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BULETIN LEGISLATIV NR.5/2020 

 

 

MAI 2020 

 

 Modificari privind aprobarea cotizațiilor, a termenelor de plată și a 

obligațiilor declarative pentru membrii Camerei Consultanților 

Fiscali în anul 2020; 

 Anularea unor obligatii accesorii; 

 Acordarea unor bonificații în cazul impozitului pe venit și al 

contribuțiilor sociale obligatorii; 

 Facilități fiscale aplicabile sumelor reprezentând premii/stimulente; 

 Prorogarea unor termene; 

 Acordarea unor facilități la plata impozitului anual pe clădiri sau a 

taxei lunare pe clădiri; 

 Modificările și completările privind persoanele fizice  pe perioada 

suspendarii din functie; 

 Acordarea unor facilități la plata taxei și a chiriei datorate pentru 

ocuparea domeniului public; 

 

 Prelungirea unor măsuri de protecție socială în contextul situației epidemiologice 

determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2; 

 Stabilirea unor programe individualizate de muncă; 

 Informatii cu privire la  concediile  și indemnizațiile pentru carantină; 

 Măsuri privind activitatea Oficiului Național al Registrului Comerțului urmare a 

evoluției epidemiei cu virusul SARS-CoV-2; 

 Prelungire termen de depunere a declarației privind beneficiarul real; 

 Măsuri în domeniul insolvenței în contextul evoluției epidemiei cu virusul SARS-

CoV-2; 

  Măsuri în domeniul fiscal-bugetar în contextul situației epidemiologice 

determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2; 

 Informatii privind eliberarea certificatului pentru situații de urgență, 
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Acte normative de interes economic  

aparute in luna MAI 2020 
 

 

Topic 

 

Actul normative 

 
Titlu 

 

Modifica 

Completeaza 

Abroga 

Proroga 

Deroga 

 

Titlul VII "Taxa pe valoarea adăugată" din 

Normele metodologice de aplicare a Legii 

nr. 227/2015 privind Codul fiscal se 

modifica si completeaza 

 

HG nr. 340/2020/ 20. 04.2020 

M.O nr. 364 din 6 Mai 2020 

Hotărârea Guvernului nr. 340 /2020 pentru modificarea 

şi completarea titlului VII "Taxa pe valoarea adăugată" 

din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 
227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea 

Guvernului nr. 1/2016 (M. Of. nr. 364 din 6 mai 2020) 

Modificare si 

completare  

Legea 227/2015 

Dobânzile, penalitățile și toate accesoriile 

aferente obligațiilor bugetare principale, 

restante la data de 31 martie 2020 inclusiv 

se anuleaza, cu  indeplinirea cumulativa a 

unor conditii. 

Actul normativ vizează toți contribuabilii 

care au datorii restante la 31 martie 2020: 

persoane fizice sau juridice, inclusiv entități 

fără personalitate juridică, persoane fizice 

care desfășoară activități economice sau 

exercită profesii libere, instituții publice etc. 

 

 

 

OUG 69/ 14.05.2020 
M.O nr. 393 din 14 Mai 2020 

 

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ  nr.69 din 14 mai 2020 
pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 

privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor 

măsuri fiscale 

Modificare si 

completare Legea 
207/2015 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/224172
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/224172
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Anularea accesoriilor aferente obligațiilor 

bugetare declarate suplimentar de debitori 

prin declarație rectificativă. 

 

OUG 69/ 14.05.2020 

M.O nr. 393 din 14 Mai 2020 

 

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ din 14 mai 2020 pentru 

modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri 

fiscale 

Modificare si 

completare Legea 

207/2015 

Anularea accesoriilor aferente obligațiilor 

bugetare principale cu scadențe anterioare 

datei de 31 martie 2020 și stinse până la 

această dată 

 

OUG 69/ 14.05.2020 
M.O nr. 393 din 14 Mai 2020 

 

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.69 din 14 mai 2020 
pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 

privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor 

măsuri fiscale 

Modificare si 

completare Legea 
207/2015 

Anularea accesoriilor aferente obligațiilor 

bugetare principale cu scadențe anterioare 

datei de 31 martie 2020 individualizate în 

decizii de impunere 

 

