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Buletinul informativ fiscal 
privind actele normative cu incidenţă în materie fiscală 

publicate în Monitorul Oficial în perioada  21-24 decembrie 2020 

 
 
 

 1.  Legea nr. 295/2020 din 18 decembrie 2020 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum şi 
aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare (MO nr. 1266 din 21 decembrie 2020)  
 

 ► Modifică și completează Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală,  în legătură cu următoarele aspecte principale: 
 
 √ Definiții - în definiția organului fiscal central se include Ministerul Finanțelor 
Publice; 
 √ Secretul fiscal - se introduc prevederi privind:  
- transmiterea informațiilor oricărui solicitant cu consimțământul expres și neechivoc al 
contribuabilului/plătitorului despre care au fost solicitate informaţii; 
- responsabilitatea privind modalitatea de utilizare a informaţiilor de natura secretului 
fiscal revine solicitantului; 
- utilizarea sistemului informatic PatrimVen pentru transmiterea informațiilor. 
 √ Împuterniciții - în relația cu organul fiscal contribuabilul poate fi reprezentat  
prin avocat, consultant fiscal sau expert contabil, forma şi conţinutul împuternicirii sunt 
cele prevăzute de dispoziţiile legale privind organizarea şi exercitarea profesiei de 
avocat, consultant fiscal sau expert contabil, după caz; 
 √ Preluarea obligației fiscale - se modifică prevederile privind preluarea și 
garantarea obligației fiscale. Persoana fizică care desfăşoară o profesie liberală sau 
exercită o activitate economică în mod independent răspunde pentru obligaţiile fiscale 
datorate ca urmare a exercitării profesiei sau activităţii cu bunurile din patrimoniul de 
afectaţiune. Dacă acestea nu sunt suficiente pentru recuperarea creanţelor fiscale, pot 
fi urmărite şi celelalte bunuri ale debitorului; 
 √ Nulitatea actului administrativ fiscal - se introduc alte patru situații care 
duc la nulitatea actului administrativ fiscal; 
 √ Prelungirea termenelor - ori de câte ori legislaţia fiscală prevede un termen 
în care contribuabilii/plătitorii trebuie să îşi îndeplinească obligaţiile prevăzute de legea 
fiscală, în legătură cu creanţele administrate de organul fiscal central, acesta poate fi 
prelungit/modificat, pentru motive justificate ce ţin de activitatea de administrare a 
creanţelor fiscale, prin ordin al ministrului finanţelor publice; 
 √ Obligația de înregistrare fiscală - se aduc modificări la înregistrarea fiscală: 
 • transferul informațiilor între NIF și CNP, în situația persoanelor fizice care 
obțin CNP ulterior înregistrării prin NIF; 
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 • utilizarea codului de identificare fiscală de contribuabili şi pentru îndeplinirea 
obligaţiilor fiscale aferente perioadelor anterioare datei de înregistrare fiscală; 
 • odată cu solicitarea deschiderii unui cont bancar sau închirierea unei casete 
de valori, instituţiile de credit transmit organului fiscal central solicitarea de atribuire a 
numărului de identificare fiscală sau, după caz, a codului de înregistrare fiscală, 
pentru persoanele fizice nerezidente sau pentru persoanele juridice care nu deţin cod 
de identificare fiscală; 
 √ Declararea filialelor și sediilor secundare – se modifică definiția sediului 
secundar. Se precizează în mod expres că nu reprezintă sediu secundar locația unde 
salariații realizează munca prin contract de muncă la domiciliul acestora sau locația 
unde salariații realizează activitatea prin contract de telemuncă; 
 √ Acte administrativ fiscale asimilate deciziilor de impunere - se includ în 
această categorie și deciziile de încetare a procedurii de verificare a situaţiei fiscale 
personale; 
 √ Suspendarea termenului de prescripție a dreptului de a stabili creanțe 
fiscale - se introduce prevederea că acest termen se suspendă pe perioada cuprinsă 
între data comunicării către organele de urmărire penală a procesului-verbal de 
sesizare a organelor de urmărire penală sau a procesului-verbal întocmit ca urmare a 
solicitării organelor de urmărire penală adresată organelor fiscale de a efectua 
constatări cu privire la faptele care constituie încălcări ale dispoziţiilor şi obligaţiilor a 
căror respectare o controlează şi data rămânerii definitive a soluţiei de rezolvare a 
cauzei penale; 
 √ Durata inspecției fiscale: 
- se modifică prevederile privind nefinalizarea inspecției fiscale într-o perioadă 
reprezentând dublul perioadei prevăzute pentru fiecare tip de contribuabil (contribuabil 
mare, mijlociu, alți contribuabili), cu mențiunea că în această perioadă nu se includ 
perioadele de suspendare legală a inspecţiei fiscale; 
- se introduc prevederi în cazul în care inspecţia fiscală a început şi intervine încetarea 
persoanei juridice sau decesului persoanei fizice ca subiecte de drept fiscal, în sensul 
că inspecţia fiscală continuă cu succesorii persoanei respective, dacă aceştia există; 
 √ Suspendarea inspecției fiscale: 
- se modifică și completează prevederile privind procedura de suspendare a inspecției 
fiscale; 
- se reglementează dreptul contribuabilul/plătitorul de a fi informat cu privire la orice alt 
mijloc de probă obţinut de organul fiscal care are legătură cu situaţia fiscală a 
contribuabilului/plătitorului, cu excepţia cazului în care obiective de interes general 
justifică restrângerea accesului la respectivele probe, caz în care contribuabilul este 
informat în mod corespunzător despre obiectivele a căror protejare împiedică accesul 
acestuia la probe; 
- se prevede faptul că contribuabilul/plătitorul poate contesta decizia de suspendare, 
potrivit titlului VIII - Soluționarea contestațiilor formulate împotriva actelor 
administrative fiscale; 
 √ Reverificarea fiscală - contribuabilul poate solicita reverificarea în situaţiile 
în care nu poate corecta declaraţia de impunere; 
 √ Rezultatul inspecției fiscale - se modifică prevederile privind întocmirea 
raportului de inspecție fiscală; 
 √ Controlului inopinat și operativ 

