reglementată prin Legea nr. 114/1997
privind legea locuinței. Anexele gospodărești sunt reglementate prin Legea nr. 50/1991
privind autorizarea lucrărilor de construcții.
Nu există condiția ca locuințele să ﬁe noi, pentru a se putea aplica cota de 5%.
Reamintim că declarația pe proprie răspundere a cumpărătorului, din care să rezulte că
Plafonul de TVA
îndeplinește condițiile impuse de Codul ﬁscal, nu mai este necesară, având în vedere că
pentru aplicarea
nu mai există o limitare a numărului de locuințe pe care o persoană ﬁzică le poate achizicotei de 5% pentru ționa cu cota de 5% Astfel, dacă se îndeplinesc condițiile de valoare și suprafață, o perlivrarea de locuințe soană ﬁzică poate achiziționa oricâte locuințe cu cota de 5%.
este mărit la
LEGE nr. 238 din 6 noiembrie 2020 pentru modiﬁcarea art. 28 alin. (2) din
140.000 euro
Legea contabilității nr. 82/1991 (MO 1041/2020)
Legea aduce o modiﬁcare prevederilor Legii contabilității 82/1991 și stabilește că Ministerul Finanțelor Publice poate stabili întocmirea și depunerea situațiilor ﬁnanciare sau a
unor raportări contabile și la alte perioade decât anual, dar doar de către persoanele care
au realizat o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro la sfârșitul exercițiului ﬁnanciar precedent.
Prin urmare, vor avea obligația de a întocmi și de a depune raportările contabile semestriale doar acele entități raportoare ce în exercițiul anterior au realizat o cifră de afaceri
mai mare decât echivalentul în lei a sumei de 1.000.000 euro și doar dacă Ministerul Finanțelor Publice va stabili această obligație prin ordin publicat anual, la fel ca până acum.
Reamintim că obligația întocmirii raportărilor semestriale din ultimii ani a avut-o entitățile cu o cifră de afaceri de 220.000 lei înregistrată în anul precedent.
Limitarea aplicabilității acestor prevederi în funcție de cifra de afaceri are drept scop eliminarea supra-birocrației și ușurarea activității operatorilor economici.

LEGE nr. 262 din 20 noiembrie 2020 pentru modiﬁcarea și completarea Legii
nr. 227/2015 privind Codul ﬁscal (MO 1112/2020)
Legea introduce noi facilități ﬁscale pentru impozitul pe proﬁt și impozitul pe veniturile
microîntreprinderilor, astfel:

Scutirea proﬁtului reinvestit
Este scutit de impozit proﬁtul investit în susținerea învățământului profesional-dual prin
asigurarea pregătirii practice și formării de calitate a elevilor.

Extinderea cheltuielilor de sponsorizare
Se completează articolul privind cheltuielile de sponsorizare și de mecenat cu cheltuielile
efectuate de operatorii economici pentru pregătirea practică a elevilor, cu bursele acordate la nivelul celei acordate din fonduri publice și cu alte cheltuieli pentru formarea de calitate a elevilor. Aceste sume vor ﬁ considerate cheltuieli nedeductibile la calculul impoziPagina 2
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tului pe proﬁt, dar se vor deduce din impozitul datorat, sub forma creditului ﬁscal, similar ca la sponsorizare.

Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor
Microîntreprinderile care efectuează sponsorizări pentru susținerea entităților nonproﬁt
și a unităților de cult, care la data încheierii contractului sunt înscrise în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri ﬁscale, precum și microîntreprinderile care acordă burse elevilor școlarizați în învățământul profesional-dual, scad sumele
aferente din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor până la nivelul valorii reprezentând 20% din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat pentru trimestrul
în care au înregistrat cheltuielile respective.

LEGE nr. 239 din 6 noiembrie 2020 pentru modiﬁcarea și completarea Legii
nr. 227/2015 privind Codul Fiscal (MO 1041/2020)
Legea introduce câteva noi facilități ﬁscale în domeniul impozitului pe proﬁt și al impozitului pe venit, facilități pe care le prezentăm în cele ce urmează.

