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ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 48 din 9 aprilie 2020 privind unele mă‐
suri ﬁnanciar‐ﬁscale (MO 319/2020)
Ordonanța aduce completări mai multor acte normative în contextul stării de urgență. Prezentăm mai jos cele mai importante noutăți.

TERMENELE DE DEPUNERE A SITUAȚIILOR FINANCIARE
Se amână până la 31 iulie 2020 termenul de depunere a situațiilor ﬁnanciare anuale
aferente exercițiului ﬁnanciar 2019, respectiv a raportărilor contabile încheiate la
31 decembrie 2019.

IMPOZITUL PE VENIT ȘI CONTRIBUȚII SOCIALE
Nu se aplică impozit pe venit și nu sunt cuprinse în baza lunară de calcul a contribuțiilor sociale obligatorii avantajele în natură acordate persoanelor ﬁzice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor ca urmare a ocupării unor funcții
considerate de angajator esențiale pentru desfășurarea activității și care se aﬂă în
izolare preventivă la locul de muncă sau în zone special dedicate, pentru o perioadă
stabilită de angajator.
Se face precizarea că nu pot ﬁ acordate facilități ﬁscale (scutirea de impozit pentru
domeniul IT și nici facilitățile pentru domeniul construcțiilor) pentru:
 indemnizația de șomaj acordată salariaților de la bugetul asigurărilor pentru
șomaj
 indemnizația acordată altor profesioniști de la bugetul de stat, pe perioada suspendării temporare a activității
 indemnizația acordată părinților pentru zilele libere acordate pentru supravegherea copilului în perioada în care unitățile de învățământ sunt închise, începând cu luna aprilie 2020.

IMPOZITUL PE VENITURILE MICROÎNTREPRINDERILOR
Deducerea din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, în limita prevăzută de
Codul ﬁscal, a sumelor reprezentând sponsorizări către instituțiile și autoritățile
publice (inclusiv organele de specialitate ale administrației publice) poate ﬁ aplicată în baza contractului de sponsorizare, fără a exista obligația înscrierii entităților
beneﬁciare respective în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri ﬁscale.

IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI
Pentru anul 2020, contribuabilii obligați la plata impozitului speciﬁc unor activități
nu datorează impozit speciﬁc pentru perioada în care aceștia întrerup activitatea
total sau parțial pe perioada stării de urgență decretate. În acest sens, contribuabilii
respectivi recalculează impozitul speciﬁc pentru anul 2020 prin împărțirea impozitului speciﬁc anual la 365 de zile și înmulțirea cu numărul de zile aferent perioadei
din anul calendaristic în care au desfășurat activitate.
Condițiile cumulative:
 contribuabilii întrerup total sau parțial activitatea pe perioada stării de urgență
și dețin certiﬁcatul pentru situații de urgență emis de Ministerul Economiei,
Energiei și Mediului de Afaceri
 nu se aﬂă în insolvență conform informațiilor disponibile pe pagina web a Oﬁciului Național al Registrului Comerțului.
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TVA
Se acordă facilitatea amânării plății TVA în vamă, instituită prin OUG nr. 33/2020, și pentru importul de mașini de producție măști de protecție, în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență și în următoarele 30 de zile calendaristice de la data încetării stării
de urgență, iar pentru importul de alcool etilic complet denaturat, utilizat pentru producerea de dezinfectanți, această facilitate se acordă numai în perioada în care s-a instituit
starea de urgență. În cazul importului de alcool etilic complet denaturat, beneﬁciază de
amânarea plății TVA în vamă numai importatorii care dețin autorizație de utilizator ﬁnal
conform prevederilor legale, valabilă la data importului.

JOCURI DE NOROC
Se prelungesc de drept, cu 90 de zile de la data încetării stării de urgență, licențele de
organizare și autorizațiile de exploatare a jocurilor de noroc care expiră pe durata stării
de urgență. Operatorii din domeniu pot formula cereri pentru reautorizarea activității
până cel mai târziu în 90 de zile de la data încetării stării de urgență.
Se suspendă pe durata stării de urgență obligațiile de plată a taxelor aferente licențelor
de organizare, respectiv autorizațiilor de exploatare a jocurilor de noroc.

CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ

Măsuri de
simpliﬁcare a
rambursărilor de
TVA în contextul
pandemiei
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Rambursarea TVA
Solicitările de rambursare a TVA vor ﬁ soluționate cu efectuarea ulterioară a inspecției
ﬁscale, care va ﬁ decisă în baza analizei de risc.
Sunt exceptate de la această procedură următoarele solicitări de rambursare a TVA:
 situațiile în care inspecția ﬁscală a fost începută până la data intrării în vigoare a prezentei OUG nr. 48/2020
 solicitările depuse de contribuabili mari și mijlocii (pentru) care:
ο au înscrise în cazierul ﬁscal fapte sancționate ca infracțiuni
ο ANAF constată riscul unei rambursări necuvenite
ο a fost declanșată procedura de lichidare voluntară/procedura de insolvență, cu excepția celor pentru care s-a conﬁrmat un plan de reorganizare, în condițiile legii
speciale.
 solicitările de rambursare depuse de alți contribuabili decât cei mari și mijlocii și care
se regăsesc în oricare din situațiile menționate mai sus, sau:
ο care depun solicitare de rambursare TVA după înregistrarea în scopuri de TVA
ο în cazul cărora soldul sumei de TVA solicitate la rambursare provine din mai mult de
12 perioade de raportare lunare, respectiv patru perioade de raportare trimestriale.
Măsura se aplică pentru solicitările de rambursare TVA depuse în perioada stării de urgență și timp de 30 zile de la data încetării acesteia, inclusiv pentru solicitările de rambursare TVA aﬂate în curs de soluționare și pentru care nu a fost emisă Decizia de rambursare a TVA până la data intrării în vigoare a prezentei OUG nr. 48/2020, cu excepțiile
prevăzute anterior.
Executarea silită
Se suspendă sau nu începe executarea silită prin somație și valoriﬁcarea bunurilor prin
licitație, a creanțelor bugetare (măsură suplimentară prevederilor OUG nr. 29/2020).Termenele de prescripție
Termenele de prescripție a dreptului organului ﬁscal de a stabili creanțe ﬁscale și de a
cere executarea silită, precum și al contribuabilului de a cere restituirea creanțelor ﬁscale, se suspendă sau nu încep să curgă până la împlinirea termenului de 30 zile de la încetarea stării de urgență.
Plata eșalonată a obligațiilor ﬁscale
Nu se calculează și nu se datorează dobânzi și penalități pentru plata cu întârziere a ratelor din graﬁcele de eșalonare, organul ﬁscal competent reface graﬁcul de eșalonare și
noul graﬁc este comunicat debitorului prin decizie. Nu vor ﬁ considerate obligații restante.
Se suspendă condițiile de menținere a valabilității eșalonărilor la plată acordate, până la
împlinirea termenului 30 zile de la încetarea stării de urgență.
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ORDIN nr. 934 din 14 aprilie 2020 privind modiﬁcarea anexei nr. 1 la Ordinul
președintelui ANAF 962/2016 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea
din oﬁciu a impozitelor, taxelor și contribuțiilor cu regim de stabilire prin
autoimpunere sau reținere la sursă (MO 325/2020)
Ordinul reglementează termenul de notiﬁcare a contribuabililor ce nu au depus declarații
ﬁscale.
Înștiințările privind nedepunerea în termen a declarațiilor ﬁscale se emit conform procedurilor de administrare ﬁscală în vigoare și se comunică contribuabililor/plătitorilor în
termen de 15 zile de la expirarea termenului legal de depunere a declarațiilor ﬁscale.
Prin excepție, înștiințările privind nedepunerea în termen a declarațiilor ﬁscale cu termen legal de depunere în cadrul perioadei pentru care a fost instituită starea de urgență
se emit conform procedurilor de administrare ﬁscală în vigoare și se comunică contribuabililor/plătitorilor în termen de 30 de zile de la expirarea situației de urgență.
Pentru obligațiile ﬁscale nedeclarate, care fac obiectul unei inspecții ﬁscale, nu se emit
înștiințări privind nedepunerea în termen.

