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BULETIN LEGISLATIV NR.7/2020 

 

 

IULIE 2020 

 Se aproba sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2020 a 

operatorilor economici; 

 Scaderea costului de achiziție al caselor de marcat electronice fiscale 

din impozitul pe profit, din impozitul pe veniturile 

microîntreprinderilor, din impozitul pe venit sau din impozitul 

specific unor activități, după caz. 

 Se modifica instrucțiunile de completare a formularului 100 

 Aprobarea procedurii de anulare a obligatiilor de plata accesorii 

 Instrucțiuni de aplicare a scutirii de taxă pe valoarea adaugata 

 Ratele  dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei și în 

dolari 

 Noutati privind Legea pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii 

terorismului; 

 Modificarea si completarea unor acte normative in domeniul insolventei si a altor 

acte normative 

 Instituirea unor facilitate fiscale, precum si pentru modificarea altor acte normative 

 Modificari privind Declaratia Beneficiarului Real 

 

    

 

Acte normative de interes economic  

aparute in luna IULIE 2020 
 

 

Topic 

 

Actul normative 

 
Titlu 

 

Modifica 

Completeaza 

Abroga 

Proroga 

Deroga 

 

Raportările contabile la 30 iunie 2020 

urmează a fi depuse la unitățile teritoriale 

ale Ministerului Finanțelor Publice până cel 

Ordin 2206/24.07.2020 

M.O 675/ 30 Iulie 2020 

ORDIN nr. 2.206 din 24 iulie 2020 pentru aprobarea 

Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2020 a 
operatorilor economici, precum și pentru completarea 

Noutate 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/180155
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mai târziu la data de 30 septembrie 2020. unor prevederi contabile 

Incepand cu luna august a anului 2020, 

contribuabilii vor putea scădea costul de 

achiziție al caselor de marcat electronice 

fiscale din impozitul pe profit, din impozitul 

pe veniturile microîntreprinderilor, din 

impozitul pe venit sau din impozitul specific 

unor activități, după caz. 

Legea 153/24/07.2020  

M.O 659/ 24 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 

 

Modificare si  

Completare Lege 
227/2015 

Completare legea 

170/2016 

Se modifica Anexa nr. 4, anexa privind 

instrucțiunile de completare a formularului 

100 «Declarație privind obligațiile de plată 

la bugetul de stat. 

Ordin 3011/ 21.07.2020 

M.O 651/ 23 Iulie 2020 

ORDIN nr. 3.011 din 21 iulie 2020privind modificarea 

anexei nr. 4 "Instrucțiuni de completare a formularului 
100 «Declarație privind obligațiile de plată la bugetul 

de stat», cod 14.13.01.99/bs" la Ordinul președintelui 

Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 
587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului 

formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și 

taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau 
reținere la sursă 

 

Modificarea Anexei 

nr. 4 „Instrucțiuni de 
completare a 

formularului 100 

«Declarație privind 
obligațiile de plată la 

bugetul de stat», cod 

14.13.01.99/bs” la 
Ordinul președintelui 

ANAF nr. 587/2016 

Se aproba procedura de anulare a 

obligatiilor de plata accesorii 

Ordin 2100/08.07.2020 

M.O 635/ 20 Iulie 2020 

ORDIN nr. 2.100 din 8 iulie 2020pentru aprobarea 

Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii 
 

Modificare si 

completare  
Legea 227/2015 

Principalele modificări aduse de  prezentul 

ordin: 

 Clarificări in ceea ce privește 

aplicabilitatea “Soluțiilor Rapide” privind 

scutirea de TVA în cadrul tranzacțiilor 

intracomunitare cu bunuri. 