IMPOZITUL PE PROFIT
Facilități pentru educația timpurie a copiilor
Se introduce mecanismul creditului ﬁscal pentru deducerea cheltuielilor efectuate de contribuabil pentru funcționarea unităților de educație timpurie aﬂate în administrarea contribuabilului sau sumele achitate de contribuabil pentru plasarea copiilor angajaților în
unități de educație timpurie. Prin educație timpurie se înțelege nivelul antepreșcolar (0-3
ani) și învățământul preșcolar (3-6 ani), care cuprinde grupa mică, grupa mijlocie și grupa mare. Conceptul de educație timpurie este reglementat prin HG 1252/2012.
Astfel, aceste cheltuieli sunt nedeductibile la calculul impozitului pe proﬁt, dar pot ﬁ scăzute din impozitul pe proﬁt datorat (similar ca la cheltuielile de sponsorizare), în limita
a 1.500 lei/lună pentru ﬁecare copil. În cazul în care suma depășește impozitul pe proﬁt
datorat, diferența va ﬁ scăzută, în ordine, din impozitul pe salarii reținut de contribuabil
pentru angajați, din taxa pe valoarea adăugată datorată sau din accizele datorate.
Cheltuieli deductibile
Se includ în categoria cheltuielilor deductibile pentru determinarea rezultatului ﬁscal și
cheltuielile efectuate pentru organizarea și desfășurarea învățământului dual preuniversitar și universitar.
Sunt considerate mijloace ﬁxe amortizabile din punct de vedere ﬁscal investițiile și mijloacele ﬁxe deținute și utilizate pentru organizarea și desfășurarea învățământului dual
preuniversitar și universitar.
Anterior cheltuielile de mai sus erau prevăzute ca ﬁind cheltuieli deductibile doar pentru
organizarea și desfășurarea învățământului profesional și tehnic.

Noi facilități
introduse
în Codul Fiscal

IMPOZITUL PE VENIT
Sunt venituri neimpozabile bursele, premiile și alte drepturi sub formă de cazare, masă,
transport, echipamente de lucru/protecție și altele asemenea primite de elevi pe parcursul învățământului profesional și tehnic și elevi/studenți pe parcursul învățământului dual preuniversitar/universitar, potrivit reglementărilor legale din domeniul educației naționale.
De asemenea, sumele plătite de angajatori pentru educația timpurie a copiilor angajaților
nu sunt considerate venituri impozabile din perspectiva impozitului pe venit.
Sunt considerate cheltuieli deductibile pentru stabilirea venitului net anual din activități
independente cheltuielile efectuate pentru organizarea și desfășurarea învățământului
profesional și tehnic, învățământului dual preuniversitar și universitar, conform legii.

ALTE OBSERVAȚII
Pentru platitorii de impozit pe veniturile microîntreprinderilor nu există o facilitate similară, aceste sume nu pot ﬁ deduse din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor.
De asemenea, sumele sunt neimpozabile din perspectiva impozitului pe venit indiferent
dacă angajatorul este plătitor de impozit pe proﬁt sau impozit pe veniturile microîntreprinderilor.
Din pacate legea nu face prevederi exprese privind excluderea acestor sume din sfera contribuțiilor sociale. Este posibil ca noi completări să ﬁe aduse în perioada următoare.
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LEGE nr. 230 din 4 noiembrie 2020 pentru modiﬁcarea Legii nr. 227/2015
privind Codul ﬁscal (MO 1030/2020)
Legea introduce reducerea cu 50% a impozitului pe clădirile și pe terenurile aﬂate în proprietatea persoanelor ﬁzice și juridice, utilizate pentru prestarea de servicii turistice,
pentru cel mult 180 de zile consecutive sau cumulate, în cursul unui an calendaristic. Reducerea se va aplica în anul ﬁscal următor celui în care este îndeplinită această condiție.
Anterior, legea prevedea acordarea acestei reduceri de impozit în cazul terenurilor/clădirilor utilizate pentru prestarea de servicii turistice cu caracter sezonier, pe o durată de cel mult 6 luni în cursul unui an calendaristic).
Prevederile intră în vigoare la 1 ianuarie 2021.

LEGE nr. 241 din 6 noiembrie 2020 pentru modiﬁcarea alin. (1) al art. 459
din Legea nr. 227/2015 privind Codul ﬁscal (MO 1041/2020)
Legea aduce noi măsuri referitoare la calculul impozitului pentru clădirile cu destinație
mixtă aﬂate în proprietatea persoanelor ﬁzice. Astfel, pentru clădirile cu destinație mixtă
aﬂate în proprietatea persoanelor ﬁzice, impozitul se calculează prin însumarea impozitului aferent suprafeței folosite în scop rezidențial cu impozitul aferent suprafeței folosite
în scop nerezidențial.
Începând cu 1 ianuarie 2021, suprafața folosită în scop nerezidențial se va indica prin declarație pe propria răspundere, fără a mai ﬁ necesare un raport de evaluare întocmit la
ﬁecare cinci ani de un evaluator autorizat și nici documente care să indice valoarea ﬁnală
a lucrărilor de construcții, în cazul clădirilor noi. Condiția necesară este ca persoana care
desfășoară activitatea economică să nu aibă sarcina suportării cheltuielilor cu utilitățile.
Noile reglementări intră în vigoare la 1 ianuarie 2021.
Modiﬁcări
importante aduse
legii societăților
comerciale

