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Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2020
Acesta este aplicabil entităților care în exercițiul ﬁnanciar precedent au înregistrat
o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei și se adresează atât entităților care
aplică prevederile OMFP 1802/2014, cât și celor ce aplică IFRS, reglementat prin
OMFP 2844/2016.
De asemenea, sistemul se aplică inclusiv operatorilor economici al căror exercițiu
ﬁnanciar este diferit de anul calendaristic.
Pentru întocmirea raportărilor contabile la 30 iunie 2020, încadrarea în criteriul de
mărime al cifrei de afaceri se efectuează pe baza indicatorilor determinați din situațiile ﬁnanciare anuale ale exercițiului ﬁnanciar precedent, respectiv a balanței
de veriﬁcare încheiate la ﬁnele exercițiului ﬁnanciar precedent. Aceleași prevederi
se aplică și în cazul entităților care au optat pentru un exercițiu ﬁnanciar diferit de
anul calendaristic.

Sucursale și sedii permanente
Prevederile se aplică și subunităților deschise în România de societăți rezidente în
state aparținând Spațiului Economic European, indiferent de exercițiul ﬁnanciar
ales, în condițiile legii. Subunitățile deschise în România de societăți rezidente în
state aparținând Spațiului Economic European veriﬁcă încadrarea în criteriul privind cifra de afaceri pe baza indicatorilor determinați conform raportării contabile
anuale la 31 decembrie 2019.
Din punct de vedere contabil, sediile permanente din România care aparțin unor
persoane juridice cu sediul în străinătate reprezintă subunități fără personalitate
juridică ce aparțin acestor persoane juridice și au obligația întocmirii raportărilor
contabile semestriale.
În situația în care persoana juridică cu sediul în străinătate își desfășoară activitatea în România prin mai multe sedii permanente, raportările contabile se întocmesc
de sediul permanent desemnat să îndeplinească obligațiile ﬁscale, acesta reﬂectând
activitatea tuturor sediilor permanente. În acest scop, sediul permanent desemnat
procedează la însumarea informațiilor corespunzătoare activității desfășurate de
ﬁecare sediu permanent.
În cazul persoanelor juridice care au subunități fără personalitate juridică, activitatea desfășurată de acestea se însumează de persoana juridică care întocmește raportarea contabilă la 30 iunie 2020.

Entități reglementate de BNR / ASF
Entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Banca Națională a României,
respectiv de Autoritatea de Supraveghere Financiară vor depune la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice raportări contabile la 30 iunie 2020 în formatul și în termenele prevăzute de reglementările emise de Banca Națională a României, respectiv de Autoritatea de Supraveghere Financiară.
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Cine nu depune raportări contabile la 30 iunie 2020?
Nu au obligația de a depune raportări contabile următorii:
 Operatorii economici care în exercițiul ﬁnanciar precedent au avut o cifră de afaceri
sub plafonul de 220.000 lei
 Entitățile care nu au desfășurat activitate de la data înﬁințării până la 30 iunie 2020
 Entitățile care în tot semestrul I al anului 2020 s-au aﬂat în inactivitate temporară
 Entitățile înﬁințate în cursul anului 2020, precum și persoanele juridice care se aﬂă
în curs de lichidare, potrivit legii.

Ce cuprind Raportările contabile la 30 iunie 2020 întocmite de entitățile ce
aplică OMFP 1802/2014 ?
Pentru microentități:
a) Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii (cod 10)
b) Contul prescurtat de proﬁt și pierdere (cod 20)
c) Date informative (cod 30) – format extins.
Pentru entitățile mici, mijlocii și mari
a) Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii (cod 10)
b) Contul de proﬁt și pierdere (cod 20) – formatul clasic
c) Date informative (cod 30) – format clasic

Ce cuprind Raportările contabile la 30 iunie 2020 întocmite de entitățile ale
căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată
și aplică IFRS ?

Societățile care au
avut o cifră de
afaceri sub 220.000
lei în anul 2019, nu
depun raportări
contabile la 30 iunie

a) Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii (cod 10);
b) Situația veniturilor și cheltuielilor (cod 20);
c) Date informative (cod 30).

Entitățile care au ales un exercițiu ﬁnanciar diferit de anul calendaristic
Entitățile care au ales un exercițiu ﬁnanciar diferit de anul calendaristic completează formularele cu datele corespunzătoare perioadei 1 ianuarie 2020 – 30 iunie 2020 (respectiv
2019, acolo unde sunt prezentate informații comparative).

Cum se determină tipul de raportare?
Pentru determinarea tipului de raportări care trebuie completate și depuse, se stabilește
dacă entitatea se încadrează în categoria microentităților sau nu, în funcție de asta ﬁind
stabilit și tipul de formular care se completează.
Indicatorii total active, cifră de afaceri netă și număr mediu de salariați în funcție de care
se determină tipul de entitate se stabilesc pe baza situațiilor ﬁnanciare anuale ale exercițiului ﬁnanciar precedent. Această regulă este valabilă și în cazul entităților care au optat
pentru un exercițiu ﬁnanciar diferit de anul calendaristic.

Depunerea raportărilor contabile
Depunerea raportărilor contabile se face la unitățile teritoriale ale MFP, în format hârtie
și în format electronic sau numai în formă electronică, pe portalul http://www.eguvernare.ro/, având atașată o semnătură electronică extinsă.
Formatul electronic al raportărilor contabile depuse pe internet sau la unitățile teritoriale
ale MFP constă într-un ﬁșier PDF la care este atașat un ﬁșier xml.
Depunerea în format hârtie (însoțită de suportul magnetic) se face la registratura unităților teritoriale ale MFP sau la oﬁciile poștale, prin scrisori cu valoare declarată.
Programul de asistență pentru întocmirea raportărilor se obține de pe site-ul ANAF.

Cine semnează raportările contabile la 30 iunie 2020?
Raportările sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând și numele în clar al acestora. Rândul corespunzător calității persoanei care a întocmit raportările contabile se completează astfel:
 directorul economic, contabilul-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească
această funcție, potrivit Legii contabilității nr. 82/1991. În acest sens, persoana împuternicită trebuie să ﬁe o persoană angajată potrivit legii, care are studii economice
superioare și care are atribuții privind conducerea contabilității entității.
 persoane ﬁzice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale CECCAR.
Raportările contabile la 30 iunie 2020 se semnează și de către administratorul sau persoana care are obligația gestionării entității.
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Termenul pentru depunerea raportărilor contabile la 30 iunie 2020
Raportările contabile la 30 iunie 2020 se depun la unitățile teritoriale ale Ministerului
Finanțelor Publice până cel mai târziu la data de 30 septembrie 2020.
Nedepunerea raportărilor contabile la 30 iunie 2020 în condițiile prevăzute de ordin se
sancționează cu amendă.