 Clarifică modul de aplicare a 

Ordin 2148/14.07.2020 

M.O 628/ 17 Iulie 2020 

ORDIN nr. 2.148 din 14 iulie 2020 privind modificarea 

și completarea Instrucțiunilor de aplicare a scutirii de 

taxă pe valoarea adăugată 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 Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 103/2016 
 

Modificarea și 

completarea 

Instrucțiunilor de 
aplicare a scutirii de 

taxă pe valoarea 

adăugată pentru 
operațiunile prevăzute 

la art. 294 alin. (1) lit. 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/227343
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/182612
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/224199
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/224199
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/224199
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/224199
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/224199
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/224199
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/224199
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/224199
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/224199
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/224199
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/224199
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http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/224199
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/224199
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/224199
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/224199
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/227956
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/180155
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/227244
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/227244
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/227244
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/227244
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/180154
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scutirilor de TVA în cazul serviciilor legate 

de exportul de bunuri 

 Modificăra  definiția exportatorului 

în sensul TVA. 

 Termenul de prezentare a 

documentelor justificative pentru aplicarea 

scutirilor de TVA a fost prelungit de la 90 

de zile la 150 zile 

 

a)-i), art. 294 alin. (2) 

și art. 296 din Legea 

nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal 

Începând cu perioada de aplicare 24 iunie-

23 iulie 2020 rata dobânzii plătite la 

rezervele minime obligatorii constituite în 

lei este de 0,13% pe an, iar rata dobânzii 

plătite la rezervele minime obligatorii 

constituite în dolari SUA este de 0,03% pe 

an. 

Circulara 15 / 14. 07.2020 
M.O 623/ 15 Iulie 2020 

CIRCULARĂ nr. 15 din 14 iulie 2020 privind ratele 
dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii 

constituite în lei și în dolari SUA începând cu perioada 

de aplicare 24 iunie-23 iulie 2020 

Noutate 

- Transferul bunurilor prin donație în 

cadrul programului de combatere a risipei 

alimentare, nu reprezintă o livrare de 

bunuri și nu există obligația colectării TVA. 

- Se păstrează dreptul de deducere a TVA, 

fără să existe obligația ajustării TVA pentru 

aceste bunuri. 

- 

Legea nr. 131/15 iulie 2020 
M.O nr. 623/ 15 Iulie 2020 

LEGE nr. 131 din 15 iulie 2020pentru completarea alin. 
(8) al art. 270 din Legea nr. 227/2015 privind Codul 

fiscal și pentru modificarea Legii nr. 217/2016 privind 

diminuarea risipei alimentare 

Modificare  
Lege 

 227/ 2015 

Modificare 
Legea 

217/2016 

Noutati privind Legea pentru prevenirea si 

combaterea spalarii banilor si finantarii 

terorismului  

OUG 111/2020 

M.O nr. 620/ 15 Iulie 2020 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2020 

privind modificarea și completarea Legii nr. 129/2019 

pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și 
finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și 

completarea unor acte normative, pentru completarea 

Modificare si 

Completare 

Legea 
129/2019 

 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/227244
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/227244
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/227244
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/210637


 
Societate de audit financiar 
       si consultanta in afaceri     
 

    

 
www.griffincororation.ro,  
Tel: 031- 3331417                                                                                                                                                                                                  Copyright@GriffinCorporation .ro 

 

art. 218 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea 

capitalului, pentru modificarea și 
completarea 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 
supravegherea activității de asigurare și reasigurare 

(MO nr. 620 din 15 iulie 2020) 

 

Modificari privind o serie reglementari in 

domeniul insolventei : - in vigoare din 11 

Iulie 2020 

- Valoare-prag (respectiv cuantumul 

minim al creantei privind cererea de 

deschidere a procedurii de 

insolventa a crescut la 50000 lei  

 