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 195 din 12 noiembrie 2020 privind măsuri în
domeniul registrului comerțului (MO 1078/2020)
Ordonanța prelungește pe o perioadă de 9 luni o serie de măsuri privind organizarea activității de înregistrare în registrul comerțului, introduse de OUG 70/2020 în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului. Menționăm în cele
urmează principalele măsuri.
Activitatea oﬁciului registrului comerțului se derulează în principal prin mijloace electronice și prin corespondență, în condițiile legii.
Declarațiile pe proprie răspundere care se anexează la cererea de înregistrare/alte cereri
pot avea formă de înscris sub semnătură privată ori formă electronică și pot ﬁ transmise
la oﬁciul registrului comerțului fără nicio altă formalitate, prin mijloace electronice, cu
semnătura electronică sau prin servicii de poștă și curier. Declarațiile pe proprie răspundere pot ﬁ și în formă autentică, certiﬁcată de avocat sau date la oﬁciul registrului comerțului.
Specimenul de semnătură, acolo unde legea prevede, se transmite la oﬁciul registrul comerțului legalizat de notarul public sau certiﬁcat de avocat ori sub forma unui înscris sub
semnătură privată, fără nicio altă formalitate sau se poate da la oﬁciul registrului comerțului.

LEGE nr. 223 din 30 octombrie 2020 pentru simpliﬁcarea și debirocratizarea
transferului de părți sociale și a vărsării capitalului social prin modiﬁcarea
Legii societăților nr. 31/1990 (MO 1018/2020)
Legea aduce modiﬁcări Legii 31/1990 a societăților comerciale și vizează simpliﬁcarea
transferului de părți sociale către terți și respectiv eliminarea cerinței privind capitalul
social minim în cazul societăților cu răspundere limitată. Noile prevederi au intrat deja în
vigoare de la 5 noiembrie 2020.
Prezentăm cele mai importante noutăți în continuare:
 este eliminată atât cerința privind capitalul social minim (anterior 200 lei), cât și cerința privind valoarea minimă a unei părți sociale (anterior 10 lei)
 este eliminată obligativitatea anexării dovezii efectuării vărsământului capitalului
social la cererea de înmatriculare a unei societăți cu răspundere limitată.
 este introdusă posibilitatea ca actul constitutiv să prevadă o majoritate diferită cu
care asociații să poată aproba transferul de părți sociale către terți. Regula generală
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stipulează necesitatea unei majorități de trei pătrimi din capitalul social pentru aprobarea transferului de părți sociale către terți.
au fost abrogate mai multe prevederi care reglementau efectuarea transferului de
părți sociale către terți în două etape și posibilitatea creditorilor de a formula opoziție
și de a solicita atragerea răspunderii civile a asociatului care intenționa să cedeze părțile sociale
a fost abrogată cerința privind depunerea și înregistrarea la Registrul Comerțului a
actului de transmitere a părților sociale și a actului constitutiv actualizat cu datele de
identiﬁcare a noilor asociați
a fost eliminată obligativitatea ca documentul care atestă dreptul de folosință asupra
spațiului utilizat ca sediu social să ﬁe înregistrat la organul ﬁscal anterior depunerii
la Registrul Comerțului, respectiv anterior datei înmatriculării sau schimbării sediului social al societății. Documentul care atestă dreptul de folosință asupra sediului
social va ﬁ transmis de către Registrul comerțului către organul ﬁscal.
este eliminată posibilitatea creditorilor sociali sau a altor persoane prejudiciate de a
solicita anularea sau suspendarea hotărârii adunării generale a asociaților