OUG 69/ 14.05.2020 

M.O nr. 393 din 14 Mai 2020 

 

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.69 din 14 mai 2020 

pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 

privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor 
măsuri fiscale 

Modificare si 

completare Legea 

207/2015 

Se acordă o bonificație calculată asupra 

impozitului pe venit si al contributiilor 

sociale obligatorii  datorate pentru 

veniturile realizate în anul 2019, dacă toate 

aceste obligații fiscale de plată se sting 

integral (plată sau compensare) până la data 

de 30 iunie 2020 inclusiv; 

 

OUG 69/ 14.05.2020 
M.O nr. 393 din 14 Mai 2020 

 

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.69 din 14 mai 2020 
pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 

privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor 

măsuri fiscale 

Derogare 

 Legea 227/2015 

Sumele reprezentând stimulente/prime 

acordate persoanelor fizice ca urmare a 

desfășurării de activități care presupun 

contact direct cu cetățenii și sunt supuse 

riscului de infectare cu SARS-CoV-2, nu se 

cuprind în baza lunară de calcul al 

contribuției de asigurări sociale, contribuției 

de asigurări sociale de sănătate, respectiv al 

 

OUG 69/ 14.05.2020 
M.O nr. 393 din 14 Mai 2020 

 

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.69 din 14 mai 2020 
pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 

privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor 

măsuri fiscale 

Derogare  

Legea  
227/2015 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/224172
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/224172
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/224172
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/224172
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/224172
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/224172
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/224172
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/224172
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/224172
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/224172
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contribuției asiguratorie pentru muncă. 

                   Termen scadent: 

Platite pana la 30 Iunie 2020, inclusiv.  

 

Depunerea Declarației unice privind 

impozitul pe venit și contribuțiile sociale 

datorate de persoanele fizice, depunerea 

formularului 230, plata impozitului pe venit 

și a contribuțiilor sociale obligatorii se 

proroga pana la data de 30 Iunie 2020 

inclusiv 

 

 

Termenele anteriore de depunere si plata a 

fost de 25 Mai 2020 inclusiv (cf. Art V/ OUG 

6/2020 

 

 

 

OUG 69/ 14.05.2020 

M.O nr. 393 din 14 Mai 2020 

 

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.69 din 14 mai 2020 

pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor 

măsuri fiscale 

Prorogare termen 

OUG  

6/2020 
 

Până la data de 14 august 2020,  consiliile 

locale, respectiv Consiliul General al 

Municipiului București pot adopta hotărâri 

privind acordarea unor facilități la plata 

impozitului anual pe clădiri sau a taxei 

lunare pe clădiri (respective, reducerea 

impozitelor anuale la clădirile nerezidențiale 

cu o cotă de până la 50% )dacă în perioada 

stării de urgență proprietarii sau utilizatorii 

clădirilor au fost obligați să își întrerupă 

total activitatea sau dețin certificatul pentru 

situații de urgență prin care se certifică 

 

OUG 69/ 14.05.2020 
M.O nr. 393 din 14 Mai 2020 

 

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.69 din 14 mai 2020 
pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 

privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor 

măsuri fiscale 

Modificari si completari  

Legea  

227/2015 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/224172
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/224172
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/224172
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/224172
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întreruperea parțială a activității 

economice. 

Pentru persoanele fizice care desfasoara o 

activitate in baza unui contract de munca, 

pe perioada suspendării din funcție a 

acestora, în condițiile legii, persoanele 

juridice  sau care au calitatea de angajatori 

datoreaza contribuția de asigurări sociale de 

sănătate la o baza lunara care reprezintă 

salariul minim brut pe țară garantat în 

plată în vigoare în luna pentru care se 

datorează contribuția. 
 

 
OUG 69/ 14.05.2020 

M.O nr. 393 din 14 Mai 2020 

 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.69 din 14 mai 2020 

pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 

privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor 

măsuri fiscale 

Modificare si 
completare  

Legea 227/2015 

Se prelungește  acordarea indemnizatiei de 

somaj tehnic pentru perioada cuprinsă între 

încetarea stării de urgență (15.05.2020) și 31 

mai 2020, cu posibilitatea continuării după 

această dată doar în domeniile în care se vor 

menține restricțiile. 