Completări aduse OMFP 1802/2014
Sunt aduse prevederi suplimentare în contextul pandemiei și al neutilizării sau utilizării
reduse a activelor imobilizate. Astfel, pe perioada neutilizării activului, amortizarea nu
este nici întreruptă, nici diminuată în funcție de utilizarea redusă a acestuia, cu excepția
cazului în care activul este complet amortizat. Cu toate acestea, în cazul utilizării metodei
de amortizare calculată pe unitate de produs sau serviciu, cheltuielile de amortizare pot ﬁ
zero atunci când nu există producție, amortizarea bazându-se în acest caz pe utilizarea
activului.

Completări aduse OMFP 2844/2016 (IFRS)
Se completează planul de conturi cu următoarele:
 4413 „Diferențe de impozit determinate de incertitudinile legate de tratamentele
ﬁscale“ - se ține evidența sumelor adiționale de impozit pe proﬁt, rezultate din aplicarea prevederilor IFRIC 23 "Incertitudine legată de tratamentele ﬁscale".
 6565 „Pierderi din evaluarea la valoarea justă a activelor aferente dreptului de
utilizare care corespund deﬁniției unei investiții imobiliare“ - se ține evidența
cheltuielilor rezultate din evaluarea la valoarea justă a activelor aferente dreptului de
utilizare care corespund deﬁniției unei investiții imobiliare, potrivit IFRS 16
"Contracte de leasing".
 693 „Cheltuieli cu impozitul pe proﬁt, determinate de incertitudinile legate de
tratamentele ﬁscale“
 7565 „Câștiguri din evaluarea la valoarea justă a activelor aferente dreptului de
utilizare care corespund deﬁniției unei investiții imobiliare“.

ORDIN nr. 2148 din 14 iulie 2020 privind modiﬁcarea și completarea In‐
strucțiunilor de aplicare a scutirii de TVA pentru operațiunile prevăzute la
art. 294 alin. (1) lit. a)‐i), art. 294 alin. (2) și art. 296 din Legea nr. 227/2015
privind Codul ﬁscal, aprobate prin OMFP 103/2016 (MO 628/2020)

Raportările
contabile la 30 iunie
trebuie depuse până
la 30 septembrie
2020

Ordinul actualizează instrucțiunile de aplicare a scutirii de TVA pentru exporturi, livrări
intracomunitare de bunuri și prestări de servicii legate de aceste operațiuni. Aceste modiﬁcări erau așteptate încă de la ﬁnalul anului 2019, având în vedere implementarea de la 1
ianuarie 2020 a remediilor rapide în zona de TVA și de noile condiții de justiﬁcare a scutirilor de TVA.
Ordinul face o aliniere a legislației în materie de TVA cu legislația europeană, cât și cu
Jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene din diverse cazuri recente. De asemenea Ordinul vine cu clarﬁcări și exemple în multiple situații practice și este extrem de util
contribuabililor.

Export de bunuri si servicii legate de export
Ordinul aduce anumite modiﬁcări la deﬁniția exportatorului din perspectiva TVA, precum
și pentru clariﬁcarea modalității de justiﬁcare a scutirii de TVA pentru exportul de bunuri, în contextul modiﬁcării legislației vamale care nu mai permite persoanelor impozabile nestabilite în Uniunea Europeană să aibă calitatea de exportatori.
Se speciﬁcă faptul că exportatorul în sensul TVA este furnizorul care realizează livrări de
bunuri care sunt transportate în afara teritoriului UE, atât în cadrul cât și în absența unei
tranzacții comerciale.
Ordinul prevede că în cazul în care furnizorul nu poate avea calitatea de exportator din
punct de vedere vamal, indiferent dacă este sau nu stabilit în Uniunea Europeană, pentru
justiﬁcarea scutirii de TVA este necesar ca acesta să dețină declarația vamală de export,
în care datele sale de identiﬁcare și seria și/sau numărul facturii emise de acesta pentru
livrarea bunurilor transportate în afara Uniunii Europene să ﬁe menționate în caseta 44.
Totodată, noile prevederi stabilesc că, în cazul în care ieșirea bunurilor de pe teritoriul UE
nu poate ﬁ justiﬁcată cu documentele amintite mai sus, exportatorul poate să dovedească
ieșirea efectivă a bunurilor de pe teritoriul Uniunii Europene prin alte mijloace de probă,
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Clariﬁcări privind
noile condiții de
scutire a livrărilor
intracomunitare de
bunuri

astfel cum s-a pronunțat Curtea de Justiție a Uniunii Europene în Cauza C-275/18 „Milan
Vinš”.
Se aduc clariﬁcări privind tratamentul serviciilor efectuate în România asupra bunurilor
mobile achiziționate ori importate în vederea prelucrării în România și care ulterior sunt
transportate în afara Uniunii Europene.
Suplimentar, sunt introduse modiﬁcări care reglementează aplicarea scutirii de TVA în
cazul livrărilor de bunuri și prestărilor de servicii în folosul navelor care sunt atribuite
navigației în largul mării, dar și aeronavelor folosite de o companie aeriană care realizează, în principal, transport internațional de persoane și/sau de bunuri cu plată.
Se clariﬁcă faptul că, pentru a ﬁ considerate servicii legate direct de un export de bunuri,
serviciile în discuție trebuie să contribuie la realizarea exportului și să ﬁe furnizate direct
ﬁe exportatorului, ﬁe destinatarului produselor exportate.
Conform ordinului, scutirea de TVA se justiﬁcă de către exportator cu următoarele documente:
a) factura, care trebuie să conțină informațiile prevăzute de Codul Fiscal
b) unul dintre următoarele documente:
ο certiﬁcarea încheierii operațiunii de export de către biroul vamal de export sau, după caz, notiﬁcarea de export certiﬁcată de biroul vamal de export, în cazul declarației vamale de export pe cale electronică; sau
ο exemplarul 3 al documentului administrativ unic, folosit ca declarație de export pe
suport hârtie, certiﬁcat pe verso de biroul vamal de ieșire;
sau
ο în cazul produselor accizabile deplasate în regim suspensiv de accize utilizând
EMCS, raportul de export înaintat expeditorului prin care se atestă faptul că produsele accizabile au părăsit teritoriul UE.