ORDIN nr. 3896 din 11 noiembrie 2020 pentru aprobarea Procedurii de acor‐
dare a eșalonării la plată de către organul ﬁscal central, precum și pentru
modiﬁcarea anexei nr. 2 la Ordinul președintelui ANAF 90/2016 pentru apro‐
barea conținutului cererii de acordare a eșalonării la plată și a documentelor
justiﬁcative anexate acesteia, precum și a Procedurii de aplicare a acordării
eșalonării la plată de către organul ﬁscal central (MO 1104/2020)
Ordinul aprobă Procedura de acordare a eșalonării simpliﬁcate la plată de către organul
ﬁscal central. Eșalonarea simpliﬁcată a fost introdusă prin OUG 181/2020.
Menționăm în cele ce urmează câteva aspecte importante cu privire la eșalonarea simpliﬁcată.
Una din condițiile importante pentru a putea accesa eșalonarea simpliﬁcată este să nu
ﬁgurați cu obligații ﬁscale restante, cu scadența anterioară declarării starii de urgență
(16 martie 2020). Dacă există datorii restante se poate beneﬁcia de eșalonare dacă sunt
achitate restanțele înainte să se solicite certiﬁcatul de atestare ﬁscală.
De asemenea, contribuabilul trebuie să aibe toate declarațiile ﬁscale depuse la data solicitării.
Contribuabilul poate solicita o perioadă de eșalonare a datoriilor pe o perioadă mai mică
de 12 luni. Este permisă plata diferențiată a ratelor. Pentru prima jumătate din perioada
de eșalonare a datoriilor, ratele nu pot ﬁ mai mici de 5% din sumele solicitate la eșalonare. Diferența aprobată la eșalonare se împarte în mod egal pe perioada rămasă.
Pentru obligațiile ﬁscale eșalonate se va percepe o dobândă zilnică de 0,01%/zi. Nu se
percepe dobândă pentru obligațiile ﬁscale accesorii eșalonate. Pentru plata cu întârziere a
ratelor, se percepe o penalitate de 5%, din valoarea ratei achitate cu întârziere.
Eșalonarea simpliﬁcată nu necesită constituirea de garanții.
Termenul de depunere a solicitării este 15 decembrie 2020, cererea se poate depune la
registratură, prin poștă sau prin SPV. Soluționarea cererii se face în termen de 5 zile lucrătoare.
Obligațiile ﬁscale care apar după eșalonare trebuie achitate în termenul legal de plată, cu
mențiunea existenței unui termen de grație de 30 de zile pentru păstrarea eșalonarii, altfel aceasta se poate pierde. Contribuabilul poate solicita de maxim 2 ori, pe perioada de
derulare a eșalonării, modiﬁcarea deciziei de eșalonare sau menținerea ei, în cazul în care
a fost pierdută ca urmare a neachitării obligațiilor ﬁscale ulterioare/ratei de eșalonare.
Ratele trebuie plătite lunar până pe data de 15 a ﬁecărei luni. Prima rată din graﬁcul de
eșalonare este 15 a lunii următoare celei în care a fost emisă decizia de eșalonare.
Prin apelarea la procedura eșalonării simpliﬁcate se renunță la intenția de restructurare a
obligațiilor ﬁscale, potrivit OG 6/2019 și la anularea obligațiilor ﬁscale accesorii potrivit
OUG 69/2020 (cu anumite excepții).
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ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 192 din 5 noiembrie 2020 pentru modiﬁcarea
și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și
combaterea efectelor pandemiei de COVID‐19, precum și pentru modiﬁcarea
lit. a) a art. 7 din Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activității de tele‐
muncă (MO 1042/2020)
Ordonanța adoptă noi măsuri pentru angajatori și angajați, în contextul prelungirii stării
de alertă ca urmare a evoluției pandemiei de COVID-19 în România.
Astfel, se introduce obligația anagajatorilor ca pe durata stării de alertă să dispună munca la domiciliu sau în regim de telemuncă, acolo unde speciﬁcul activității permite. Dacă
anterior pentru stabilirea regimului de muncă era necesar consimțământului salariatului,
acum angajatorul este cel care stabilește regimul de muncă la domiciliu sau prin telemuncă, fără a ﬁ necesar acordul salariatului.
Ordonanța modiﬁcă și legea privind telemunca în sensul că angajatorul trebuie să asigure
salariatului aﬂat în regim de telemuncă mijloacele aferente tehnologiei comunicațiilor,
inclusiv echipamentele de muncă, iar dacă părțile agreează, pot ﬁ folosite cele personale
ale salariatului, urmând să se consemneze acest fapt într-un acord în formă scrisă.
Se introduce obligația purtării măștii la locul de muncă.
Angajatorii care au un număr mai mare de 50 de salariați au obligația de a organiza programul de lucru astfel încât personalul sa ﬁe împarțit în grupe care să înceapă, respectiv
să termine activitatea la o diferență de cel puțin o oră între ele.