Legea nr. 113/2020  
M. O Partea I, nr. 600 din 08 

Iulie 2020 

Legea nr. 113/2020 privind aprobarea Ordonantei de 
urgenta a Guvernului nr. 88/2018 pentru modificarea si 

completarea unor acte normative in domeniul 

insolventei si a altor acte normative 

Modificare si 
completare 

 OUG  88/2018 

Instituirea unor masuri de restructurare a 

obligatilor bugetare restante la data de 31 

Iulie 2020 – in vigoare din 11 Iulie 2020 

Legea 114/2020  

M.O Partea I, nr. 600 din 08 Iulie 

2020 

Legea nr. 114/2020 privind aprobarea Ordonantei de 

Urgenta a Guvernului nr. 90/2020 pentru modificarea 

Ordonantei Guvernului nr.6/2019 privind instituirea 
unor facilitate fiscale, precum si pentru modificarea 

altor acte normative 

Aprobare  

OUG 90/2020 

Modificare 
OUG  

6/2020 

-in vigoare din 09.07.2020- 

 

Sunt scutiți de la plata impozitului pe venit 

persoanele fizice cu handicap grav sau 

accentuat, pentru veniturile realizate din  

transmiterea dreptului de proprietate şi a 

dezmembrămintelor acestuia cu titlul de 

moştenire, prevăzute la art. 111, indiferent 

Legea 104/03.07.2020 

M.O nr.588 din 6 Iulie 2020 

Legea 104/03.07.2020 pentru completarea art. 60 pct. 1 

din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal 

Completare  

Legea 227/2015 
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de momentul dezbaterii succesiunii. (la 

articolul 60 punctul 1 din Legea nr. 

227/2015 privind Codul fiscal, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 

688 din 10 septembrie 2015, cu modificările 

şi completările ulterioare, după litera d) se 

introduce o nouă literă, litera e), cu 

următorul cuprins: e) transmiterea dreptului 

de proprietate şi a dezmembrămintelor 

acestuia cu titlul de moştenire, prevăzute la 

art. 111, indiferent de momentul dezbaterii 

succesiunii) 

 

 

- Nu mai exista obligativitatea depunerii 

Declaratiei anuale a Beneficiarului Real; 

- Nu mai au obligatia depunerii Declaratiei 

Beneficiarului Real de “persoanele 

juridice care sunt constituite doar din 

asociati personae fizice, atunci cand 

acestia sunt singurii beneficiari reali 

(exceptate conform art. 56, (11)) lit.b)” 

- Termenul de depunere a Declaratiei 

Bneficiarului Real este pentru cei care nu 

au depuns déjà si pentru cei care raman 

obligati sa depuna aceasta declaratie, 1 

Noiembrie; 

 

Legea 108/03.07.2020 

M.O 588/ 06 Iulie 2020 

LEGE nr. 108 din 3 iulie 2020 privind modificarea și 

completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și 

combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, 
precum și pentru modificarea și completarea unor acte 

normative 

Modificare si 

completare Legea 

 129/2019 

Raportările contabile la 30 iunie 2020 

urmează a fi depuse la unitățile teritoriale 

Ordin 2206/24.07.2020 

M.O 675/ 30 Iulie 2020 

ORDIN nr. 2.206 din 24 iulie 2020 pentru aprobarea 

Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2020 a 

 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/225614
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ale Ministerului Finanțelor Publice până cel 

mai târziu la data de 30 septembrie 2020. 

operatorilor economici, precum și pentru completarea 

unor prevederi contabile 

Incepand cu luna august a anului 2020, 

contribuabilii vor putea scădea costul de 

achiziție al caselor de marcat electronice 

fiscale din impozitul pe profit, din impozitul 

pe veniturile microîntreprinderilor, din 

impozitul pe venit sau din impozitul specific 

unor activități, după caz. 

Legea 153/24/07.2020  
M.O 659/ 24 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 

 

Modificare si  
Completare Lege 

227/2015 

Completare legea 

170/2016 

Se modifica Anexa nr. 4, anexa privind 

instrucțiunile de completare a formularului 

100 «Declarație privind obligațiile de plată 

la bugetul de stat. 