Livrările intracomunitare de bunuri (LIC)
Scutirea de TVA pentru LIC (cu excepția mijloacelor de transport noi și a produselor accizabile) se justiﬁcă pe baza următoarelor documente:
a) factura în care trebuie să ﬁe menționat codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit cumpărătorului în alt stat membru
b) documentele care atestă că bunurile au fost transportate din România în alt stat
membru, care poate ﬁ diferit de statul membru care a atribuit codul de înregistrare
în scopuri de TVA comunicat de cumpărător.
Dacă inspecția ﬁscală constată că pe factură este înscris eronat codul de TVA al beneﬁciarului, pentru acordarea scutirii de TVA se va permite în timpul controlului corectarea facturii de către furnizor și se va veriﬁca validitatea codului de TVA al beneﬁciarului de către organele de inspecție ﬁscală. Această factură va ﬁ atașată de către furnizor facturii
inițiale, fără să genereze înregistrări în decontul de taxă al perioadei ﬁscale în care se
operează corecția.
Scutirea unei LIC nu poate ﬁ refuzată vânzătorului pentru simplul motiv că administrația
ﬁscală a unui alt stat membru a efectuat o radiere cu efect retroactiv a codului de înregistrare în scopuri de TVA al persoanei care a achiziționat bunul, de la o dată anterioară
acestei livrări, deși radierea codului a intervenit după livrarea bunului (Cauza C-273/11 Mecsek Gabona).

Justiﬁcarea transportului bunurilor în cazul LIC
Reamintim că de la 1 ianuarie 2020, sunt aplicabile direct in România prevederile Regulamentului (UE) nr. 282/2011 modiﬁcat prin Regulamentul (UE) 1912/2018, prevederi care
au fost numite si „remedii rapide”.
Astfel, art. 45a din Regulamentul 282/2011 prevede condițiile așa zisei prezumții că bunurile livrate intracomunitar sunt transportate către alt stat membru. Îndeplinirea acestor condiții prezumă existența transportului intracomunitar și asigură scutirea de TVA a
unei LIC.
Actualizarea OMFP 103/2016 a fost necesară mai ales pentru situațiile în care condițiile
prezumției din Regulamentul 282/2011 nu pot ﬁ îndeplinite.
Înainte de a prezenta partea introdusă în acest sens în OMFP 103/2016, să amintim care
erau condițiile prezumției, condiții prezentate de noi și în buletinul informativ APEX
Team nr. 12 2019.
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Conform Regulamentului 282/2011, se va prezuma că bunurile livrate intracomunitar au
fost transportate către alt stat membru, în oricare dintre următoarele situații:
1. Când transportul este organizat de furnizor:
ο Este în posesia a 2 elemente concludente dintre documentele speciﬁce tipului de
transport realizat (CMR semnat, conosament, factura de la transportator, airbill),
emise de două entități independente una de cealaltă, cât și față de vânzător sau
de cumpărător
SAU
ο Un element din cele enumerate mai sus, împreună cu o dovadă concludentă din alte
documente emise de două entități independente una de cealaltă, cât și față de
vânzător sau de cumpărător:
• o poliță de asigurare corespunzătoare expedierii sau transportului bunurilor sau
documente bancare care să ateste plata pentru expedierea sau transportul bunurilor;
• o chitanță eliberată de un antrepozitar în SM de destinație care să ateste depozitarea bunurilor în respectivul stat membru.
• documentele oﬁciale eliberate de o autoritate publică, precum un notariat, care să
ateste sosirea bunurilor în SM de destinație
2. Când transportul este organizat de client (exemplu la livrările în condiție EXW)
ο Cele menționate la punctul 1 de mai sus
ȘI
ο declarație scrisă din partea cumpărătorului, care atestă că bunurile respective au
fost expediate sau transportate de acesta sau de către o terță parte în numele cumpărătorului și care menționează:
• SM de destinație a bunurilor
• data emiterii
• numele și adresa cumpărătorului
• cantitatea și natura bunurilor
• data și locul de sosire a bunurilor și, in cazul livrării de mijloace de transport, numărul de identiﬁcare al mijlocului de transport
• identiﬁcarea persoanei care acceptă bunurile in numele cumpărătorului
• Declarația trebuie furnizată pana pe 10 a lunii următoare.
În clariﬁcările aduse de OMFP 2148/2020 se precizează că în situația în care cumpărătorul nu furnizează vânzătorului declarația scrisă prevăzută de Regulament până în a zecea
zi a lunii următoare livrării, furnizorul beneﬁciază de prezumția stabilită dacă primește
această declarație ulterior, în termenul de 150 zile.
Observăm mai sus că Regulamentul impune condiția de independență a părților implicate
în tranzacție și care emit documentele justiﬁcative pentru transport.
Cum în practică sunt numeroase situații în care transportul bunurilor este realizat cu propriile mijloace de transport de către furnizor sau cumpărător, bunurile ce fac obiectul livrării sunt mijloace de transport care se deplasează singure pe roți, pe cale maritimă, ﬂuvială sau aeriană, persoanele implicate în transportul bunurilor nu sunt părți independente atât una de cealaltă, cât și de vânzător și de cumpărător sau nu se poate face dovada independenței acestora, au fost necesare prevederi locale care să stabilească condițiile
de obținere a scutirii de TVA, în situația în care cerințele regulamentului nu sunt satisfăcute.
Prin propriile mijloace de transport se înțelege mijloacele de transport aﬂate în proprietatea furnizorului sau cumpărătorului bunurilor sau care sunt puse la dispoziția acestuia
prin contracte de leasing, închiriere, comodat sau alte contracte de acest tip.
În sensul celor de mai sus, se consideră că bunurile au fost transportate din România în
alt stat membru, dacă furnizorul deține documente care justiﬁcă transportul, precum:
a) în cazul livrării de produse accizabile care circulă în regim suspensiv de accize: documentul administrativ în format electronic și raportul de primire.
b) în cazul livrării de mijloace de transport care se deplasează singure pe roți, pe cale
maritimă, ﬂuvială sau aeriană: contractul de vânzare-cumpărare din care să rezulte
că bunurile vor ﬁ transportate în alt stat membru și dovada înmatriculării mijlocului
de transport în statul membru de destinație.
c) în cazul livrării altor bunuri decât cele prevăzute la lit. a) și b):
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1. documente de transport, precum un document CMR semnat sau o scrisoare de trăsură semnată, un conosament, documentul speciﬁc de transport aerian de mărfuri (Air
Waybill); și
2. unul dintre următoarele documente:
• o poliță de asigurare corespunzătoare expedierii sau transportului bunurilor
• documente bancare care să ateste plata pentru expedierea sau transportul bunurilor
• documentele oﬁciale eliberate de o autoritate publică, precum un notariat, care să
ateste sosirea bunurilor în statul membru de destinație
• un document care atestă primirea bunurilor, emis de către un depozitar din statul
membru de destinație, altul decât cumpărătorul bunurilor
• o declarație scrisă din partea cumpărătorului, care atestă că bunurile respective
au fost expediate sau transportate în statul membru de destinație și care cuprinde: data emiterii, numele și adresa cumpărătorului, precum și cantitatea și natura
bunurilor, data și locul de sosire a bunurilor, identiﬁcarea persoanei care acceptă
bunurile în numele cumpărătorului.
Organele ﬁscale pot respinge justiﬁcarea transportului efectuată în conformitate cu cele
de mai sus, în situația în care au suﬁciente elemente pentru a demonstra că bunurile
nu au fost transportate din România în alt stat membru.
Scutirea de TVA nu se aplică în cazul în care furnizorul nu a respectat obligația de a depune o declarație recapitulativă (D390) sau declarația recapitulativă depusă de acesta nu
conține informațiile corecte referitoare la această livrare, cu excepția cazului în care furnizorul poate justiﬁca în mod corespunzător deﬁciența într-un mod considerat satisfăcător de autoritățile ﬁscale competente. Se consideră că furnizorul justiﬁcă corespunzător
deﬁciența, dacă aceasta este remediată ulterior, dar nu mai târziu de ﬁnalizarea inspecției ﬁscale. Se poate considera că deﬁciența a fost remediată în situații precum:
a) furnizorul nu a inclus livrarea intracomunitară în declarația recapitulativă aferentă
perioadei în care a intervenit exigibilitatea taxei, dar a inclus-o în declarația recapitulativă aferentă unei perioade ulterioare sau în cadrul unei declarații rectiﬁcative pentru perioada respectivă;
b) furnizorul a inclus livrarea intracomunitară în declarația recapitulativă aferentă perioadei în care a intervenit exigibilitatea taxei, dar a greșit neintenționat una sau mai
multe informații referitoare la livrarea respectivă, cum ar ﬁ valoarea acesteia, tipul
operațiunii, denumirea clientului și a efectuat corecția în cadrul unei declarații rectiﬁcative pentru perioada respectivă.