ORDIN nr. 935 din 14 aprilie 2020 privind modiﬁcarea și completarea Ordi‐
nului președintelui ANAF nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și
conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor
cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă (MO 325/2020)
Ordinul modiﬁcă formatul declarației D100 "Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat" și a declarației D710 "Declarație rectiﬁcativă" cu referire la declararea boniﬁcației la plata la termen a impozitului pe proﬁt, impozitului pe veniturile microîntreprinderilor și a impozitului speciﬁc unor activități.
Reamintim că această boniﬁcație a fost introdusă prin OUG 33/2020 la ﬁnalul lunii martie (a se vedea buletinul informativ APEX Team nr 3 2020).
Dacă inițial s-a considerat că boniﬁcația se deduce din suma impozitului, iar în declarație
se completează doar suma netă de datorată, organele ﬁscale s-au razgândit și au considerat necesară raportarea distinctă a boniﬁcațiilor prin formularul D100.

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 42 din 2 aprilie 2020 pentru modiﬁcarea și
completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Pro‐
gramul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii ‐ IMM INVEST ROMÂ‐
NIA, precum și pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea
activității IMM‐urilor în contextul crizei economice generate de pandemia
COVID‐19 (MO 283/2020)

Boniﬁcația pentru
plata la termen a
impozitului pe
proﬁt / micro sau
speciﬁc se declară
în formularul D100

Ordonanța modiﬁcă cadrul legislativ existent referitor la sprijinul acordat IMM-urilor
(Programul „IMM Invest România”, astfel cum acesta a fost aprobat prin OUG 110/2017) și
asigură accesul IMM-urilor la credite bancare în condiții preferențiale pentru a asigura
continuarea activității și plata personalului angajat pe perioada pandemiei COVID-19.

Condiții de acordare
Ajutorul de stat se acordă tuturor domeniilor de activitate, cu excepția:
 industria jocurilor de noroc și pariurilor
 producție sau comercializare de armament, muniții, explozibili, tutun, alcool, substanțe aﬂate sub control național, plante, substanțe și preparate stupeﬁante și psihotrope
 activități de investigare și protecție
Alte condiții de eligibilitate:
 solicitații nu se aﬂau în diﬁcultate la data de 31 decembrie 2019 în sensul Regulamentului (UE) nr. 651/2014, dar s-au confruntat cu diﬁcultăți sau au intrat în diﬁcultate
ulterior, din cauza pandemiei de COVID-19
 nu se aﬂă în litigiu, în calitate de pârât, cu Ministerul Finanțelor Publice sau instituția
de credit care acordă ﬁnanțarea
 nu ﬁgurează cu credite restante în ultimele șase luni anterioare datei de 31 decembrie
2019 sau, dacă înregistrează restanțe, acestea sunt încadrate în categoriile A-C din
baza de date a C.R.C (Centralei Riscului de Credit), inclusiv cu privire la ﬁnanțările de
tip leasing
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 nu se aﬂă în interdicție de a emite cecuri/bilete la ordin
 împotriva lor nu s-a deschis procedura insolvenței
 prezintă garanțiile colaterale solicitate și îndeplinesc toate criteriile de eligibilitate
impuse de instituția ﬁnanciară
 nu înregistrează obligații ﬁscale restante la bugetul central sau, dacă înregistrează, se
obligă să le achite din creditul acordat în cadrul programului
 depun un document scris prin care se angajează să nu disponibilizeze personalul existent de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență până la 31 decembrie 2020, cu mențiunea că întreprinderea poate organiza programul de lucru al salariaților în funcție de evoluția activității curente a acesteia.

