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BULETIN LEGISLATIV NR.6/ 2020             

                                                                           

Iunie 2020 

 

 Se modifica normele privind procedura de acordare a certificatului de 

amanare la plata in vama a taxei pe valoarea adaugata si de eliberare 

a garantiei pentru importurile de bunuri; 

 Verificarea situatiei fiscale personale si a activitatii preliminare 

acesteia; 

 Noi masuri fiscale si prorogarea unor termene la data de 25 

Octombrie 2020; 

 Aprobarea procedurii de conectare a caselor de marcat la serverele 

ANAF; 

 

 Modificari privid Codul Muncii; 

 Masuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a raspandirii 

COVID-19; 

 Modificari privind Codul Vamal al Romaniei 

 Aprobarea procedurii de conectare a caselor de marcat la serverele ANAF; 

 Utilizatorii SPV pot să efectueze plata cu cardul a impozitelor, taxelor și 

contribuțiilor colectate de ANAF 

 Aprobarea Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii 

    

Acte normative de interes economic  

aparute in luna IUNIE 2020 

 

TOPIC Actul normative Titlu 

 

Modifica 

Completeaza 

Abroga 

Proroga 

Deroga 

Normele privind procedura de acordare a 

certificatului de amanare la plata in vama a 

taxei pe valoarea adaugata si de eliberare a 

garantiei pentru importurile de bunuri se 

modifica. 

Ordin 2056/ 25 Iunie 2020 

M .O 567/30 Iunie 2020 

ORDIN Nr. 2056/2020 din 25 iunie 2020 pentru 

modificarea şi completarea Normelor privind procedura 

de acordare a certificatului de amânare de la plata în 

vamă a taxei pe valoarea adăugată şi de eliberare a 

garanţiei pentru importurile de bunuri, aprobate prin 

Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 4.121/2015 

Modificare si 

completare  

OMFP 

4121/2015 
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Activitatile preliminare verificarii situatiei 

fiscale personale, pe intregul teritoriu al 

tarii, sunt exercitate de catre Directia 

generala control venituri persoane fizice. 

Ordin 2778/2020 

M.O, Partea I nr. 565 / 29 Iunie 

2020 

Ordinul nr 2778/2020 privind competenta de exercitare 

a verificarii situatiei fiscale personale si a activitatilor 

preliminare acesteia 

Modificare si 

Completare 

Legea 

207/2015 

Noi masuri fiscale, modificarea unor acte 

normative, si prorogarea unor termene la 

data de 25 octombrie 2020 

OUG 99/25.06.2020 

M.O 551/ 25 Iunie 2020 

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 99 din 25 iunie 

2020 privind unele măsuri fiscale, modificarea unor 

acte normative și prorogarea unor termene 

 

Se aprobă Procedura de conectare a 

aparatelor de marcat electronice fiscale la 

serverele ANAF 

Ordin 2668/11.06.2020 

M.O 527/19 Iunie 2020 

ORDIN nr. 2.668 din 11 iunie 2020 privind 

aprobarea Procedurii de conectare a aparatelor de 

marcat electronice fiscale, definite la art. 3 alin. (2) din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind 

obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de 

marcat electronice fiscale, la sistemul informatic 

național de supraveghere și monitorizare a datelor 

fiscale al Agenției Naționale de Administrare Fiscală 

 

Nerespectarea dispozițiilor privind munca 

suplimentară, constituie contraventie si se 

sanctioneaza cu amendă de la 1.500 lei la 

3.000 lei pentru fiecare persoană identificată 

ca prestând muncă suplimentară. 

Legea 85/2020 

M.O, Partea I, nr. 525/ 18 Iunie 

2020 

 

Legea nr. 85/2020 pentru modificarea art. 260 alin.1, lit 

i) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii 

Modificare 

Legea  

53/2003 

Aprobarea unor măsuri de sprijin decontate 

din fonduri europene, ca urmare a 

răspândirii coronavirusului COVID-19 

Legea 82/17.06.2020 

M.O 520/17 Iunie 2020 

LEGE nr. 82 din 17 iunie 2020 privind 

aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 

43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin 

decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii 

 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/226898
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/226898
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/226898
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/226898
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/215831
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/215831
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/225204
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/225204
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coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de 

urgență 

Articolele 1, 4, 31-37, 39-56, 58-82, 84-

93, 95-99, 101-268 și 284 din Legea nr. 