Documentele pentru justiﬁcarea scutirii de TVA
Termenul de prezentare a documentelor justiﬁcative pentru aplicarea scutirilor de TVA a
fost prelungit de la 90 de zile la 150 zile. Acest termen se aplică inclusiv pentru declarația
pe proprie răspundere din partea cumpărătorului în cazurile în care transportul bunurilor
este în sarcina clientului.

ORDIN nr. 2100 din 8 iulie 2020 pentru aprobarea Procedurii de anulare a
obligațiilor de plată accesorii (MO 635/2020)
Ordinul aprobă procedura de anulare a obligațiilor de plată accesorii în temeiul Cap. II
din OUG 69/2020 pentru modiﬁcarea și completarea Codului ﬁscal, act normativ pe care
l-am prezentat în numărul 5 al Buletinului informativ APEX Team.
Ordinul aprobă și formularistica necesară pentru aplicarea procedurii de anulare a accesoriilor, dar aduce și clariﬁcări privind aplicarea OUG 69/2020.

Care este obiectul facilităților ﬁscale?
Facilitățile ﬁscale sunt de două tipuri:
1. amânarea la plată a obligațiilor de plată accesorii rămase nestinse la data emiterii
certiﬁcatului de atestare ﬁscală, până la momentul soluționării cererii de anulare a
accesoriilor sau până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv, dacă notiﬁcați ANAF că
doriți să beneﬁciați de anularea accesoriilor și totuși nu depuneți și cererea de anulare.
2. anularea accesoriilor aferente obligațiilor principale prevăzute de OUG 69/2020.
Nu sunt supuse anulării accesoriile aferente debitelor principale cu scadențe ulterioare
datei de 31 martie 2020 inclusiv, chiar dacă declarația ﬁscală a fost depusă înainte de
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această dată.

Care sunt obligațiile de plată accesorii ce pot face obiectul facilităților?
Obligațiile de plată accesorii care pot face obiectul facilităților ﬁscale sunt dobânzile/majorările de întârziere, penalitățile de întârziere/penalitățile de nedeclarare/ penalitățile, precum și orice alte obligații accesorii aferente:
 obligațiilor bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 inclusiv;
 diferențelor de obligații bugetare principale declarate suplimentar de debitor prin
declarație rectiﬁcativă prin care se corectează obligațiile bugetare principale cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv. Prevederile sunt aplicabile și obligațiilor de plată reprezentând TVA cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020
inclusiv și care rezultă din înscrierea în rândurile de regularizări din decontul de TVA
a taxei colectate, precum și a taxei deductibile, prin care se corectează TVA cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv.
 obligațiilor bugetare principale cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 și
stinse până la această data (în condițiile în care obligațiile accesorii nu au fost stinse);
 obligațiilor bugetare principale cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020
individualizate în decizii de impunere, ca urmare a unei inspecții ﬁscale sau veri‐
ﬁcării situației ﬁscale personale în derulare la data de 14.05.2020.

Care este procedura amânării la plată?
 Se depune notiﬁcare la ANAF prin care se comunică intenția de a beneﬁcia de anularea obligațiilor de plată accesorii. Aceasta se poate depune la registratură, prin poștă
sau prin spațiul privat virtual (SPV).
 ANAF face analiza îndeplinirii obligațiilor declarative până la data depunerii notiﬁcării, efectuează stingerile, compensările și orice alte operațiuni necesare în vederea
stabilirii cu certitudine a obligațiilor bugetare.
 ANAF emite și comunică decizia referitoare la obligațiile de plată accesorii și certiﬁcatul de atestare ﬁscală în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării notiﬁcării.
În cazul unor neconcordanțe, acestea trebuie reglate în termen de 3 zile lucrătoare.
Se întocmește un PV de punere de acord sau în cazul în care nu se solicită clariﬁcarea
neconcordanțelor, ANAF emite:
ο decizia de amânare la plată a obligațiilor de plată accesorii, precum și adresa de sistare temporară, totală sau parțială, a executării silite, adresată instituțiilor de credit
la care contribuabilul are deschise conturile bancare și/sau terților popriți care dețin/datorează sume de bani sau
ο înștiințarea de respingere a notiﬁcării, dacă este cazul.
Decizia de amânare la plată se modiﬁcă atunci când se constată erori în conținutul acesteia sau sunt calculate și stabilite obligații de plată accesorii suplimentare, în perioada de
amânare la plată.
Efectele deciziei de amânare la plată, pentru obligațiile de plată accesorii care fac obiectul
acesteia:
 nu începe sau se suspendă, după caz, procedura de executare silită;
 nu se efectuează stingerea până la data soluționării cererii de anulare a accesoriilor
sau până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv, după caz.
ANAF va emite decizia de pierdere a valabilității amânării la plată a obligațiilor de plată
accesorii, dacă nu se depune cererea de anulare a accesoriilor până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv.
Notiﬁcarea privind intenția de a beneﬁcia de anularea obligațiilor de plată accesorii nu
este obligatorie, ea are scop obținerea amânării la plată a obligațiilor ﬁscale acesorii, implicit neînceperea/suspendarea executării silite a acestora.