- se modifică prevederile privind informarea reprezentantului legal al 
contribuabilului/plătitorului sau a împuternicitului acestuia, după caz, cu privire la 
constatările inspecției fiscale, precum și discutarea acestora. Regulile speciale privind 
competența de efectuare a inspecției fiscale de către organul fiscal central se aplică și 
în cazul controlului inopinat; 
- se introduc noi prevederi cu privire la rezultatele controlului antifraudă; 
  √ Verificarea situației fiscale personale - se poate realiza și la domiciliul 
persoanei fizice sau domiciliul/sediul persoanei care îi acordă asistență de 
specialitate, în cazuri justificate; 
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 √ Certificatul de atestare fiscală: 
 - organul fiscal central emitent înscrie în certificatul de atestare fiscală sumele certe, 
lichide şi exigibile pe care contribuabilul/plătitorul solicitant le are de încasat de la 
autorităţi contractante definite potrivit Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
- proprietarii bunurilor care înstrăinează mijloace de transport nu trebuie să prezinte 
certificatul de atestare fiscală în cazul în care pentru înstrăinare utilizează formularul 
de contract de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport aprobat prin ordin al 
ministrului potrivit dispoziţiilor legale în vigoare; 
 √ Restituirea impozitului pe venit reținut la sursă - se introduc prevederi 
speciale privind restituirea impozitului pe dividende; 
 √ Dobânzi și penalități de întârziere - nu se datorează obligaţii fiscale 
accesorii pentru suma plătită în contul obligaţiei fiscale principale dacă, anterior 
stabilirii obligaţiilor fiscale, debitorul a efectuat o plată, iar suma plătită nu a stins alte 
obligaţii, stabilite prin: 
a) declaraţii de impunere depuse ulterior efectuării plăţii; 
b) declaraţii de impunere rectificative sau decizii de impunere, inclusiv cele emise ca 
urmare a refacerii inspecţiei fiscale în condiţiile art. 129. În aceste cazuri, se datorează 
obligaţii fiscale accesorii de la data scadenţei obligaţiei fiscale principale până la data 
plăţii, inclusiv; 
 √ Penalitatea de nedeclarare:  
- se stabilește de organul fiscal prin decizii de impunere; 
- penalitatea de nedeclarare nu se aplică dacă obligaţiile fiscale principale nedeclarate 
sau declarate incorect de contribuabil/plătitor şi stabilite de organul fiscal prin decizii 
de impunere rezultă din aplicarea unor prevederi ale legislaţiei fiscale de către 
contribuabil/plătitor, potrivit interpretării organului fiscal cuprinse în norme, instrucţiuni, 
circulare sau opinii comunicate contribuabilului/plătitorului de către organul fiscal 
central; 
 √ Dobânzi în cazul sumelor de restituit sau de rambursat de la buget - 
dreptul contribuabilului/plătitorului de a solicita dobânda se prescrie în termen de 5 
ani; 
 √ Eșalonarea la plată - nu se acordă pentru obligaţiile fiscale în sumă totală 
mai mică de 500 lei în cazul persoanelor fizice, 2.000 lei în cazul asocierilor fără 
personalitate juridică şi 5.000 lei în cazul persoanelor juridice; 
 √ Garanții - nu este necesară constituirea de garanţii pentru obligaţiile fiscale 
eşalonate la plată, precum şi cele care fac obiectul amânării la plată potrivit art. 208, 
de până la 5.000 lei în cazul persoanelor fizice, 10.000 lei în cazul asocierilor fără 
personalitate juridică şi, respectiv, 20.000 lei în cazul persoanelor juridice; 
 √ Măsuri asiguratorii / excutare silită - se modifică prevederile privind 
măsurile asiguratorii, executarea silită, darea în plată, starea de insolvabilitate; 
 √ Soluționarea contestațiilor  
- se modifică prevederile privind posibilitatea de contestare, obiectul contestației, 
organul competent, susținerea orală a contestației, calea de atac: 
 • obiectul contestaţiei îl constituie sumele şi măsurile stabilite şi înscrise de 
organul fiscal în titlul de creanţă sau în actul administrativ fiscal atacat, precum şi 
sumele şi măsurile nestabilite de către organul fiscal, dar pentru care există această 
obligaţie potrivit legii; 
 • activitatea de soluţionare a contestaţiilor se realizează de către structura 
specializată din cadrul aparatului propriu al Ministerului Finanţelor Publice atât la 
nivel central, cât şi la nivel teritorial. Competenţa şi atribuţiile structurii specializate din 
cadrul Ministerului Finanţelor Publice şi ale structurilor teritoriale de soluţionare a 
contestaţiilor se stabilesc prin ordin al ministrului finanţelor publice; 
 • în cadrul procedurii de susținere orală a contestației, la solicitarea 
contestatorului, organul de soluţionare este obligat să asigure acestuia accesul la 
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toate probele ce au legătură cu soluţionarea contestaţiei fiscale, cu excepţia cazului în 
care obiective de interes general justifică restrângerea accesului la respectivele probe; 
- se introduc prevederi privind reexaminarea deciziei de soluționare; 
 √ Sancțiuni: 
- în cazul persoanelor fizice, nedepunerea la termenele prevăzute de lege a 
declaraţiilor de venit, precum şi a declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi 
contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice constituie contravenţie şi se 
sancţionează cu amendă de la 50 lei la 500 lei; 
- contravenientul poate achita în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau 
comunicării procesului-verbal jumătate din minimul amenzii prevăzute în prezentul 
cod, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-
verbal. 
 √ Dispoziții tranzitorii și dispoziții finale: - se reglementează termenele de 
intrare în vigoare și de aplicare ale modificărilor/completărilor aduse Legii nr. 207/2015 
privind Codul de procedură fiscală. 
 