86/2006 privind Codul vamal al României, 

publicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 350 din 19 aprilie 2006, cu 

modificările și completările ulterioare, se 

abrogă. 

OUG 96/11.06.2020 

M.O 500/12 Iunie 2020 

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 

2020 pentru modificarea Legii nr. 86/2006 privind 

Codul vamal al României 

Modificare  

Legea  

86/2006 

Se modifica si se completeaza Norma 

Autorității de Supraveghere Financiară nr. 

14/2015 privind reglementările 

contabile conforme cu directivele europene 

aplicabile sistemului de pensii private.  

Norma 28/28.05.2020 

M.O 499/12 Iunie 2020 

NORMĂ nr. 28 din 28 mai 2020pentru modificarea și 

completarea Normei Autorității de Supraveghere 

Financiară nr. 14/2015 privind reglementările 

contabile conforme cu directivele europene aplicabile 

sistemului de pensii private 

Modificare si 

completare  

Legea  

204/2006 

Se modifica Procedura 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 

Ordin 2012/04.06.2020 

M.O 494/11 Iunie 2020 

ORDIN nr. 2.012 din 4 iunie 2020 pentru modificarea 

și completarea 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 

 

Începând cu data de 11 iunie 2020, 

utilizatorii SPV pot să efectueze plata cu 

cardul a impozitelor, taxelor și 

contribuțiilor colectate de ANAF. 

- Comunicat ANAF-
Instructiuni utilizare 

serviciu PLATA 

OBLIGATIILOR 
FISCALE 

 

Instructiuni utilizare serviciu PLATA OBLIGATIILOR 

FISCALE 

ORDIN Nr. 1942/979/819/2020 din 12 mai 2020 pentru 

aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de 

depunere şi de gestionare a "Declaraţiei privind 

obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului 

 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/197773
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/197773
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/197773
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/197773
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/197773
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/197773
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/197773
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/197773
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/197773
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/197773
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/197773
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/197773
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/197773
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/197773
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/197773
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/197773
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/197773
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/197773
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/212190
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/212190
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/212190
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/212191
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/212191
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/212190
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/212190
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/212191
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/212191
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/224050
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/224050
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/224049
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/224049
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pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate" 

 Se aprobă Programul de susținere a 

întreprinderilor mici și mijlocii și a 

întreprinderilor mici cu capitalizare de 

piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA 

Legea 75/ 10.06.2020 

M.O 493/10 Iunie 2020 

LEGE nr. 75 din 10 iunie 2020 privind 

aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 

42/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței 

de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind 

Programul de susținere a întreprinderilor mici și 

mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru 

aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea 

activității IMM-urilor în contextul crizei economice 

generate de pandemia COVID-19 

Modificarea și 

completarea  

Ordonanța de 

Urgență a 

Guvernului nr. 

110/2017 

Contribuabilii care depun Declaratia unica 

privind impozitul pe venit si contributiile 

sociale datorate de persoanele fizice pana la 

data de 30 iunie 2020 inclusiv  beneficiaza 

de bonificatia/bonificatiile prevazuta (e) in 

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 

69/2020 

Ordinul nr. 1107/2020 

M.O  nr 468 din 5 Iunie 2020 

 

 

Ordinul nr 1107/2020 privind modificarea si 

completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale 

de Administrare Fiscala nr.139/2020 pentru aprobarea 

modelului, continutului, modalitatii de depunere si de 

gestionare a Declaratiei unice privind impozitul pe 

venit si contributiile sociale datorate de persoanele 

fizice. 

 

Modificare 

Ordinul 

presedintelui 

Agentiei 

Nationale de 

Administrare 

Fiscala 

nr.139/2020 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/226230
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/226230
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/226229
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/226229
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/226229
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/226229
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/226229
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/226229
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/223640