Ordin 3011/ 21.07.2020 
M.O 651/ 23 Iulie 2020 

ORDIN nr. 3.011 din 21 iulie 2020privind modificarea 
anexei nr. 4 "Instrucțiuni de completare a formularului 

100 «Declarație privind obligațiile de plată la bugetul 

de stat», cod 14.13.01.99/bs" la Ordinul președintelui 

Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 
587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului 

formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și 

taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau 
reținere la sursă 

 

Modificarea Anexei 
nr. 4 „Instrucțiuni de 

completare a 

formularului 100 

«Declarație privind 
obligațiile de plată la 

bugetul de stat», cod 

14.13.01.99/bs” la 
Ordinul președintelui 

ANAF nr. 587/2016 

Se aproba procedura de anulare a 

obligatiilor de plata accesorii 

Ordin 2100/08.07.2020 

M.O 635/ 20 Iulie 2020 

ORDIN nr. 2.100 din 8 iulie 2020pentru aprobarea 

Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii 
 

Modificare si 

completare  
Legea 227/2015 

Principalele modificări aduse de  prezentul 

ordin: 

 Clarificări in ceea ce privește 

aplicabilitatea “Soluțiilor Rapide” privind 

scutirea de TVA în cadrul tranzacțiilor 

intracomunitare cu bunuri. 

Ordin 2148/14.07.2020 

M.O 628/ 17 Iulie 2020 

ORDIN nr. 2.148 din 14 iulie 2020 privind modificarea 

și completarea Instrucțiunilor de aplicare a scutirii de 
taxă pe valoarea adăugată 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 Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 103/2016 
 

Modificarea și 

completarea 
Instrucțiunilor de 

aplicare a scutirii de 

taxă pe valoarea 

adăugată pentru 
operațiunile prevăzute 

la art. 294 alin. (1) lit. 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/227343
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 Clarifică modul de aplicare a 

scutirilor de TVA în cazul serviciilor legate 

de exportul de bunuri 

 Modificăra  definiția exportatorului 

în sensul TVA. 

 Termenul de prezentare a 

documentelor justificative pentru aplicarea 

scutirilor de TVA a fost prelungit de la 90 

de zile la 150 zile 

 

a)-i), art. 294 alin. (2) 

și art. 296 din Legea 

nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal 

Începând cu perioada de aplicare 24 iunie-

23 iulie 2020 rata dobânzii plătite la 

rezervele minime obligatorii constituite în 

lei este de 0,13% pe an, iar rata dobânzii 

plătite la rezervele minime obligatorii 

constituite în dolari SUA este de 0,03% pe 

an. 

Circulara 15 / 14. 07.2020 
M.O 623/ 15 Iulie 2020 

CIRCULARĂ nr. 15 din 14 iulie 2020 privind ratele 
dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii 

constituite în lei și în dolari SUA începând cu perioada 

de aplicare 24 iunie-23 iulie 2020 

 

- Transferul bunurilor prin donație în 

cadrul programului de combatere a risipei 

alimentare, nu reprezintă o livrare de 

bunuri și nu există obligația colectării TVA. 

- Se păstrează dreptul de deducere a TVA, 

fără să existe obligația ajustării TVA pentru 

aceste bunuri. 

- 

Legea nr. 131/15 iulie 2020 
M.O nr. 623/ 15 Iulie 2020 

LEGE nr. 131 din 15 iulie 2020pentru completarea alin. 
(8) al art. 270 din Legea nr. 227/2015 privind Codul 

fiscal și pentru modificarea Legii nr. 217/2016 privind 

diminuarea risipei alimentare 

Modificare  
Lege 

 227/ 2015 

Modificare 
Legea 

217/2016 

Noutati privind Legea pentru prevenirea si 

combaterea spalarii banilor si finantarii 

terorismului  

OUG 111/2020 

M.O nr. 620/ 15 Iulie 2020 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2020 

privind modificarea și completarea Legii nr. 129/2019 

pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și 

Modificare si 

Completare 

Legea 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/227244
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/227244
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/227244
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/210637
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finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și 

completarea unor acte normative, pentru completarea 

art. 218 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea 

capitalului, pentru modificarea și 

completarea 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 

supravegherea activității de asigurare și reasigurare 

(MO nr. 620 din 15 iulie 2020) 
 