Schema de ajutor de stat
IMM-urile pot accesa credite între 500.000 lei și 10.000.000 lei, pe o perioadă de maximum 72 de luni, la o dobândă subvenționată de stat. Statul poate acorda garanții de până
la 80% din valoarea ﬁnanțării pentru întreprinderi (exclusiv dobânzile, comisioanele și
spezele bancare aferente).
În cazul microîntreprinderilor sau întreprinderilor mici, garanția de stat poate ajunge la
90% din valoarea creditului.
Valoarea maximă cumulată a ﬁnanțărilor garantate de stat care pot ﬁ acordate unui singur beneﬁciar este de 10.000.000 lei, cu următoarele precizări:
 în cazul creditelor pentru capital de lucru, valoarea maximă ﬁnanțată este de
5.000.000 lei
 în cazul creditelor pentru investiții, valoarea maximă ﬁnanțată este de 10.000.000
lei.
Aceste plafoane nu echivalează cu suma efectiv împrumutată.
Un beneﬁciar eligibil va putea accesa efectiv un credit egal cu valoarea cea mai mare dinProgramul IMM
Invest România este tre:
 Dublul sumei reprezentând cheltuielile salariale, inclusiv contribuțiile sociale obligao alternativă de
torii datorate de angajator aferente veniturilor din salarii și asimilate salariilor, înreajutorare a
gistrate la nivelul anului 2019. În cazul întreprinderilor înﬁințate după 1 ianuarie
companiilor aﬂate
2019, cuantumul maxim al împrumutului nu poate depăși suma estimată pentru priîn diﬁcultate
mii doi ani de activitate; sau
 25% din cifra de afaceri netă a beneﬁciarului pe 2019, respectiv venitul brut sau norma anuală de venit în cazul persoanelor ﬁzice care obțin venituri din activități independente, după caz, conform Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuții sociale datorate de persoanele ﬁzice, depuse la organele ﬁscale competente pentru
anul 2019; sau
 O valoare care să rezulte din nevoile sale de lichidități, acestea putând include atât
costuri cu capital de lucru, cât și costurile cu investiții, cu condiția prezentării unor
documente justiﬁcative de către beneﬁciar, situație în care cuantumul împrumutului
nu poate depăși nevoile de lichidități de la momentul acordării pentru următoarele 18
luni.
Pentru creditele/liniile de credit acordate microîntreprinderilor și întreprinderilor mici,
valoarea maximă a creditului acordat nu poate depăși 500.000 lei, respectiv 1.000.000
lei. Durata maximă a ﬁnanțărilor este de 72 de luni în cazul creditelor pentru investiții,
fără posibilitate de prelungire. În cazul creditelor / liniilor de credit pentru capital de lucru, durata maximă a ﬁnanțărilor este de 36 de luni, cu posibilitatea prelungirii.
Ministerul Finanțelor Publice va percepe anumite comisioane de risc, acestea putând ﬁ
acoperite prin granturile directe acordate în baza OUG 42/2020, în cuantum variabil ținând cont și de sectorul de activitate al întreprinderii.
Schema de ajutor de stat pentru susținerea IMM-urilor, odată aprobată de Comisia Europeană, va ﬁ valabilă până la data de 31 decembrie 2020, iar perioada în care se poate
efectua plata grantului este cuprinsă între data intrării în vigoare a prevederilor OUG
42/2020 și data de 31 martie 2021, inclusiv, cu posibilitatea prelungirii.
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ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 37 din 30 martie 2020 privind acordarea unor
facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții ﬁnancia‐
re nebancare anumitor categorii de debitori (MO 261/2020)
Ordonanța instituie o serie de facilități privind creditele bancare / contractele de leasing
a căror beneﬁciari sunt atât persoanele ﬁzice, cât și persoanele juridice.
Astfel, obligația de plată a ratelor scadente reprezentând rate de capital, dobânzi și comisioane se suspendă la cererea debitorului cu până la 9 luni, dar nu mai mult de 31 decembrie 2020. Această facilitate nu poate ﬁ acordată pentru ratele la creditele restante. Beneﬁciază de facilitate doar debitorii a căror venituri au fost afectate direct sau indirect de
pandemia COVID 19, iar prin normele de aplicare se detaliază aceste situații (a se vedea
HG 270/2020).
Pentru a beneﬁcia de suspendarea rambursării ratelor, dobânzilor și comisioanelor, debitorii trimit creditorilor o solicitare în acest sens, în format letric sau prin poșta electronică, la datele de contact precizate în contractul de credit sau printr-un alt canal de comunicare la distanță oferit de creditor, cel mai târziu până la 45 de zile de la intrarea în vigoare a ordonanței de urgență, adică până la 14 mai 2020.
Dobânda aferentă perioadei de suspendare a plății ratelor se capitalizează la soldul creditului existent și se va rambursa împreună cu împrumutul principal pe durata rămasă.
Pentru împrumuturile imobiliare, dobânda aferentă se restituie în 60 de luni, fără să se
datoreze dobândă la dobândă.
Aceleași proceduri se aplică și persoanelor ﬁzice ce desfășoară activități independente sau
profesii libere. Societățile pot beneﬁcia de aplicarea acestei facilități dacă își întrerup activitatea total sau parțial prin decizii emise de autoritățile publice, ca urmare a stării de
urgență.
Facilitățile se pot acorda debitorilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții (cu
excepția personelor ﬁzice):
 dețin certiﬁcatul de situații de urgență emis de Ministerul Economiei, datorat întreruperii activității ca urmare a deciziilor autorităților sau datorat diminuării veniturilor sau a încasărilor cu minimum 25% în luna martie 2020 prin raportare la media
lunilor ianuarie și februarie 2020
 nu se aﬂă în insolvență la data solicitării suspendării rambursării creditului, conform informațiilor disponibile pe pagina web a ONRC.