 

 2.  Legea nr. 296/2020 din 18 decembrie 2020 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (MO nr. 1269 din 21 
decembrie 2020):  
 

 ► Modifică și completează Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,  în legătură 
cu următoarele aspecte principale: 
 
 √ Dispoziții generale: 
- se modifică definiția următorilor termeni: locul conducerii efective, persoană juridică 
afiliată, rezident, titlu de participare; 
- se introduc prevederi privind locul conducerii efective în România al unei persoane 
juridice străine: 
 •dacă o persoană juridică străină este considerată rezidentă atât în România, 
cât şi într-un stat semnatar al unei convenţii de evitare a dublei impuneri la care 
România este parte, rezidenţa acestei persoane se va stabili potrivit prevederilor 
convenţiei de evitare a dublei impuneri; 
 • persoana juridică străină înregistrată cu locul conducerii efective în România 
până la data de 31 decembrie 2020 inclusiv are obligaţia ca până la 30 iunie 2021 
inclusiv să depună la organul fiscal central competent formularul "Chestionar pentru 
stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei juridice străine conform locului conducerii 
efective în România", prevăzut la art. 230 alin. (8) din Legea nr. 227/2015, cu 
modificările şi completările ulterioare, însoţit de documentele prevăzute la art. 81 alin. 
(2) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu 
modificările şi completările aduse prin prezenta lege, în vederea clarificării situaţiei 
concrete a contribuabilului în ceea ce priveşte rezidenţa fiscală în România; 
- se modifică prevederile privind veniturile obținute în Romania de nerezidenți; 
 √ Impozit pe profit: 
- sunt obligate la plata impozitului pe profit persoanele juridice străine rezidente în 
România potrivit locului conducerii efective; 
- se modifică și completează prevederile privind scutirea de impozit a profitului 
reinvestit; 
- se includ în categoria cheltuielilor deductibile pentru determinarea rezultatului fiscal 
cheltuielile suportate de angajator aferente activităţii în regim de telemuncă pentru 
salariaţii care desfăşoară activitatea în acest regim, potrivit legii; 
- cheltuielile reprezentând amortizarea aparatelor de marcat electronice fiscale, care 
se scad din impozitul pe profit potrivit alin. (4) lit. t), sunt cheltuieli nedeductibile la 
calculul rezultatului fiscal; 
- ajustările pentru deprecierea creanţelor devin integral deductibile, se elimină pragul 
de 30%; 
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- se introduc reguli noi în vederea determinării rezultatului fiscal pentru contribuabilii 
care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de 
raportare financiară, în ceea ce privește contractele de leasing; 
- se introduc reguli noi privind recuperarea pierderii fiscale pentru contribuabilii care, în 
calitate de absorbant/beneficiar al unei operaţiuni de fuziune/divizare/desprindere 
preiau o pierdere fiscală nerecuperată integral; 
- se introduc reguli privind consolidarea fiscală în domeniul impozitului pe profit, 
aplicarea sistemului de consolidare fiscală şi constituire a grupului fiscal, intrarea sau 
ieşirea unui membru din grupul fiscal,  calcularea rezultatului fiscal consolidat, regimul 
tranzacţiilor intra-grup privind preţurile de transfer, regimul pierderilor fiscale, reguli de 
calcul în situaţia ieşirii unui membru din grupul fiscal sau desfiinţării grupului fiscal, 
declararea şi plata impozitului pe profit și depunerea declaraţiei anuale de impozit pe 
profit. 