129/2019 

 

Modificari privind o serie reglementari in 

domeniul insolventei : - in vigoare din 11 

Iulie 2020 

- Valoare-prag (respectiv cuantumul 

minim al creantei privind cererea de 

deschidere a procedurii de 

insolventa a crescut la 50000 lei  

 

Legea nr. 113/2020  

M. O Partea I, nr. 600 din 08 
Iulie 2020 

Legea nr. 113/2020 privind aprobarea Ordonantei de 

urgenta a Guvernului nr. 88/2018 pentru modificarea si 
completarea unor acte normative in domeniul 

insolventei si a altor acte normative 

Modificare si 

completare 
 OUG  88/2018 

Instituirea unor masuri de restructurare a 

obligatilor bugetare restante la data de 31 

Iulie 2020 – in vigoare din 11 Iulie 2020 

Legea 114/2020  
M.O Partea I, nr. 600 din 08 Iulie 

2020 

Legea nr. 114/2020 privind aprobarea Ordonantei de 
Urgenta a Guvernului nr. 90/2020 pentru modificarea 

Ordonantei Guvernului nr.6/2019 privind instituirea 

unor facilitate fiscale, precum si pentru modificarea 

altor acte normative 

Aprobare  
OUG 90/2020 

Modificare 

OUG  

6/2020 

-in vigoare din 09.07.2020- 

 

Sunt scutiți de la plata impozitului pe venit 

persoanele fizice cu handicap grav sau 

accentuat, pentru veniturile realizate din  

transmiterea dreptului de proprietate şi a 

Legea 104/03.07.2020 

M.O nr.588 din 6 Iulie 2020 

Legea 104/03.07.2020 pentru completarea art. 60 pct. 1 

din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal 

Completare  

Legea 227/2015 
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dezmembrămintelor acestuia cu titlul de 

moştenire, prevăzute la art. 111, indiferent 

de momentul dezbaterii succesiunii. (la 

articolul 60 punctul 1 din Legea nr. 

227/2015 privind Codul fiscal, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 

688 din 10 septembrie 2015, cu modificările 

şi completările ulterioare, după litera d) se 

introduce o nouă literă, litera e), cu 

următorul cuprins: e) transmiterea dreptului 

de proprietate şi a dezmembrămintelor 

acestuia cu titlul de moştenire, prevăzute la 

art. 111, indiferent de momentul dezbaterii 

succesiunii) 

 

 

- Nu mai exista obligativitatea depunerii 

Declaratiei anuale a Beneficiarului Real; 

- Nu mai au obligatia depunerii Declaratiei 

Beneficiarului Real de “persoanele 

juridice care sunt constituite doar din 

asociati personae fizice, atunci cand 

acestia sunt singurii beneficiari reali 

(exceptate conform art. 56, (11)) lit.b)” 

- Termenul de depunere a Declaratiei 

Bneficiarului Real este pentru cei care nu 

au depuns déjà si pentru cei care raman 

obligati sa depuna aceasta declaratie, 1 

Noiembrie; 

 

Legea 108/03.07.2020 
M.O 588/ 06 Iulie 2020 

LEGE nr. 108 din 3 iulie 2020 privind modificarea și 
completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și 

combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, 

precum și pentru modificarea și completarea unor acte 
normative 

Modificare si 
completare Legea 

 129/2019 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/225614


 
Societate de audit financiar 
       si consultanta in afaceri     
 

    

 
www.griffincororation.ro,  
Tel: 031- 3331417                                                                                                                                                                                                  Copyright@GriffinCorporation .ro 

 

Raportările contabile la 30 iunie 2020 

urmează a fi depuse la unitățile teritoriale 

ale Ministerului Finanțelor Publice până cel 

mai târziu la data de 30 septembrie 2020. 