Ratele la creditele
bancare și
contractele de
leasing se pot
amâna la plată

HOTĂRÂRE nr. 270 din 2 aprilie 2020 pentru aprobarea Normelor de aplicare
a prevederilor OUG 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru credite‐
le acordate de instituții de credit și instituții ﬁnanciare nebancare anumitor
categorii de debitori (MO 285/2020)
Hotărârea aprobă normele de aplicare a facilităților privind creditele bancare / contractele de leasing introduse prin OUG 37/2020.
Normele enumeră, dar fără a limita, cauzele prezumate a afecta veniturile, cum sunt:
 intrarea debitorului sau a unui membru de familie în șomaj tehnic
 reducerea salariului debitorului sau a unui membru de familie
 plasarea debitorului în carantină sau în izolare
 îmbolnăvirea cu COVID-19.
Prin membrii de familie înțelegem: soț, soție, părinți și copii care se gospodăresc împreună.
Creditorul are obligația să soluționeze prin aprobare sau respingere cererea debitorului în
termen de maxim 15 zile. În cazul în care se aprobă cererea debitorului, instituția ﬁnanciară comunică letric sau prin poșta electronică numărul de rate solicitate de debitor. Legiuitorul precizează că nu vor ﬁ semnate acte adiționale, iar noul graﬁc de rambursare va
ﬁ comunicat debitorului în termen de 30 de zile de la primirea solicitării. Facilitățile se
pot acorda și creditelor din cadrul programului Prima casa. În acest caz, durata de acordare a împrumutului se prelungește cu perioada de suspendare a plății ratelor.
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ORDIN nr. 1830 din 6 aprilie 2020 privind modiﬁcarea OMFP 583/2016 pen‐
tru aprobarea formularisticii prevăzute de art. 230 și 232 din Legea nr.
227/2015 privind Codul ﬁscal, cu modiﬁcările și completările ulterioare (MO
302/2020)
Ordinul actualizează prevederile OMFP 583/2016 ce face referire la formularistica privind
evitarea dublei impuneri, eliberarea certiﬁcatelor de rezidență ﬁscală sau a certiﬁcatelor
de atestare a plății impozitelor efectuate de nerezidenți în România.
Modiﬁcările fac referire la modalitatea de comunicare cu organele ﬁscale și de eliberare a
documentelor, introducându-se posibilitatea comunicării electronice la distanță în baza
unui certiﬁcat caliﬁcat.
Formularele certiﬁcatelor și cererile aferente pentru care se folosesc mijloace electronice
de transmitere la distanță se depun prin intermediul «Formularului de contact» din cadrul «Spațiului Privat Virtual» de către solicitanți în formatele «PDF», «JPEG» sau
«TIFF» sau într-o arhivă zip care nu poate depăși 5 MB.
Certiﬁcatele comunicate de organul ﬁscal competent, semnate cu semnătură electronică
extinsă, bazată pe un certiﬁcat digital caliﬁcat, prin intermediul «Spațiului Privat Virtual», pot ﬁ veriﬁcate de terțe persoane pe site-ul ANAF, la secțiunea «Servicii Online», serviciul «Veriﬁcare documente electronice eliberate în «Spațiul Privat Virtual», pe baza numărului de înregistrare al documentului și codului de identiﬁcare ﬁscală al persoanei,
ﬁind disponibile în această secțiune pe durata de un an de la data emiterii.