√ Impozitul pe venitul microîntreptrinderilor: 
- se abrogă prevederile privind cotele de impozitare în anumite cazuri speciale 
(persoane juridice nou înființate); 
- se modifică regulile de stabilire a bazei impozabile în cazul contribuabililor care își 
încetează existența în trimestrul IV sau în ultimul trimestru al perioadei impozabile; 

√ Impozit pe venit: 
- se modifică și completează regulile privind impozitarea persoanelor fizice 
nerezidente: 
 • persoana fizică nerezidentă care îndeplineşte condiţia de rezidenţă prevăzută 
la art. 7 pct. 28 lit. b) este supusă impozitului pe venit pentru veniturile obţinute din 
orice sursă, atât din România, cât şi din afara României, începând cu prima zi în care 
declară că centrul intereselor vitale se află în România; 
 • persoana fizică nerezidentă care îndeplineşte condiţia de rezidenţă prevăzută 
la art. 7 pct. 28 lit. c) este supusă impozitului pe venit pentru veniturile obţinute din 
orice sursă, atât din România, cât şi din afara României, începând cu prima zi a sosirii 
în România; 
- se modifică regulile generale de stabilire a venitului net anual din activități 
independente, determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitate: 
 • în venitul brut se includ câştigurile din transferul activelor din patrimoniul 
afacerii, utilizate într-o activitate independentă, exclusiv contravaloarea bunurilor din 
patrimoniul personal afectate exercitării activităţii, rămase la încetarea activităţii; 
 • în categoria cheltuielilor nedeductibile se includ cheltuielile cu amortizarea 
bunurilor din patrimoniul personal afectate exercitării activităţii, potrivit legii și  
cheltuielile cu costul de achiziţie al aparatelor de marcat electronice fiscale, astfel cum 
sunt definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, puse în funcţiune în anul 
respectiv, potrivit legii;  