Procedura privind
anularea
obligațiilor
accesorii a fost
publicata!

Care este procedura anulării obligațiilor de plată accesorii?
 Se depune cererea de anulare până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv. În situația
obligațiilor ﬁscale individualizate în decizii de impunere emise în urma unei inspecții
ﬁscale/veriﬁcării situației ﬁscale personale, în derulare la data de 14 mai 2020, cererea de anulare a accesoriilor trebuie depusă după stingerea obligațiilor ﬁscale principale individualizate în decizia de impunere emisă, dar nu mai târziu de 90 de zile de
la comunicarea acesteia.
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 Debitorul poate depune ﬁe o singură cerere pentru toate situațiile prevăzute în OUG
69/2020, ﬁe câte o cerere pentru ﬁecare dintre acestea.
 În termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de anulare a accesoriilor, ANAF:
ο analizează îndeplinirea condițiilor;
ο emite și comunică, dacă este cazul, decizia referitoare la obligațiile de plată accesorii, în vederea actualizării obligațiilor de plată accesorii ce pot face obiectul anulării;
ο reface evidența ﬁscală în situația în care au fost stinse obligații de plată accesorii ce
pot face obiectul anulării;
ο emite decizia de anulare a obligațiilor de plată accesorii sau decizia de respingere a
cererii de anulare a obligațiilor de plată accesorii.
ο Înainte de emiterea deciziei de respingere, organul ﬁscal competent audiază debitorul și îi indică condițiile ce nu au fost îndeplinite. În cazul îndeplinirii ulterioare a
condițiilor, se poate redepune o nouă cerere.

Proceduri speciale
Ordinul prevede și două proceduri speciale, și anume:
 Anularea obligațiilor în cazul persoanelor care au în derulare o eșalonare la plată aceștia depun cererea de anulare a accesoriilor, fără a ﬁ necesară notiﬁcarea și fără a
se emite certiﬁcat de atestare ﬁscală și decizie de amânare la plată a accesoriilor.
 Anularea obligațiilor în cazul persoanelor pentru care s-a atras răspunderea solidară
potrivit Codului de procedura ﬁscală, Legilor insolvenței, inclusiv legii penale.

Alte situații speciﬁce

Restructurarea
obligațiilor ﬁscale
restante a fost
extinsă până la 31
iulie 2020

Pentru persoanele ﬁzice care desfășoară activități economice în mod independent sau
exercită profesii libere potrivit legii, ANAF veriﬁcă îndeplinirea condițiilor pentru ansamblul obligațiilor bugetare existente atât pe codul unic de înregistrare/codul de înregistrare ﬁscal, cât și pe codul numeric personal/numărul de identiﬁcare ﬁscală, potrivit legii.
Dacă aveți înﬁințate sedii secundare înregistrate ﬁscal, facilitățile ﬁscale se acordă atât
pentru obligațiile bugetare datorate de sediul principal, cât și pentru cele ale sediilor secundare și se analizează raportat la totalul obligațiilor.
În cazul persoanelor ﬁzice care exercită profesii libere sub forma asocierilor, facilitățile
ﬁscale se acordă de către organul ﬁscal în a cărui rază teritorială debitorul își are domiciliul ﬁscal, pentru obligațiile de plată accesorii înregistrate de asociere, iar analiza îndeplinirii condițiilor de acordare a facilităților ﬁscale se realizează fără a ține cont de modul de îndeplinire a obligațiilor ﬁscale datorate de membrii acestora.

LEGE nr. 114 din 8 iulie 2020 privind aprobarea OUG 90/2020 pentru modiﬁ‐
carea OG 6/2019 privind instituirea unor facilități ﬁscale, precum și pentru
modiﬁcarea altor acte normative (MO 600/2020)
Legea aprobă cu modiﬁcări OUG 90/2020 care a extins măsurile de restructurare a obligațiilor bugetare, prelungind până la 31 iulie 2020 termenul până la care obligațiile ﬁscale pot ﬁ restructurate.
Prezentăm principalele modiﬁcări în cele ce urmează:
 A fost extins termenul până la care debitorii, persoane juridice de drept public sau
privat, cu excepția instituțiilor publice, își pot restructura obligațiile bugetare principale și obligațiile bugetare accesorii restante și neachitate până la data emiterii certiﬁcatului de atestare ﬁscală. Astfel, noul termen este 31 iulie 2020 (anterior 31 martie
2020).
 Sunt considerate obligații bugetare principale restante la data de 31 iulie 2020 și obligațiile bugetare declarate de debitor sau stabilite de organul ﬁscal prin decizie după
data de 1 august 2020 pentru perioada ﬁscală de până la data de 31 iulie 2020 (cele
datorate bugetului general consolidat și/sau bugetelor autorităților publice centrale
sau locale), precum și obligațiile ﬁscale principale scadente în perioada cuprinsă între
21 martie 2020 (data intrării în vigoare a OUG 29/2020) și 31 iulie 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 orice fel, transmise spre recuperare organelor ﬁscale centrale după data de 1 august 2020 și până la data eliberării certiﬁcatului de atestare ﬁscală.
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 Solicitarea de restructurare se poate depune până la 31 decembrie 2020, sub sancțiunea decăderii (anterior 15 decembrie 2020).
 În cazul solicitărilor privind restructurarea obligațiilor bugetare aﬂate în curs de soluționare conform OG 6/2019, debitorii pot depune o cerere la organul ﬁscal în 10 zile
de la data intrării în vigoare a legii, pentru a include în planul de restructurare aferent și obligațiile bugetare restante la 31 iulie 2020.

LEGE nr. 153 din 24 iulie 2020 pentru modiﬁcarea și completarea Legii nr.
227/2015 privind Codul ﬁscal, precum și pentru completarea Legii nr.
170/2016 privind impozitul speciﬁc unor activități (MO 659/2020)
Legea introduce posibilitatea recuperării costului noilor case de marcat electronice ﬁscale
(AMEF) din impozitul datorat de contribuabil (impozit pe proﬁt, microîntreprinderi, impozitul speciﬁc unor activități sau impozitul pe veniturile din activități independente),
regulile ﬁind deﬁnite în funcție de ﬁecare impozit în parte.