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 38 din 30 martie 2020 privind utilizarea în‐
scrisurilor în formă electronică la nivelul autorităților și instituțiilor publice
(MO 289/2020)
Tot mai multe
reglementări
privind emiterea
documentelor
oﬁciale în format
electronic

Ordonanța stabilește că actele emise în format electronic de autoritățile și instituțiile
publice vor ﬁ semnate cu semnătură electronică caliﬁcată și vor avea forța juridică a înscrisurilor autentice.
Autoritățile și instituțiile publice au obligația să primească înscrisuri semnate cu semnătură electronică.
Pentru actele interne emise de autorități și instituții publice în format electronic, precum
și pentru utilizarea de către persoanele ﬁzice sau juridice a unui serviciu online oferit de
autorități sau instituții publice, tipul de semnătură electronică aplicabilă se va stabili în
termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a ordonanței, pe bază de acte administrative.
Documentele electronice vor ﬁ primite de autoritățile și instituțiile publice pe platforme
proprii sau pe platforme puse la dispoziție de către terți. În cazul în care nu se vor putea
utiliza aceste platforme, comunicarea documentelor se va face prin poșta electronică.
Răspunsurile autorităților și instituțiilor publice la documentele electronice vor ﬁ comunicate tot electronic, dacă nu vor exista solicitări contrare. Modalitatea exactă de primire
a documentelor electronice se va comunica în mediul online de ﬁecare autoritate sau instituție publică.

ORDIN nr. 1816 din 31 martie 2020 pentru modiﬁcarea și completarea anexei
la OMFP 1.376/2016 privind tipurile de creanțe ﬁscale care pot ﬁ plătite prin
intermediul cardurilor bancare în sistem online prin intermediul Sistemului
Național Electronic de Plăți (MO 275/2020)
Ordinul adaugă în lista taxelor ce pot ﬁ plătite prin intermediul cardurilor bancare în sistem online prin intermediul Sistemului Național Electronic de Plăți categoria „Obligații
ﬁscale de plată ale contribuabililor persoane ﬁzice”, ﬁind introdusă poziția impozitul pe
venit și contribuțiile sociale datorate de persoane ﬁzice.

LEGE nr. 32 din 31 martie 2020 privind aprobarea OUG 67/2019 pentru modi‐
ﬁcarea și completarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea și funcționarea
Băncii de Export‐Import a României EXIMBANK ‐ S.A., precum și a OG 6/2019
privind instituirea unor facilități ﬁscale și pentru modiﬁcarea și completa‐
rea Legii nr. 227/2015 privind Codul ﬁscal (MO 271/2020)
Legea aduce modiﬁcări Codului Fiscal deﬁnind noțiunea ﬁscală de unitate de cult, respectiv modiﬁcă condițiile prin care o entitate – unitate de cult se poate înscrie în Registrul
beneﬁciarilor de sponsorizări pentru care se acordă facilități ﬁscale de către plătitorii de
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impozit pe proﬁt.
Astfel, unitatea locală de cult este unitate cu personalitate juridică, parte componentă a
structurii organizatorice locale a unui cult religios, potrivit legii și statutelor/codurilor
canonice proprii, care obține venituri, în conformitate cu legea de organizare și funcționare, și conduce contabilitatea în partidă simplă, în conformitate cu reglementările contabile aplicabile. În măsura în care o unitate de cult nu este supusă reglementărilor prinvind impozitul pe proﬁt, veniturile obținute sunt utilizate, în anul curent și/sau în anii
următori, pentru întreținerea și funcționarea unității de cult, pentru lucrări de construcție, de reparație și de consolidare a lăcașurilor de cult, etc.
Pentru ca o entitate fără scop patrimonial sau o unitate de cult să se poată înscrie în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri ﬁscale, trebuie să îndeplinească următoarele 5 condiții la data depunerii cererii de înscriere în registru:
 desfășoară activitate în domeniul pentru care a fost constituită, pe baza declarației pe
propria răspundere
 și-a îndeplinit toate obligațiile ﬁscale declarative prevăzute de lege
 nu are obligații ﬁscale restante la bugetul general consolidat, mai vechi de 90 de zile
 a depus situațiile ﬁnanciare anuale, prevăzute de lege
 nu a fost declarată inactivă, potrivit art. 92 din Codul de procedură ﬁscală.