• se introduc prevederi noi în cazul transformării/schimbării formei de exercitare 
a unei activităţi, cu respectarea legislaţiei în materie specifică fiecărei forme de 
exercitare, în condiţiile continuării activităţii; 
 • se introduc prevederi referitoare la plăţile anticipate ale impozitului pentru 
veniturile realizate de către contribuabili, alţii decât titularul dreptului de proprietate, 
fost proprietar sau moştenitorii legali ori testamentari ai acestuia, de la Autoritatea 
Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor, ca urmare a valorificării dreptului de 
creanţă dobândit în legătură cu măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în 
natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului 
comunist în România potrivit prevederilor Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru 
finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate 
în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- în categoria veniturilor din salarii și asimilate salariilor neimpozabile, în înțelesul 
impozitului pe venit, se includ: 
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  •avantajele sub forma utilizării în scop personal a vehiculelor prevăzute la art. 
25 alin. (3) lit. l) care nu sunt utilizate exclusiv în scopul activităţii economice, aflate în 
proprietatea sau folosinţa persoanelor juridice ce aplică regimul de impozitare al 
microîntreprinderilor sau impozitul specific unor activităţi; 
 • sumele acordate angajaţilor care desfăşoară activităţi în regim de telemuncă 
pentru susţinerea cheltuielilor cu utilităţile la locul în care angajaţii îşi desfăşoară 
activitatea, precum electricitate, încălzire, apă şi abonamentul de date, şi achiziţia 
mobilierului şi a echipamentelor de birou, în limitele stabilite de angajator prin 
contractul de muncă sau regulamentul intern, în limita unui plafon lunar de 400 lei 
corespunzător numărului de zile din luna în care persoana fizică desfăşoară activitate 
în regim de telemuncă. Sumele vor fi acordate fără necesitatea de prezentare a 
documentelor justificative; 
 • sumele pentru acoperirea costurilor cu testarea epidemiologică şi/sau 
vaccinarea angajaţilor pentru împiedicarea răspândirii bolilor care pun în pericol 
sănătatea angajaţilor şi cea publică; 
- se introduc prevederi privind obligaţia de calcul, reţinere, plată şi declarare a 
impozitului în cazul avantajelor în bani şi/sau în natură primite de la terţi ca urmare a 
prevederilor contractului individual de muncă, a unui raport de serviciu, act de 
detaşare sau a unui statut special prevăzut de lege ori a unei relaţii contractuale între 
părţi, după caz și în cazul avantajelor în bani şi/sau în natură primite de la terți care nu 
sunt rezidenți fiscali români; 
- în categoria veniturilor impozabile din cedarea folosinței bunurilor se includ şi 
veniturile obţinute de către proprietar din închirierea în scop turistic a camerelor 
situate în locuinţe proprietate personală, indiferent de numărul de locuinţe în care sunt 
situate acestea; 
- se modifică și completează regulile privind stabilirea impozitului pe venitul determinat 
pe baza normei anuale de venit pentru contribuabilii care realizează venituri din 
închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, 
cuprinsă între una şi 5 camere inclusiv, indiferent de numărul de locuinţe în care sunt 
situate acestea; 
- se modifică regulile de stabilire a impozitului final pentru veniturile realizate din 
închirierea în scop turistic în cazul depăşirii numărului de 5 camere în cursul anului 
fiscal; 
- în categoria veniturilor neimpozabile din investiții se includ veniturile din transferul de 
titluri de valoare şi/sau aur de investiţii la momentul dobândirii acestora în cazul 
partajului judiciar sau voluntar, precum şi al regimului separaţiei de bunuri; 
- în categoria veniturilor neimpozabile din activități agricole se include o nouă 
categorie: căpșun – până la 1,0 ha; 
- în cazul în care activitatea agricolă se desfăşoară în cadrul unei asocieri fără 
personalitate juridică, obligaţia depunerii declaraţiei anuale de venit pentru asocierile 
fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale la organul 
fiscal competent revine asociatului care răspunde pentru îndeplinirea obligaţiilor 
asociaţiei faţă de autorităţile publice până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului 
curent pentru anul anterior;  
- se modifică prevederile privind veniturile neimpozabile obținute din premii și jocuri de 
noroc; 
- se modifică/completează prevederile privind veniturile obținute din alte surse. Se 
includ în această categorie și tichetele cadou acordate altor categorii de beneficiari 
potrivit prevederilor art. 15 alin. (2) din Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor 
de valoare, cu modificările şi completările ulterioare, pentru campaniile de marketing, 
studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, pentru protocol, pentru reclamă 
şi publicitate, altele decât cele prevăzute la art. 76 alin. (3) lit. h) şi alin. (4) lit. a) din 
Codul fiscal; 
- termenul de 15 martie, inclusiv, pentru depunerea declaraţiei unice privind impozitul 
pe venit şi contribuţii sociale datorate de persoane fizice, precum şi termenul de plată 
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al impozitului pe venit şi al contribuţiilor sociale obligatorii, datorate de persoanele 
fizice, se înlocuieşte cu termenul de 25 mai, inclusiv; 
- termenul de 15 martie, inclusiv, prevăzut pentru depunerea formularului 230 "Cerere 
privind destinaţia sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat" la art. 
123 alin. (4) şi art. 123^1 din titlul IV - "Impozitul pe venit" se înlocuieşte cu termenul 
de 25 mai, inclusiv; 
- se modifică termenul de depunere a declarațiilor anuale de venit pentru asocierile, cu 
excepţia celor care realizează venituri din activităţi agricole impuse pe baza normelor 
de venit - până în ultima zi a lunii februarie a anului următor; 
- se modifică termenul pentru depunerea la organul fiscal competent a declaraţiei 
privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit de către 
plătitorii de venituri cu regim de reţinere la sursă a impozitelor - până în ultima zi a 
lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat, cu excepţia plătitorilor 
de venituri din salarii şi asimilate salariilor, plătitorilor de venituri din drepturi de 
proprietate intelectuală, plătitorilor de venituri în baza contractelor de activitate 
sportivă, venituri din arendă sau din asocieri cu persoane juridice, aceştia având 
obligaţia depunerii Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, 
impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate; 
- capitolul „Dispoziții tranzitorii” se completează cu datele de la care se aplică 
prevederile menționate anterior. 