Ordin 2206/24.07.2020 

M.O 675/ 30 Iulie 2020 

ORDIN nr. 2.206 din 24 iulie 2020 pentru aprobarea 

Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2020 a 

operatorilor economici, precum și pentru completarea 
unor prevederi contabile 

 

Incepand cu luna august a anului 2020, 

contribuabilii vor putea scădea costul de 

achiziție al caselor de marcat electronice 

fiscale din impozitul pe profit, din impozitul 

pe veniturile microîntreprinderilor, din 

impozitul pe venit sau din impozitul specific 

unor activități, după caz. 

Legea 153/24/07.2020  

M.O 659/ 24 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 

 

Modificare si  

Completare Lege 

227/2015 
Completare legea 

170/2016 

Se modifica Anexa nr. 4, anexa privind 

instrucțiunile de completare a formularului 

100 «Declarație privind obligațiile de plată 

la bugetul de stat. 

Ordin 3011/ 21.07.2020 

M.O 651/ 23 Iulie 2020 

ORDIN nr. 3.011 din 21 iulie 2020privind modificarea 

anexei nr. 4 "Instrucțiuni de completare a formularului 

100 «Declarație privind obligațiile de plată la bugetul 
de stat», cod 14.13.01.99/bs" la Ordinul președintelui 

Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 

587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului 
formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și 

taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau 

reținere la sursă 
 

Modificarea Anexei 

nr. 4 „Instrucțiuni de 

completare a 
formularului 100 

«Declarație privind 

obligațiile de plată la 
bugetul de stat», cod 

14.13.01.99/bs” la 

Ordinul președintelui 
ANAF nr. 587/2016 

Se aproba procedura de anulare a 

obligatiilor de plata accesorii 

Ordin 2100/08.07.2020 

M.O 635/ 20 Iulie 2020 

ORDIN nr. 2.100 din 8 iulie 2020pentru aprobarea 

Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii 

 

Modificare si 

completare  

Legea 227/2015 

Principalele modificări aduse de  prezentul 

ordin: 

 Clarificări in ceea ce privește 

aplicabilitatea “Soluțiilor Rapide” privind 

scutirea de TVA în cadrul tranzacțiilor 

Ordin 2148/14.07.2020 

M.O 628/ 17 Iulie 2020 

ORDIN nr. 2.148 din 14 iulie 2020 privind modificarea 

și completarea Instrucțiunilor de aplicare a scutirii de 

taxă pe valoarea adăugată 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 Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 103/2016 

Modificarea și 

completarea 

Instrucțiunilor de 

aplicare a scutirii de 
taxă pe valoarea 

adăugată pentru 
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intracomunitare cu bunuri. 

 Clarifică modul de aplicare a 

scutirilor de TVA în cazul serviciilor legate 

de exportul de bunuri 

 Modificăra  definiția exportatorului 

în sensul TVA. 

 Termenul de prezentare a 

documentelor justificative pentru aplicarea 

scutirilor de TVA a fost prelungit de la 90 

de zile la 150 zile 

 

 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 

Începând cu perioada de aplicare 24 iunie-

23 iulie 2020 rata dobânzii plătite la 

rezervele minime obligatorii constituite în 

lei este de 0,13% pe an, iar rata dobânzii 

plătite la rezervele minime obligatorii 

constituite în dolari SUA este de 0,03% pe 

an. 

Circulara 15 / 14. 07.2020 

M.O 623/ 15 Iulie 2020 

CIRCULARĂ nr. 15 din 14 iulie 2020 privind ratele 

dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii 

constituite în lei și în dolari SUA începând cu perioada 
de aplicare 24 iunie-23 iulie 2020 

 

- Transferul bunurilor prin donație în 

cadrul programului de combatere a risipei 

alimentare, nu reprezintă o livrare de 

bunuri și nu există obligația colectării TVA. 