 
OUG 70/ 14.05.2020 

M.O nr. 394 din 14 Mai 2020 

 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 70 din 14 mai 2020 

privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 

15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice 

determinate de răspândirea coronavirusului SARS-
CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru 

modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind 

Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, 
precum și a altor acte normative 

Modificare si 
completare OUG nr. 

30/2020) 

Numărul de zile libere plătite pentru unul 

dintre părinți se stabilește până la 

încheierea cursurilor anului școlar 2019-

2020. 

 

OUG 70/ 14.05.2020 

M.O nr. 394 din 14 Mai 2020 

 

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 70 din 14 mai 2020 

privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 
15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice 

determinate de răspândirea coronavirusului SARS-

CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru 
modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind 

Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, 

Modificare si 

completare Legea  

19/2020 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/224172
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/224172
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/224172
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/224172
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/225099
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/224172
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/224172
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/225099
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precum și a altor acte normative 

Angajatorii din sistemul privat/ public și 

societățile la care capitalul social este 

deținut integral sau majoritar de stat ori de 

o unitate administrativ-teritorială, cu un 

număr mai mare de 50 de salariați au 

obligația de a stabili programe 

individualizate de muncă, fără acordul 

salariatului, astfel încât între salariați să se 

asigure existența unui interval de o oră la 

începerea și la terminarea programului de 

muncă, într-un interval de trei ore. 

 

 

OUG 70/ 14.05.2020 
M.O nr. 394 din 14 Mai 2020 

  

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 70 din 14 mai 2020 
privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 

15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice 

determinate de răspândirea coronavirusului SARS-
CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru 

modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind 

Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, 
precum și a altor acte normative 

Derogare  

Legea  
53/2003 

Persoanelor asigurate pentru concedii și 

indemnizații de asigurări sociale de 

sănătate, cărora li se interzice continuarea 

activității și pentru care a fost instituită 

măsura de carantină ca urmare a unei 

suspiciuni de infectare cu COVID-19, 

beneficiază de concedii și indemnizații 

pentru carantină. 

 

OUG 70/ 14.05.2020 

M.O nr. 394 din 14 Mai 2020 

 

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 70 din 14 mai 2020 

privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 
15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice 

determinate de răspândirea coronavirusului SARS-

CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru 

modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, 

precum și a altor acte normative 

Completare 

OUG  

158/2005 

Pe o perioadă de 6 luni de la data încetării 

stării de urgență activitatea oficiului 

registrului comerțului se derulează în 

principal prin mijloace electronice și prin 

corespondență, în condițiile legii. Activitatea 

de lucru cu publicul la ghișeele instituției se 

derulează pe parcursul unui program de 

 
OUG 70/ 14.05.2020 

M.O nr. 394 din 14 Mai 2020 

 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 70 din 14 mai 2020 

privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 

15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice 

determinate de răspândirea coronavirusului SARS-
CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru 

modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind 

Completare 
Decretul nr. 195/2020 

Decretul nr. 240/2020 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/224172
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/224172
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/225099
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/224172
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/224172
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/225099
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/224172
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/223831
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/224849
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lucru de 4 ore, fracționat în două intervale 

orare, 

 

Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, 

precum și a altor acte normative 

Pe o perioadă de 6 luni de la data încetării 

stării de urgență instituite, declarațiile pe 

proprie răspundere care se anexează la 

cererea de înregistrare/alte cereri pot avea 

formă de înscris sub semnătură privată ori 

formă electronică și pot fi transmise la 

oficiul registrului comerțului fără nicio altă 

formalitate, prin mijloace electronice, cu 

semnătura electronică sau prin servicii de 

poștă și curier. 

 

 

OUG 70/ 14.05.2020 

M.O nr. 394 din 14 Mai 2020 

 

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 70 din 14 mai 2020 

privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 

15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice 
determinate de răspândirea coronavirusului SARS-

CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru 

modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, 

precum și a altor acte normative 

Completare 

Decretul nr. 195/2020 

Decretul nr. 240/2020 

Pe o perioadă de 6 luni de la data încetării 

stării de urgență instituite, specimenul de 

semnătură, acolo unde legea prevede, se 

transmite la oficiul registrul comerțului 

legalizat de notarul public sau certificat de 

avocat ori sub forma unui înscris sub 

semnătură privată, fără nicio altă 

formalitate sau se poate da la oficiul 

registrului comerțului. 