ORDIN nr. 936 din 14 aprilie 2020 privind modiﬁcarea și completarea Ordi‐
nului președintelui ANAF 147/2020 pentru aprobarea Procedurii privind sta‐
bilirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru
susținerea entităților nonproﬁt care se înﬁințează și funcționează în con‐
dițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse priva‐
te, conform legii, precum și a modelului și conținutului unor formulare (MO
325/2020)
Ordinul se adresează salariaților sau entităților fără scop patrimonial și modiﬁcă procedura de depunere a declarației 230. Astfel, borderoul cu formularele 230 pot ﬁ depuse
prin transmitere la distanță în format hârtie scanate.
În procedura de depunere, orice termen de format hârtie se va înțelege format hârtie sau
în format hârtie scanat.
Pe durata stării de urgență și într-un termen de 30 de zile după încetarea stării de urgență se suspendă notiﬁcarea contribuabililor privind completarea cererii formular 230, când
se aplica procedura veriﬁcării faptice, respectiv aceste declarați au fost depuse chiar de
beneﬁciarii direcționării impozitului pe venit – unități non proﬁt și unități de cult.
Aceste veriﬁcări vor ﬁ reluate după termenul speciﬁcat mai sus. Ordinul menționează în
continuare ca termen de efectuare a redirecționării de impozit perioada de 90 zile de la
data depunerii cererii formular 230.

Clariﬁcări privind
zilele libere
acordate părinților

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 41 din 2 aprilie 2020 pentru modiﬁcarea și
completarea Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților
pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților
de învățământ (MO 282/2020)
Ordonanța modiﬁcă legislația privind acordarea de zile libere plătite unui părinte ce supraveghează copilul pe durata stării de urgență.
Principalele noutăți sunt:
 Zilele libere plătite se acordă inclusiv pe durata vacanțelor școlare, când unitățile de
învățământ se aﬂă deja în închidere temporară ca urmare a stării de urgență
 Prin unități de învățământ în înțelesul legislației privind zilele libere plătite, se înțeleg și unitățile de educație antepreșcolară.
Se clariﬁcă faptul că valoarea indemnizației pentru ﬁecare zi liberă plătită de angajator
este de 75% din salariul de bază ce corespunde unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de
75% din salariul mediu brut pe economie utilizat la fundamentarea legii bugetului asigurărilor sociale din anul 2020, corespunzător unei zile.
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LEGE nr. 37 din 2 aprilie 2020 pentru completarea art. 139 din Legea nr.
53/2003 ‐ Codul muncii și a art. 94 din Legea educației naționale nr. 1/2011
(MO 280/2020)
Legea reglementează modul de acordare a unor zile libere pentru salariații de cult religios
legal creștin, dar și pentru situația când salariații se declară că aparțin la un cult religios
legal creștin, dar și la un alt cult religios creștin.
Astfel, legea face referire la zilele libere care se acordă pentru Vinerea Mare, ce reprezintă ultima zi de vineri înainte de Paști, prima și a doua zi de Paști, prima și a doua zi de
Rusalii. Aceste zile se acordă în funcție de data la care sunt celebrate de acel cult.
Salariații care beneﬁciază de zilele libere atât la datele stabilite pentru cultul religios legal, creștin, de care aparțin, cât și pentru alt cult creștin, vor recupera zilele libere suplimentare pe baza unui program stabilit de angajator.

ORDIN nr. 883 din 3 aprilie 2020 pentru modiﬁcarea anexei nr. 1 la Ordinul
președintelui ANAF 3.626/2016 privind stabilirea listei jurisdicțiilor rapor‐
toare, cu care România va colabora în baza Acordului multilateral al autori‐
tăților competente pentru schimb automat de informații privind conturile
ﬁnanciare, a listei instituțiilor ﬁnanciare nonraportoare și a listei conturilor
excluse, prevăzute în instrumentele juridice de drept internațional la care
România s‐a angajat din perspectiva schimbului automat de informații ﬁnan‐
ciare (MO 288/2020)

Procedurile și
formalitățile
privind șomajul
tehnic au fost
publicate

Ordinul actualizează lista jurisdicțiilor raportoare cu care România va colabora în baza
Acordului multilateral al autorităților competente pentru schimb automat de informații
privind conturile ﬁnanciare, a listei instituțiilor ﬁnanciare nonraportoare și a listei conturilor excluse, prevăzute în instrumentele juridice de drept internațional la care România s-a angajat din perspectiva schimbului automat de informații ﬁnanciare.