- Se păstrează dreptul de deducere a TVA, 

fără să existe obligația ajustării TVA pentru 

aceste bunuri. 

- 

Legea nr. 131/15 iulie 2020 

M.O nr. 623/ 15 Iulie 2020 

LEGE nr. 131 din 15 iulie 2020pentru completarea alin. 

(8) al art. 270 din Legea nr. 227/2015 privind Codul 

fiscal și pentru modificarea Legii nr. 217/2016 privind 
diminuarea risipei alimentare 

Modificare  

Lege 

 227/ 2015 
Modificare 

Legea 

217/2016 

Noutati privind Legea pentru prevenirea si 

combaterea spalarii banilor si finantarii 

OUG 111/2020 

M.O nr. 620/ 15 Iulie 2020 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2020 

privind modificarea și completarea Legii nr. 129/2019 

Modificare si 

Completare 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/227244
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/227244
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terorismului  pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și 

finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și 

completarea unor acte normative, pentru completarea 
art. 218 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea 

capitalului, pentru modificarea și 
completarea 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 

supravegherea activității de asigurare și reasigurare 
(MO nr. 620 din 15 iulie 2020) 

 

Legea 

129/2019 

 

Modificari privind o serie reglementari in 

domeniul insolventei : - in vigoare din 11 

Iulie 2020 

- Valoare-prag (respectiv cuantumul 

minim al creantei privind cererea de 

deschidere a procedurii de 

insolventa a crescut la 50000 lei  

 

Legea nr. 113/2020  
M. O Partea I, nr. 600 din 08 

Iulie 2020 

Legea nr. 113/2020 privind aprobarea Ordonantei de 
urgenta a Guvernului nr. 88/2018 pentru modificarea si 

completarea unor acte normative in domeniul 

insolventei si a altor acte normative 

Modificare si 
completare 

 OUG  88/2018 

-in vigoare din 09.07.2020- 

 

Sunt scutiți de la plata impozitului pe venit 

persoanele fizice cu handicap grav sau 

accentuat, pentru veniturile realizate din  

transmiterea dreptului de proprietate şi a 

dezmembrămintelor acestuia cu titlul de 

moştenire, prevăzute la art. 111, indiferent 

de momentul dezbaterii succesiunii. (la 

articolul 60 punctul 1 din Legea nr. 

Legea 104/03.07.2020 

M.O nr.588 din 6 Iulie 2020 

Legea 104/03.07.2020 pentru completarea art. 60 pct. 1 

din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal 

Completare  

Legea 227/2015 
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227/2015 privind Codul fiscal, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 

688 din 10 septembrie 2015, cu modificările 

şi completările ulterioare, după litera d) se 

introduce o nouă literă, litera e), cu 

următorul cuprins: e) transmiterea dreptului 

de proprietate şi a dezmembrămintelor 

acestuia cu titlul de moştenire, prevăzute la 

art. 111, indiferent de momentul dezbaterii 

succesiunii) 

 

 

- Nu mai exista obligativitatea depunerii 

Declaratiei anuale a Beneficiarului Real; 

- Nu mai au obligatia depunerii Declaratiei 

Beneficiarului Real de “persoanele 

juridice care sunt constituite doar din 

asociati personae fizice, atunci cand 

acestia sunt singurii beneficiari reali 

(exceptate conform art. 56, (11)) lit.b)” 

- Termenul de depunere a Declaratiei 

Bneficiarului Real este pentru cei care nu 

au depuns déjà si pentru cei care raman 

obligati sa depuna aceasta declaratie, 1 

Noiembrie; 

 

Legea 108/03.07.2020 
M.O 588/ 06 Iulie 2020 

LEGE nr. 108 din 3 iulie 2020 privind modificarea și 
completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și 

combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, 

precum și pentru modificarea și completarea unor acte 

normative 

Modificare si 
completare Legea 

 129/2019 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/225614