√ Contribuții sociale obligatorii: 
- se introduc prevederi pentru veniturile realizate din străinătate: 
 • în vederea stabilirii contribuţiilor sociale obligatorii se aplică regulile proprii 
fiecărei categorii de venit, în funcţie de natura acestora, cu respectarea legislaţiei 
europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind 
sistemele de securitate socială la care România este parte;  
- se introduc prevederi privind stabilirea bazei anuale de calcul a contribuţiei de 
asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate pentru 
venituri asimilate salariilor pentru activitatea desfăşurată în străinătate și obligațiile 
declarative; 
- nu se cuprind în baza lunară de calcul a contribuțiilor de asigurări sociale: 
 • avantajele sub forma utilizării în scop personal a vehiculelor prevăzute la art. 
25 alin. (3) lit. l) care nu sunt utilizate exclusiv în scopul activităţii economice, aflate în 
proprietatea sau folosinţa persoanelor juridice care aplică regimul de impozitare al 
microîntreprinderilor sau impozitul specific unor activităţi; 
 • sumele acordate angajaţilor care desfăşoară activităţi în regim de telemuncă 
pentru susţinerea cheltuielilor cu utilităţile la locul în care angajaţii îşi desfăşoară 
activitatea, precum electricitate, încălzire, apă şi abonamentul de date, şi achiziţia 
mobilierului şi echipamente de birou, în limitele stabilite de angajator prin contractul de 
muncă sau regulamentul intern, în limita unui plafon lunar de 400 lei corespunzător 
numărului de zile din luna în care persoana fizică desfăşoară activitate în regim de 
telemuncă. Sumele vor fi acordate fără necesitatea de prezentare a documentelor 
justificative; 
 • acoperirea costurilor cu testarea epidemiologică şi/sau vaccinarea angajaţilor 
pentru împiedicarea răspândirii bolilor care pun în pericol sănătatea angajaţilor şi cea 
publică; 
 • contribuţia asiguratorie de muncă prevăzută la cap. IX, datorată de 
persoanele fizice prevăzute la art. 220^1 lit. b); 
 • sumele plătite de angajator pentru educaţia timpurie a copiilor angajaţilor; 
- se introduc prevederi privind obligaţia de calcul, reţinere, plată și declarare a 
contribuţiei de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate 
datorată în cazul avantajelor în bani şi/sau în natură primite de la terţi ca urmare a 
prevederilor contractului individual de muncă, a unui raport de serviciu, act de 
detaşare sau a unui statut special prevăzut de lege ori a unei relaţii contractuale între 
părţi, după caz; 
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- în cazul persoanelor fizice care realizează, de la mai mulţi plătitori, venituri din 
drepturi de proprietate intelectuală sau în baza contractelor de activitate sportivă, sub 
nivelul a 12 salarii minime brute pe ţară, dar cumulate, aceste venituri se situează 
peste nivelul a 12 salarii minime brute pe ţară, şi au depus la organul fiscal Declaraţia 
unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, iar 
în cursul anului încheie cu un plătitor de venit un contract a cărui valoare este peste 
plafonul de 12 salarii minime brute pe ţară, nu se aplică reţinerea la sursă a 
contribuţiei de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate. În 
această situaţie se aplică sistemul de impozitare prin autoimpunere, iar stabilirea 
contribuţiei se face prin Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile 
sociale datorate de persoanele fizice; 
- se introduc prevederi privind obligațiile declarative pentru persoanele fizice care 
realizează venituri reprezentând remuneraţii, indemnizaţii şi alte venituri similare, 
precum şi orice alte avantaje, în bani şi/sau în natură, obţinute din străinătate în 
calitate de membri ai consiliului de administraţie, membri ai directoratului, membri ai 
consiliului de supraveghere, administratori, directori, cenzori, membri fondatori, 
reprezentanţi în adunarea generală a acţionarilor sau orice alte activităţi desfăşurate 
în funcţii similare pentru activitatea desfăşurată în străinătate la angajatori/plătitori de 
venituri care nu au sediul permanent şi nu sunt rezidenţi fiscali în România; 
- se modifică prevederile privind încetarea plăţii contribuţiei de asigurări sociale de 
sănătate; 
- se introduc prevederi privind stabilirea, plata și declararea contribuției asiguratorie 
pentru muncă  în cazul avantajelor în bani şi/sau în natură primite de la terţi ca urmare 
a prevederilor contractului individual de muncă, a unui raport de serviciu, act de 
detaşare sau a unui statut special prevăzut de lege ori a unei relaţii contractuale între 
părţi. 

√ Impozitul pe veniturile obținute din România de nerezidenți: 
- se modifică prevederile privind veniturile impozabile, reținerea impozitului, 

veniturile obținute de artiști sau sportivi, venituri neimpozabile în Romania, scutiri, 
convenția de evitare a dublei impuneri, declarații; 