 

 

OUG 70/ 14.05.2020 

M.O nr. 394 din 14 Mai 2020 

 

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 70 din 14 mai 2020 

privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 
15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice 

determinate de răspândirea coronavirusului SARS-

CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru 
modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind 

Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, 

precum și a altor acte normative 

Completare 

Decretul nr. 195/2020 

Decretul nr. 240/2020 

Termenul de depunere a declarației privind 

beneficiarul real  pentru prevenirea și 

combaterea spălării banilor și finanțării 

terorismului se prelungește până la 1 

noiembrie 2020. 

 

OUG 70/ 14.05.2020 

M.O nr. 394 din 14 Mai 2020 

 

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 70 din 14 mai 2020 

privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 
15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice 

determinate de răspândirea coronavirusului SARS-

CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru 

Modificare si 

completare OUG  

29/2020 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/225099
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/224172
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modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind 

Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, 

precum și a altor acte normative 

Pe durata stării de alertă, debitorul aflat în 

stare de insolvență sau care ajunge în stare 

de insolvență va putea să adreseze 

tribunalului o cerere privind procedurile de 

prevenire a insolvenței și de insolvență, cu 

modificările și completările ulterioare, fără 

a avea însă obligația de a introduce această 

cerere. 

 

OUG 70/ 14.05.2020 

M.O nr. 394 din 14 Mai 2020 

 

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 70 din 14 mai 2020 

privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 

15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice 
determinate de răspândirea coronavirusului SARS-

CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru 

modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, 

precum și a altor acte normative 

Modificare si 

completare Legea  

85/2014 

 Sunt scutite de taxa pe valoarea adăugată 

cu drept de deducere livrările către asociații 

și fundații legal constituite, de medicamente, 

echipamente de protecție, alte dispozitive 

sau echipamente medicale și materiale 

sanitare care pot fi utilizate în prevenirea, 

limitarea, tratarea și combaterea COVID-

19, prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta 

ordonanță de urgență, efectuate până la 

data de 1 septembrie 2020. 

 

 

OUG 70/ 14.05.2020 
M.O nr. 394 din 14 Mai 2020 

 

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 70 din 14 mai 2020 
privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 

15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice 

determinate de răspândirea coronavirusului SARS-
CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru 

modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind 

Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, 
precum și a altor acte normative 

 

Pentru veniturile impozabile obținute din 

România de rezidenți și nerezidenți din 

activități desfășurate în domeniul 

organizării de evenimente culturale, 

artistice, sportive, științifice, educaționale 

sau de divertisment, ori din participarea 

efectivă la astfel de activități, impozitul se 

 
OUG 70/ 14.05.2020 

M.O nr. 394 din 14 Mai 2020 

 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 70 din 14 mai 

2020privind reglementarea unor măsuri, începând cu 

data de 15 mai 2020, în contextul situației 
epidemiologice determinate de răspândirea 

coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor 

termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 

Modificari si 
completari Legea  

227/2015 
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calculează, respectiv se reține în momentul 

plății venitului și se declară și se plătește la 

bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a 

lunii următoare celei în care a avut loc 

evenimentul. Impozitul se calculează, se 

reține, se declară și se plătește, în lei, la 

bugetul de stat, la cursul de schimb al pieței 

valutare, comunicat de Banca Națională a 

României pentru ziua în care se efectuează 

plata venitului către nerezidenți. 