IMPOZITUL PE PROFIT
Sunt nedeductibile cheltuielile reprezentând costul de achiziție al AMEF, la data punerii în
funcțiune. Contribuabilii care achiziționează AMEF scad costul lor de achiziție din impozitul pe proﬁt datorat pentru trimestrul în care au fost puse în funcțiune, în cazul în care
aceștia datorează impozit pe proﬁt trimestrial, sau din impozitul pe proﬁt anual, în cazul
contribuabililor care aplică sistemul anual de declarare și plată a impozitului pe proﬁt.
Sumele care nu sunt scăzute din impozitul pe proﬁt se reportează în următorii 7 ani consecutivi. Recuperarea acestor sume se va efectua în ordinea înregistrării acestora, în aceleași condiții, la ﬁecare termen de plată a impozitului pe proﬁt.
Practic se aplică metoda creditului ﬁscal, similar ca la cheltuielile de sponsorizare.
Cazurile AMEF achiziționate și puse în funcțiune in perioada 2018 – 23 iulie 2020
Din impozitul pe proﬁt datorat pentru anul 2020, se poate scădea și costul de achiziție al
AMEF achiziționate și puse în funcțiune în perioada 2018 – 23 iulie 2020, cu condiția ca la
data achiziției respectivelor AMEF contribuabilii să ﬁ fost plătitori de impozit pe proﬁt,
indiferent de sistemul de declarare și plată.
Costul de achiziție al acestor AMEF va reprezenta sume asimilate cheltuielilor nedeductibile la calculul impozitului pe proﬁt, dar care se scad din impozitul pe proﬁt al anului
2020.
Sumele care nu sunt scăzute din impozitul pe proﬁt se reportează în următorii 7 ani consecutivi. Recuperarea acestor sume se va efectua în aceleași condiții, la ﬁecare termen de
plată a impozitului pe proﬁt.

Costurile cu casele
de marcat
electronice ﬁscale
se pot deduce din
impozitele datorate

IMPOZITUL PE VENITURILE MICROÎNTREPRINDERILOR
Microîntreprinderile care achiziționează AMEF scad costul de achiziție aferent lor din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor în trimestrul în care au fost puse în funcțiune,
în limita impozitului pe veniturile microîntreprinderilor datorat pentru trimestrul respectiv.
Sumele care nu sunt scăzute din impozitul datorat pe veniturile microîntreprinderilor se
reportează în trimestrele următoare, pe o perioadă de 28 de trimestre consecutive. Scăderea acestor sume din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat se efectuează
în ordinea înregistrării acestora, în aceleași condiții, la ﬁecare termen de plată a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor.
Cazurile AMEF achiziționate și puse în funcțiune in perioada 2018 – 23 iulie 2020
Din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat pentru trimestrul 4 al anului
2020, se scade costul de achiziție al AMEF achiziționate și puse în funcțiune în perioada
2018 – 23 iulie 2020, cu condiția ca la data achiziției respectivelor AMEF, contribuabilii să
ﬁ fost plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor.
Costul de achiziție al AMEF achiziționate și puse în funcțiune în perioada 2018 – 23 iulie
2020 se va adăuga la baza impozabilă pentru trimestrul 4 al anului 2020, dar se scade din
impozitul pe veniturile microîntreprinderilor determinat în trimestrul respectiv. Sumele
care nu sunt scăzute din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, se reportează în
următoarele 28 de trimestre consecutive. Recuperarea acestor sume se va efectua la ﬁecare termen de plată a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor.
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IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI
Contribuabilii obligați la plata impozitului speciﬁc care achiziționează AMEF scad costul
de achiziție aferent lor din impozitul speciﬁc în anul în care au fost puse în funcțiune, în
limita impozitului speciﬁc datorat pentru anul respectiv. Sumele care nu sunt scăzute din
impozitul speciﬁc se reportează în anul următor, pe o perioadă de 7 ani consecutivi. Deducerea se referă doar la achizițiile începând cu 24 iulie 2020 (data intrării în vigoare a
legii).
Achizițiile și punerile în funcțiune ale AMEF în perioda 2018 – 23 iulie 2020 se pot deduce doar din impozitul pe proﬁt, pentru alte activități decât cele supuse impozitului speciﬁc, pe regula menționată mai sus la impozitul pe proﬁt, cu posibilitatea reportării pe o
perioadă de 7 ani.

IMPOZITUL PE VENITURILE DIN ACTIVITĂȚI INDEPENDENTE
Persoanele care obțin venituri din activități independente și au achiziționat și pus în
funcțiune AMEF în anul 2018 și 2019, adaugă contravaloarea acestora la venitul net anual
impozabil aferent anului 2020.
Costul de achiziție al AMEF achiziționate și puse în funcțiune în 2018 și 2019 se scade din
impozitul pe venit calculat. Sumele care nu sunt scăzute din impozitul pe venit, se reportează în următorii 7 ani consecutivi. Recuperarea acestor sume se va efectua la ﬁecare
termen de plată a impozitului pe venit.

LEGE nr. 131 din 15 iulie 2020 pentru completarea alin. (8) al art. 270 din Le‐
gea nr. 227/2015 privind Codul ﬁscal și pentru modiﬁcarea Legii nr. 217/2016
privind diminuarea risipei alimentare (MO 623/2020)

Au fost eliminate
restricțiile impuse
asociatului unic!

Legea se adresează operatorilor economici înregistrați în scopuri de TVA ce participă la
programe de combatere a risipei alimentare.
Astfel, Legea aduce o modiﬁcare Codului ﬁscal, în sensul că introduce o nouă excepție la
lista operațiunilor care nu sunt asimilate unei livrări de bunuri: „transferul alimentelor
destinate consumului uman, aﬂate aproape de expirarea datei durabilității minimale, în
situația în care acesta este efectuat potrivit prevederilor legale privind diminuarea risipei
alimentare.
Prin această excepție se păstrează dreptul de deducere a TVA la achiziția acestor bunuri și
totodată nu se colectează TVA.
De asemenea, cheltuiala cu aceste bunuri este deductibilă la calculul impozitului pe proﬁt, conform art. 25 alin. (4) lit. c) pct. 4 – 6 din Codul ﬁscal.
Din punct de vedere al documentelor se precizează că transferul alimentelor către operatorii receptori se face în baza unui contract încheiat între părți. Alimentele transferate se
consideră a face obiectul darului manual în sensul art. 1.011 alin. (4) din Codul civil, indiferent de valoare. Aceasta scutește de obligația semnării contractului în formă autentică
în fața notarului public.