- se modifică termenul până la care plătitorii de venituri cu regim de reţinere la 
sursă a impozitelor, cu excepţia plătitorilor de venituri din salarii, conform prezentului 
titlu, au obligaţia să depună o declaraţie privind calcularea şi reţinerea impozitului 
pentru fiecare beneficiar de venit la organul fiscal competent - ultima zi a lunii 
februarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat; 
 √ Taxa pe valoarea adăugată: 
- nu este considerat livrare de bunuri transferul dreptului de proprietate asupra unui 
bun imobil de către o persoană impozabilă către o instituţie publică, în scopul stingerii 
unei obligaţii fiscale restante; 
- se modifică prevederile privind transferul de active; 
- se majorează plafonul pentru aplicarea sistemului de TVA la încasare la 4.500.000 
lei; 
- ajustarea bazei de impozitare se face și în cazul în care contravaloarea totală sau 
parţială a bunurilor livrate sau a serviciilor prestate nu a fost încasată de la beneficiarii 
persoane fizice în termen de 12 luni de la termenul de plată stabilit de părţi, ori în lipsa 
acestuia, de la data emiterii facturii, cu excepţia situaţiei în care furnizorul/prestatorul 
şi beneficiarul sunt părţi afiliate; 
- se modifică condițiile privind aplicarea cotei reduse de TVA de 5% pentru livrarea de 
locuințe: suprafaţă utilă de maximum 120 m2, exclusiv anexele gospodăreşti, a căror 
valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu depăşeşte suma de 140.000 
de euro, al cărei echivalent în lei se stabileşte la cursul de schimb comunicat de 
Banca Naţională a României, valabil la data de 1 ianuarie a fiecărui an, exclusiv taxa 
pe valoarea adăugată, achiziţionate de persoane fizice; 
- se modifică prevederile privind dreptul de deducere a TVA exercitat prin decontul de 
taxă: în situaţia în care nu sunt îndeplinite condiţiile şi formalităţile de exercitare a 
dreptului de deducere în perioada fiscală de declarare sau în cazul în care nu s-au 
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primit documentele de justificare a taxei prevăzute la art. 299, persoana impozabilă îşi 
poate exercita dreptul de deducere prin decontul perioadei fiscale în care sunt 
îndeplinite aceste condiţii şi formalităţi sau printr-un decont ulterior, dar în cadrul 
termenului de prescripţie prevăzut în Codul de procedură fiscală, inclusiv în cazul 
anulării rezervei verificării ulterioare ca urmare a inspecţiei fiscale; 
- se modifică prevederile privind rambursările de taxă către persoanele impozabile 
înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 316; 
- se modifică prevederile privind înregistrarea în scopuri de TVA de către persoana 
impozabilă nestabilită în România şi neînregistrată în scopuri de TVA în România; 
- se modifică prevederile privind excepțiile pentru care nu se face plata efectivă a TVA 
la organele vamale pentru importul de bunuri și se reglementează condițiile ce trebuie 
îndeplinite de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 
care au obţinut certificat de amânare de la plată pentru a se încadra la aceste excepții. 
 √ Accize: 
- se modifică definiția termenilor: expeditor înregistrat, procedura vamală suspensivă 
sau regim vamal suspensiv; 
- se introduc noi prevederi privind eliberarea pentru consum:  
 •în cazul unui produs accizabil pentru care acciza nu a fost anterior exigibilă, se 
consideră eliberare pentru consum atunci când produsul accizabil obţinut în urma 
probelor tehnologice este deţinut de un antrepozitar propus într-un loc de producţie 
pentru care s-a respins cererea de autorizare ca antrepozit fiscal. Acciza devine 
exigibilă la data la care decizia de respingere a cererii de autorizare ca antrepozit 
fiscal produce efecte, pentru produsele accizabile ce pot fi eliberate pentru consum; 
- se modifică prevederile privind acciza specifică pentru țigarete; 
- se prevede faptul că operatorii economici autorizaţi în domeniul energiei electrice au 
obligaţia de a se înregistra la autoritatea competentă înainte de desfăşurarea 
activităţii cu energie electrică, în condiţiile prevăzute în normele metodologice; 
- se prevede faptul că autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor înregistraţi, a 
expeditorilor înregistraţi şi a importatorilor autorizaţi se efectuează de către direcţiile 
generale regionale ale finanţelor publice, respectiv de către Direcţia Generală de 
Administrare a Marilor Contribuabili, pentru operatorii economici mari 
contribuabili; 
- se modifică prevederile privind regimul de antrepozitare pentru micii producători de 
vinuri; 
- se modifică prevederile privind deplasarea produselor accizabile aflate în regim 
suspensiv de accize; 
- nu se consideră neregulă diferenţele constatate între cantităţile înregistrate la 
expediere, respectiv la recepţie, care pot fi atribuite toleranţelor aparatelor de 
măsurare şi care sunt în limitele claselor de precizie ale aparatelor, stabilite conform 
Hotărârii Guvernului nr. 711/2015 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la 
dispoziţie pe piaţă a mijloacelor de măsurare, cu modificările ulterioare. 
 √ Impozite și alte taxe locale: 
- se modifică definiția clădirii – aceasta este defintă ca fiind orice construcţie situată 
deasupra solului şi/sau sub nivelul acestuia, indiferent de denumirea ori de folosinţa 
sa, şi care are una sau mai multe încăperi ce pot servi la adăpostirea de oameni, 
animale, obiecte, produse, materiale, instalaţii, echipamente şi altele asemenea, iar 
elementele structurale de bază ale acesteia sunt pereţii şi acoperişul, indiferent de 
materialele din care sunt construite, inclusiv construcţiile reprezentând turnurile de 
susţinere a turbinelor eoliene şi fundaţiile acestora; 
- nu se datorează impozit/taxă pe clădiri pentru clădirile caselor de cultură ale 
sindicatelor, aflate în proprietatea/administrarea organizaţiilor sindicale, cu excepţia 
încăperilor folosite pentru activităţi economice sau agrement; 
- se prevede faptul că scutirea de la plata impozitului/taxei pe clădiri, a 
impozitului/taxei pe teren sau a impozitului pe mijloacele de transport în cazul 
persoanelor cu handicap temporar, care deţin un certificat de handicap revizuibil, se 
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acordă începând cu data emiterii noului certificat de handicap, cu condiţia ca acesta 
să aibă continuitate şi să fie depus la organul fiscal local în termen de 45 de zile; 
- se modifică prevederile privind calculul impozitului pe clădirile nerezidențiale și pe 
clădirile cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice, privind calculul 
impozitului pe clădirile deținute de persoanele juridice; 
- pentru anul 2021 se stabilesc reguli tranzitorii în vederea stabilirii impozitului pe 
clădirile cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice; 
- se prevede faptul că în cazul terenurilor pentru care se datorează taxa pe teren, în 
temeiul unui contract de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă care se 
referă la perioade mai mari de un an, titularul dreptului de concesiune, închiriere, 
administrare ori folosinţă are obligaţia depunerii unei declaraţii la organul fiscal local în 
termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a contractului şi datorează taxa pe 
teren începând cu data de 1 ianuarie a anului următor; 
- operatorii economici, comercianţi auto sau societăţi de leasing, care înregistrează ca 
stoc de marfă mijloace de transport, cumpărate de la persoane fizice din România şi 
înmatriculate pe numele acestora, au obligaţia să radieze din evidenţa Direcţiei Regim 
Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV) mijloacele de 
transport de pe numele foştilor proprietari. 
 ►Articolul VII reglementează termenele de intrare în vigoare și de aplicare ale 
modificărilor/completărilor aduse Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. 
 