ORDIN nr. 1075 din 23 octombrie 2020 privind pragurile valorice Intrastat
pentru colectarea informațiilor statistice de comerț intra‐UE cu bunuri în
anul 2021 (MO 1026/2020)
Pragurile
INTRASTAT pentru
anul 2021 rămân
nemodiﬁcate

Ordinul menține aceleași praguri INTRASTAT și pentru anul 2021, adică:
 900.000 lei pentru expedieri intra-UE de bunuri
 900.000 lei pentru introduceri intra-UE de bunuri.
Reamintim că operatorii economici care în cursul anului 2020 au efectuat schimburi de
bunuri cu statele membre ale Uniunii Europene a căror valoare anuală, separat pentru
cele două ﬂuxuri, expedieri și, respectiv, introduceri de bunuri, depășește valoarea pragurilor Intrastat menționat mai sus trebuie să completeze și să transmită la Institutul Național de Statistică declarații statistice Intrastat începând cu luna ianuarie 2021.
De asemenea, dacă în cursul anului 2021 valoare cumulată de la începutul anului, separat
pentru cele două ﬂuxuri, depășește pragurile Intrastat menționate anterior, operatorii
economici trebuie să completeze și să transmită declarațiile statistice Intrastat (pt. ﬂuxul
de expedieri și/sau pt introduceri) începând din luna în care s-au depășit aceste valori.
Termenul de depunere a declarației INTRASTAT este de cel mai târziu data de 15 a lunii
următoare celei de referință.

Ce operațiuni fac obiectul raportării?
 schimburi intracomunitare de bunuri care implică transfer de proprietate și sunt destinate utilizării, consumului, investiției sau revânzării
 mișcări de bunuri dintr-un stat membru al Uniunii Europene către România sau
mișcările de bunuri din România către alt stat membru al Uniunii Europene, fără
transfer de proprietate.
 returnarea de bunuri
 mișcări speciﬁce de bunuri
 leasing ﬁnanciar
 leasing operațional cu o durată de peste 2 ani.

Ce operații nu se declară în declarația INTRASTAT?
comerțul cu servicii
bunuri în tranzit simplu
mișcări temporare de bunuri
mișcări de bunuri pentru/după reparații și/sau întreținere
schimbul de bunuri cu acele teritorii ale statelor membre ale Uniunii Europene ce nu
aparțin teritoriului statistic al statelor membre ale Uniunii Europene
 schimburi de bunuri în cadrul comerțului triunghiular, în situația în care bunurile nu
intră pe teritoriul național al României din alte state membre ale Uniunii Europene
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sau nu sunt expediate din România către alt stat membru al Uniunii Europene
(România este al doilea stat din operația triunghiulară – cumpărător revânzător).

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 191 din 28 octombrie 2020 pentru prelungirea
termenelor privind depunerea unor documente prevăzute în sarcina aso‐
ciațiilor și fundațiilor, precum și a persoanelor juridice înregistrate în regis‐
trul comerțului (MO 1013/2020)
Ordonanța prelungește termenul de depunere a declarației privind beneﬁciarul real atât
pentru societățile comerciale, cât și pentru persoanele juridice fără scop lucrativ
(asociații și fundații). Noul termen de depunere este de maximum 90 de zile de la încetarea stării de alertă. Termenul anterior era 1 noiembrie 2020.

LEGE nr. 242 din 6 noiembrie 2020 pentru modiﬁcarea și completarea art. 1
din Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazio‐
nal desfășurate de zilieri (MO 1041/2020)
Legea aduce o modiﬁcare Legii 52/2011 privind activitatea desfășurată de zilieri. Astfel,
unitățile administrativ teritoriale au dreptul să angajeze zilieri.
Se elimină posibilitatea ca instituțiile publice să poată apela la zilieri pentru serviciile de
gospodărire comunală gestionate direct de consiliile locale.