LEGE nr. 102 din 2 iulie 2020 pentru modiﬁcarea și completarea Legii socie‐
tăților nr. 31/1990 (MO 583/2020)
Legea aduce modiﬁcări importante Legii 31/1990 a societăților comerciale.
Astfel, au fost eliminate restricțiile impuse asociatului unic care nu putea ﬁ unic decât
într-o singură societate comercială. În consecință, o persoană ﬁzică sau juridică va putea
ﬁ asociat unic în mai multe societăți cu răspundere limitată, iar o societate cu răspundere
limitată poate avea ca asociat unic o altă societate cu răspundere limitată.
De asemenea, s-a eliminat interdicția stabilirii sediilor sociale ale mai multor societăți la
aceeași adresă, nemaiﬁind necesară obținerea certiﬁcatului emis de organul ﬁscal sau
depunerea declarației de nesuprapunere. Totodată nu va mai ﬁ necesar avizul privind
schimbarea destinației imobilelor colective cu regim de locuință dacă administratorul declară pe propria răspundere faptul că la sediul social nu se desfășoară activitate.
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LEGE nr. 108 din 3 iulie 2020 privind modiﬁcarea și completarea Legii nr.
129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și ﬁnanțării tero‐
rismului, precum și pentru modiﬁcarea și completarea unor acte normative
(MO 588/2020)
Legea introduce excepții de la obligația de a depune declarația privind beneﬁciarul real în
următoarele cazuri:
 regiile autonome, companiile și societățile deținute integral sau majoritar de stat;
 societățile având doar asociați persoane ﬁzice, atunci când aceștia sunt singurii
beneﬁciari reali. În cazul acestora, Oﬁciul Național al Registrului Comerțului este
obligat să completeze din oﬁciu Registrul beneﬁciarilor reali ai societăților pe baza
documentelor care însoțesc cererea de înmatriculare sau pe baza evidențelor deținute
în cazul societăților deja înmatriculate
Dacă intervine o modiﬁcare în datele de identiﬁcare ale beneﬁciarului real, aceasta se
depune în termen de 15 zile de la data la care a intervenit modiﬁcarea.
Pentru celelalte societăți, înmatriculate la Registrul Comerțului, termenul de declarare a
beneﬁciarului real este 1 noiembrie 2020.

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 111 din 1 iulie 2020 privind modiﬁcarea și
completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării ba‐
nilor și ﬁnanțării terorismului, precum și pentru modiﬁcarea și completarea
unor acte normative, pentru completarea art. 218 din OUG 99/2006 privind
instituțiile de credit și adecvarea capitalului, pentru modiﬁcarea și completa‐
rea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură ﬁscală, precum și pentru
completarea art. 12 alin. (5) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și su‐
pravegherea activității de asigurare și reasigurare (MO 620/2020)
Ordonanța modiﬁcă și completează diverse reglementări din mai multe acte normative
printre care Legea 129/2019 referitoare la beneﬁciarii reali ai societăților. Menționăm
câteva din punctele importante:
 Criteriile de identiﬁcare a beneﬁciarilor reali se aplică și entităților corporative străine. Ordonanța nu deﬁnește noul termen introdus.
 În cadrul primului criteriu de identiﬁcare a beneﬁciarului real, deținerea de către o
persoană ﬁzică a 25% plus unu din acțiuni sau participarea în capitalul unei societăți
într-un procentaj de peste 25% reprezintă un indiciu al exercitării directe a dreptului
de proprietate. De asemenea, se deﬁnește noțiunea de exercitare indirectă a dreptului
de proprietate.
 În cadrul celui de-al doilea criteriu de identiﬁcare a beneﬁciarului real se are în vedere persoana ﬁzică ce deține o funcție de conducere de rang superior, ﬁind enumerate
funcțiile incluse în această categorie.
 Orice persoană ﬁzică sau juridică poate solicita informații din registrul beneﬁciarilor
reali gestionat de ONRC, fără necesitatea dovedirii unui interes.
 A fost eliminată obligația de a încheia declarația privind beneﬁciarul real în formă
autentică.
 Nu este necesară depunerea, la înmatricularea unei societăți, a declarației pe propria
răspundere privind beneﬁciarul real, dacă aceste informații au fost incluse în actul
constitutiv al societății.

Schimbări în
reglementările
privind beneﬁciarii
reali ai societăților
comerciale

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 107 din 1 iulie 2020 privind modiﬁcarea art. II
din Ordonanța Guvernului nr. 5/2020 pentru modiﬁcarea și completarea Le‐
gii nr. 207/2015 privind Codul de procedură ﬁscală și pentru prorogarea unor
termene (MO 579/2020)
Ordonanța transpune prevederile Directivei (UE) 2020/876 a Consiliului din 24 iunie
2020 de modiﬁcare a Directivei 2011/16/UE pentru amânarea anumitor termene de raportare a aranjamentelor transfrontaliere (DAC6), ca urmare a pandemiei de COVID-19.
Noile termene până la care intermediarii sau contribuabilii relevanți, după caz, au obligația de a raporta către autoritățile ﬁscale informațiile cu privire la aranjamentele transfrontaliere care fac obiectul raportării potrivit Directivei DAC6 sunt:
 pană la 28 februarie 2021 pentru aranjamentele raportabile la care primul pas în dePagina 11
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mersul de implementare a fost efectuat în perioada 25 iunie 2018—30 iunie 2020.
Termenul inițial era 31 august 2020.
 până la 31 ianuarie 2021 pentru aranjamentele raportabile inițiate în perioada 1 iulie
2020—31 decembrie 2020.
 până la 30 aprilie 2021 - data până la care intermediarii trebuie să întocmească primul raport în cazul aranjamentelor comercializabile.
 până la 30 aprilie 2021 - data la care ANAF comunică prin intermediul schimbului automat primele informații.

ORDIN nr. 3011 din 21 iulie 2020 privind modiﬁcarea anexei nr. 4
"Instrucțiuni de completare a formularului 100 «Declarație privind obligații‐
le de plată la bugetul de stat», cod 14.13.01.99/bs" la Ordinul președintelui
ANAF 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor uti‐
lizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin au‐
toimpunere sau reținere la sursă (MO 651/2020)
Ordinul actualizează instrucțiunile de completare a formularului 100 „Declarație privind
obligațiile de plată la bugetul de stat”, în sensul reglementării modului de completare a
boniﬁcației acordate pentru plata la termen a impozitului pe proﬁt și impozitului pe veniturile microîntreprinderilor.
În acest sens precizăm că deși formularul 100 fusese actualizat încă din 24 aprilie 2020,
în sensul introducerii unei rubrici distincte pentru raportarea boniﬁcației, instrucțiunile
de completare au fost actualizate abia în luna iulie 2020.