ORDIN nr. 740 / 741 / 742 / 743 din 31 martie 2020 privind aprobarea mode‐
lului documentelor prevăzute la art. XV alin. (1) / XII alin. (1) / XV alin. (2) /
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 269/2020)
Ordinele deﬁnitivează procedura pe care trebuie să o urmeze angajatorii și alte categorii
socio profesionale, având în vedere prevederile OUG nr. 30/2020, modiﬁcată prin OUG
nr. 32/2020 privind șomajul tehnic suportat din bugetul fondului de șomaj și reglementează formularele necesare.
Ordinele se referă la următoarele categorii de persoane:
 Ordin MMPS nr. 740/2020 – alți profesioniști
 Ordin MMPS nr. 741/2020 – salariați
 Ordin MMPS nr. 742/2020 – sportivi
 Ordin MMPS nr. 742/2020 – drepturi de autor.

ORDIN nr. 470 din 16 aprilie 2020 pentru modiﬁcarea și completarea Norme‐
lor de aplicare a prevederilor OUG 158/2005 privind concediile și indemni‐
zațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului
sănătății și al președintelui CNAS 15/2018/1.311/2017
Ordinul completează procedura de eliberare a concediilor medicale.
Concediul și indemnizația pentru carantină se acordă asiguraților cărora li se interzice
continuarea activității din cauza unei boli contagioase, pe durata stabilită prin documentul eliberate de Direcția de Sănătate publică. Dacă durata de carantină stabilită de organele de specialitate ale Direcției de Sănătate Publică depășește 90 zile pentru certiﬁcatele
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de concediu medical nu este necesar avizul medicului expert.
Indemnizația aferentă concediului medical de carantină este 75% din media veniturilor.
Aceasta se suportă integral din fondul național de asigurări sociale de sănătate.
Concediile medicale pot ﬁ eliberate și comunicate electronic. Concediile medicale se pot
elibera și ulterior, dar nu mai târziu de 30 zile calendaristice pentru mai multe situații
dintre care amintim:
 Sarcină și lăuzie, concediu medical pentru maternitate
 Internare în spital
 Imobilizare speciﬁcă aparatului locomotor, certiﬁcat eliberat de medicul ortoped
 Carantină
 Risc maternal, etc.
Pe perioada stării de urgență, în baza scrisorii medicale, după externarea din spital a pacientului, medicul de familie poate prelungi concediul medical al pacientului pe perioada
prevăzută de lege.

ORDIN nr. 1780 din 20 martie 2020 pentru stabilirea valorii sumei indexate
care se acordă sub formă de tichete culturale pentru intervalul calendaristic
cuprins între data de 1 aprilie 2020 și data de 31 iulie 2020 (MO 286/2020)
Pentru intervalul calendaristic cuprins între data de 1 aprilie 2020 și data de 31 iulie
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.
Valoarea nominală stabilită mai sus se aplică și pentru lunile august și septembrie ale
anului 2020.

ORDIN nr. 1819 din 31 martie 2020 pentru modiﬁcarea și completarea art. 61
din Normele metodologice privind utilizarea și completarea ordinului de pla‐
tă pentru Trezoreria Statului (OPT) și a ordinului de plată multiplu electro‐
nic (OPME), aprobate prin Ordinul ministrului ﬁnanțelor publice nr.
246/2005, precum și pentru completarea Procedurii de comunicare prin mij‐
loace electronice de transmitere la distanță între Ministerul Finanțelor Publi‐
ce/organul ﬁscal central și persoanele ﬁzice, persoanele juridice și alte enti‐
tăți fără personalitate juridică, aprobată prin Ordinul ministrului ﬁnanțelor
publice nr. 660/2017 (MO 279/2020)

Nu uitați termenele
de depunere a
declarațiilor și de
plată a taxelor și
contribuțiilor!

REMINDER – Cursurile de închidere ale lunii aprilie 2020
Cursurile valutare comunicate de BNR care sunt folosite la inchiderea lunii aprilie 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 = 4,8421 RON; 1 CHF = 4,5838 RON; 1 GBP = 5,5644 RON; 1 USD = 4,4541 RON

Alăturați‐vă echipei!
APEX Team recrutează Assistant Manager ‐ Front Desk
vorbitor de limba engleză și franceză
Trimiteți C.V. la: recrutare@apex‐team.ro
Aplicația dumneavoastră va ﬁ tratată cu discreție.
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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 lei

• 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 în implementarea ERP
Training
Întocmire dosare prețuri de transfer

#stămacasă

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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