ORDIN nr. 1600 din 11 noiembrie 2020 privind modiﬁcarea anexei nr. 1 la Or‐
dinul ministrului muncii și protecției sociale nr. 741/2020 pentru aprobarea
modelului documentelor prevăzute la art. XII alin. (1) din OUG 30/2020 pen‐
tru modiﬁcarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabi‐
lirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epide‐
miologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS‐CoV‐2, cu modi‐
ﬁcările și completările aduse prin OUG 32/2020 pentru modiﬁcarea și com‐
pletarea OUG 30/2020 pentru modiﬁcarea și completarea unor acte normati‐
ve, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în
contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusu‐
lui SARS‐CoV‐2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție
socială (MO 1073/2020)

Termenul pentru
depunerea
declarației privind
beneﬁciarul real a
fost stabilit la 90
zile de la încetarea
stării de alertă

Ordinul aprobă modelul cererii, al declarației pe propria răspundere și al listei persoanelor care urmează să beneﬁcieze de plata indemnizației de șomaj tehnic ca urmare a reducerii sau întreruperii temporare a activității, total sau parțial, ca urmare a efectelor epidemiei de coronavirus, pe perioada stării de urgență/stării de alertă, precum și tabelul cu
activitățile restricționate în condițiile legii.

ORDIN nr. 3746 din 23 octombrie 2020 privind organizarea și funcționarea
Registrului central electronic pentru conturi de plăți și conturi bancare iden‐
tiﬁcate prin IBAN și pentru aprobarea procedurii privind obligația instituții‐
lor de credit, instituțiilor de plată și instituțiilor emitente de monedă electro‐
nică de a furniza informații conform art. 61 din Legea nr. 207/2015 privind
Codul de procedură ﬁscală (MO 1015/2020)
Ordinul aprobă organizarea și funcționarea Registrului central electronic pentru conturi
de plăți și conturi bancare identiﬁcate prin IBAN la nivelul ANAF prevăzut la art. 61^1
din Codul de procedură ﬁscală.
Acest registru permite identiﬁcarea, în timp util, a tuturor persoanelor ﬁzice sau juridice
care dețin sau controlează conturi de plăți și conturi bancare identiﬁcate prin IBAN sau
casete de valori deținute la o instituție de credit de pe teritoriul României. Informațiile
din Registrul central electronic pentru conturi de plăți și conturi bancare pot ﬁ transmise
de către organul ﬁscal central, la cererea justiﬁcată a organului ﬁscal local sau a altei autorități publice centrale și locale, în scopul îndeplinirii de către aceste autorități a atribuțiilor prevăzute de lege, sau pot ﬁ accesate direct de către Oﬁciului Național de Prevenire
și Combatere a Spălării Banilor.
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ORDIN nr. 2948 din 30 octombrie 2020 privind transmiterea situațiilor ﬁnanciare trimestriale
centralizate întocmite de instituțiile publice la 30 septembrie 2020 și de modiﬁcare a Ordinului
ministrului ﬁnanțelor publice nr. 1.998/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
întocmirea și depunerea situațiilor ﬁnanciare trimestriale și a unor raportări ﬁnanciare lunare
ale instituțiilor publice în anul 2019, precum și pentru modiﬁcarea și completarea altor norme
metodologice în domeniul contabilității publice (MO 1020/2020)
ORDIN nr. 1673 din 19 noiembrie 2020 pentru aprobarea Procedurii de colaborare între agențiile
pentru plăți și inspecție socială și inspectoratele teritoriale de muncă în vederea veriﬁcării zili‐
erilor pentru care se acordă măsura de sprijin prevăzută la art. 4 din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în con‐
textul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS‐CoV‐2, precum
și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă (MO 1133/2020)
ORDIN nr. 3942 din 19 noiembrie 2020 pentru modiﬁcarea Ordinului președintelui ANAF
63/2017 privind aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanțelor
ﬁscale, precum și pentru modiﬁcarea Ordinului președintelui ANAF 3.454/2016 pentru aproba‐
rea Procedurii de executare silită în cazul debitorilor care au de încasat sume certe, lichide și
exigibile de la autorități sau instituții publice (MO 1123/2020)
ORDIN nr. 3874 din 10 noiembrie 2020 pentru modiﬁcarea Ordinului președintelui Autorității
Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și al președintelui ANAF
152/3.476/2020 privind aprobarea Normei pentru siguranța alimentelor de origine nonanimală
care stabilește condițiile în care se derulează operațiunile de import, export, tranzit și comerț
intraunional de produse alimentare de origine nonanimală și de produse chimice anorganice și
organice care sunt utilizate ca ingrediente pentru prepararea alimentelor destinate consumului
uman supuse controlului oﬁcial pentru siguranța alimentelor (MO 1069/2020)
REMINDER – Cursurile de închidere ale lunii noiembrie 2020
Cursurile valutare comunicate de BNR care sunt folosite la inchiderea lunii noiembrie 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 = 4,8735 RON; 1 CHF = 4,5081 RON; 1 GBP = 5,4471 RON; 1 USD = 4,0875 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 presta‐
tor 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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