 

 3. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3179/2020 pentru completarea 
art. 2 din Procedura de anulare a obligațiilor de plată accesorii, aprobată prin 
Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.100/2020 (MO nr. 1279 din 22 
decembrie 200) 
 
 ► Reglementează că, în sensul prevederilor art. VIII alin. (2) lit. a) din OUG nr. 
69/2020, sunt considerate obligații bugetare principale restante și obligațiile bugetare 
principale datorate de debitorul aflat în insolvență pentru care s-a împlinit scadența 
până la data de 31 martie 2020 inclusiv, independent de existența unui tabel de 
creanțe sau a unui program de plată a creanțelor. 

 

 4. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3192/2020 pentru modificarea 
Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță 
între Ministerul Finanțelor Publice/organul fiscal central și persoanele fizice, 
persoanele juridice și alte entități fără personalitate juridică, aprobată prin 
Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 660/2017 (MO nr. 1291 din 24 decembrie 
200) 
 
 ► Include în categoria documentelor ce pot face obiectul comunicării prin SPV, 
declarațiile de înregistrare și alte declarații întocmite de persoana fizică, persoana 
juridică sau altă entitate fără personalitate juridică, potrivit legii;  
 ► Elimină, pentru cererile adresate de persoana fizică, persoana juridică sau 
altă entitate fără personalitate juridică care puteau face obiectul comunicării prin SPV, 
prevederea ca acestea să fie adresate pentru obținerea unor informații sau 
documente în legătură cu situația fiscală personală; 
 ► Include în categoria documentelor sau actelor emise de Ministerul Finanțelor 
Publice/Agenția Națională de Administrare Fiscală la cererea persoanei fizice, 
persoanei juridice sau altei entități fără personalitate juridică, fisierele de profil 
prevăzute de OPANAF nr. 146/2018 pentru descrierea profilurilor prevăzute la art. 22 
pct. J lit.a) din Normele metodologice pentru aplicarea OUG nr. 28/1999 privind 
obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, 
structura XML a mesajelor de activare a acestora, structura XML a fișierelor prevăzute 
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la art. 22 pct. J lit.a) din Normele metodologice pentru aplicarea OUG nr. 28/1999 
privind obligația agenților economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, 
precum și categoriile de URL-uri utilizate în schimbul de informații cu sistemul 
informatic național de supravghere și monitorizare a datelor fiscale al Agenției 
Naționale de Administrare fiscală, cu modificări ulterioare și alte asemenea. 

 
 
 