Raportările DAC 6
au fost prorogate
pentru 2021

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 120 din 22 iulie 2020 privind instituirea unor
măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației
epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS‐CoV‐2 (MO
658/2020)
Ordonanța stabilește unele măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de SARS-CoV-2.
Astfel, prin derogare de la prevederile art. 24 din Legea nr. 55/2020, salariații angajatorilor a căror activitate a fost suspendată ca urmare a anchetei epidemiologice efectuate de
direcțiile de sănătate publică beneﬁciază de acordarea indemnizației prevăzute la art. XI
din O.U.G. nr. 30/2020. Respectiva indemnizație se calculează pentru numărul de zile în
care activitatea a fost suspendată.
Măsura se va aplica pe toată perioada în care activitatea este suspendată, dar nu mai târziu de data de 31 decembrie 2020. Pe de altă parte, de respectiva măsură nu beneﬁciază
salariații aﬂați în concediu medical și care primesc indemnizația de asigurări sociale aferentă, iar regimul ﬁscal aplicabil indemnizațiilor este cel reglementat la art. XI din O.U.G.
nr. 30/2020 și la art. II din O.U.G. nr. 48/2020 privind unele măsuri ﬁnanciar-ﬁscale.

ORDIN nr. 1140 din 13 iulie 2020 pentru aprobarea Metodologiei de întocmire
și transmitere a Registrului electronic de evidență a zilierilor, precum și în‐
registrările care se efectuează în acesta (MO 651/2020)
Ordinul reglementează Registrul electronic pentru evidența zilierilor.
Persoanele care angajează zilieri vor obține un nume de utilizator și o parolă eliberate de
ITM în baza unei cereri. Cererea se poate depune la sediul ITM sau se poate transmite
electronic, prin e-mail.
Registrul se completează în format electronic de către una sau mai multe persoane împuternicite, prin aplicația ”Inspecția muncii”.
Completarea se realizează în ordine cronologică, cu toți zilierii care prestează activități
cu caracter ocazional, cu următoarele date:
 Datele beneﬁciarului;
 Date privind locul desfășurării activității;
 Date de identiﬁcare zilier și ocupația;
 Data și ora începerii activității zilierului;
 Număr de ore lucrate pe zi de către zilier;
 Remunerația brută pe zi, respectiv remunerația netă, cu conﬁrmarea acordării către
zilier;
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 Dovada instruirii SSM.
Registrul zilierilor se completează zilnic, înainte de începerea activității. Prin excepție,
registrul se completează lunar, tot înainte de începerea activității, pentru mai multe categorii de zilieri cum sunt:
a) Pentru zilierii care prestează activități în domeniile agricol, silvic, viticol, pomicol,
legumicol, ﬂoricol, piscicol, creșterii animalelor în sistem extensiv prin pășunatul sezonier al bovinelor, cabalinelor, activități sezoniere în cadrul grădinilor botanice;
b) Pentru zilierii care prestează activități în domeniul creșterii animalelor în sistem extensiv prin pășunatul sezonier în mod tradițional al ovinelor, caprinelor sau bovinelor,
în regim semiliber.
Eventualele erori din Registru se corectează la data constatării acestora.

ORDIN nr. 2116 din 13 iulie 2020 pentru modiﬁcarea și completarea unor or‐
dine ale ministrului ﬁnanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor
publice (MO 635/2020)
ORDIN nr. 1109 din 30 iunie 2020 pentru modiﬁcarea Ordinului ministrului
muncii și protecției sociale și al ministrului culturii nr. 743/2.802/2020 pri‐
vind aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XV alin. (4) din Or‐
donanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modiﬁcarea și comple‐
tarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în dome‐
niul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de
răspândirea coronavirusului SARS‐CoV‐2, cu modiﬁcările și completările
aduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2020 pentru modiﬁca‐
rea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru
modiﬁcarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea
unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiolo‐
gice determinate de răspândirea coronavirusului SARS‐CoV‐2 și pentru stabi‐
lirea unor măsuri suplimentare de protecție socială (MO 581/2020)

Registrul electronic
de evidență a
zilierilor a fost
reglementat

ORDIN nr. 1108 din 30 iunie 2020 pentru modiﬁcarea Ordinului ministrului
muncii și protecției sociale nr. 848/2020 privind aprobarea modelului docu‐
mentelor prevăzute la art. XV alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernu‐
lui nr. 30/2020 pentru modiﬁcarea și completarea unor acte normative, pre‐
cum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în con‐
textul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului
SARS‐CoV‐2, în cazul persoanelor care au încheiate convenții individuale de
muncă în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea coope‐
rației (MO 576/2020)
ORDIN nr. 1106 din 30 iunie 2020 pentru modiﬁcarea Ordinului ministrului
muncii și protecției sociale nr. 740/2020 privind aprobarea modelului docu‐
mentelor prevăzute la art. XV alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernu‐
lui nr. 30/2020 pentru modiﬁcarea și completarea unor acte normative, pre‐
cum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în con‐
textul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului
SARS‐CoV‐2, cu modiﬁcările și completările aduse prin Ordonanța de urgență
a Guvernului nr. 32/2020 pentru modiﬁcarea și completarea Ordonanței de
urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modiﬁcarea și completarea unor
acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pro‐
tecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândi‐
rea coronavirusului SARS‐CoV‐2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimenta‐
re de protecție socială (MO 576/2020)
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ORDIN nr. 2032 din 15 iunie 2020 pentru modiﬁcarea art. 10 din Procedura
de avizare tehnică a modelelor de aparate de marcat electronice ﬁscale deﬁ‐
nite la art. 3 alin. (2) din OUG 28/1999 privind obligația operatorilor econo‐
mici de a utiliza aparate de marcat electronice ﬁscale, aprobată prin Ordinul
ministrului ﬁnanțelor publice și al ministrului comunicațiilor și societății
informaționale nr. 3.247/1.179/2017 (MO 580/2020)
ORDIN nr. 1107 din 30 iunie 2020 privind modiﬁcarea Ordinului ministrului
muncii și protecției sociale nr. 741/2020 pentru aprobarea modelului docu‐
mentelor prevăzute la art. XII alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernu‐
lui nr. 30/2020 pentru modiﬁcarea și completarea unor acte normative, pre‐
cum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în con‐
textul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului
SARS‐CoV‐2, cu modiﬁcările și completările aduse prin Ordonanța de urgență
a Guvernului nr. 32/2020 pentru modiﬁcarea și completarea Ordonanței de
urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modiﬁcarea și completarea unor
acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pro‐
tecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândi‐
rea coronavirusului SARS‐CoV‐2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimenta‐
re de protecție socială (MO 576/2020)
REMINDER – Cursurile de închidere ale lunii iulie 2020
Cursurile valutare comunicate de BNR care sunt folosite la inchiderea lunii iulie 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 = 4,8316 RON; 1 CHF = 4,4876 RON; 1 GBP = 5,3503 RON; 1 USD = 4,0780 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 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 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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