 

227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației 

naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative 

Acordarea unor facilități pentru creditele 

acordate de instituții de credit și instituții 

financiare nebancare anumitor categorii de 

debitori 

 

OUG 70/ 14.05.2020 
M.O nr. 394 din 14 Mai 2020 

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 70 din 14 mai 2020 

privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 
15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice 

determinate de răspândirea coronavirusului SARS-

CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru 

modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, 

precum și a altor acte normative 

Modificari OUG  

37/2020 

Contribuabilii plătitori de impozit pe profit,  

care plătesc impozitul datorat la termenele 

scadente, 25 iulie 2020 inclusiv, pentru 

trimestrul II, și 25 octombrie 2020 inclusiv, 

pentru trimestrul III, beneficiază de o 

bonificație de 10% calculată asupra 

impozitului pe profit datorat. 

 

 
LEGE nr. 54 /14.05.2020 

M.O nr. 396 din 15 Mai 2020 

 
LEGE nr. 54 din 14 mai 2020 pentru 

aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 

33/2020 privind unele măsuri fiscale și modificarea 

unor acte normative 

Modificare OUG  
33/2020 

Aprobarea formularului utilizat de 

intermediarii sau contribuabilii relevanți, 

după caz, în vederea raportării 

Ordinul nr. 1029/11.05.2020 

M.O nr. 407 din 18 Mai 2020 

ORDIN nr. 1.029 din 11 mai 2020 privind aprobarea 

formularului utilizat de intermediarii sau contribuabilii 

relevanți, după caz, în vederea raportării informațiilor 

Completare  

OUG  

 5/2020 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/225099
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/225099
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/224172
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/224172
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/225099
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/225212
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/225212
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informațiilor cu privire la aranjamentele 

transfrontaliere care fac obiectul raportării. 

Formularul se completează, în mod 

obligatoriu, cu ajutorul programului de 

asistență asigurat de Agenția Națională de 

Administrare Fiscală. 

Setul de proceduri privind aranjamentele 

transfrontaliere și raportarea acestora 

cunoscut în limbajul de specialitate ca 

măsurile DAC6 au fost transpuse în 

România prin OUG nr. 5/2020.  

cu privire la aranjamentele transfrontaliere care fac 

obiectul raportării 

Se prelungeste termenul de eliberare a 

certificatului pentru situații de urgență, 

până în data de 15 iunie 2020. 

De asemenea, se ține cont și de nivelul 

veniturilor/încasărilor aferente lunilor 

aprilie sau mai 2020.  

Astfel, dacă nivelul veniturilor/încasărilor 

din lunile aprilie sau mai 2020 este mai mic 

cu cel puțin 25% față de media lunilor 

ianuarie și februarie 2020, se poate elibera 

certificatul. 

 

 

 

Ordinul nr. 1730/15.05.2020 
M.O nr. 0419 din 20 Mai 2020 

 

 

ORDIN nr. 1730/2020 pentru modificarea Ordinului 
ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri 

nr. 791/2020 

Modificari 

OUG  
67/2020 

OUG  

70/2020 

Operatori economici, practicanți ai 

profesiilor liberale, entitățile juridice de 

drept privat, a căror activitate a fost 

întreruptă sau ale căror venituri sau 

încasări au scăzut cu cel puțin 15% în luna 

martie 2020 față de media ultimului an 

 

LEGE nr. 62 din 20 mai 2020 

M.O nr. 425 din 21 Mai 2020 

 

LEGE nr. 62 din 20 mai 2020 privind aplicarea unor 

facilități de la plata chiriei pentru perioada aferentă 
stării de urgență 

Modificarea si 

completare  

Legea 
 227/2015 

https://www.lege-online.ro/lr-ORDIN-1730%20-2020-(225932)-(1).html
https://www.lege-online.ro/lr-ORDIN-1730%20-2020-(225932)-(1).html
https://www.lege-online.ro/lr-ORDIN-1730%20-2020-(225932)-(1).html
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calendaristic în perioada de aplicare a stării 

de urgență, persoanele fizice afectate 

economic direct sau indirect în perioada de 

aplicare a stării de urgență, pot amâna la 

cerere, fără plată de dobânzi și penalități, 

plata chiriei pentru folosința imobilelor 

înregistrate ca sedii, puncte de lucru sau 

locuințe. 

 

Se aproba modelul si continutul 

formularului 112  „Declarație privind 

obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, 

impozitului pe venit și evidența nominală a 

persoanelor asigurate“ – Valabil incepand 

cu 01.04.2020 

Ordinului comun nr. 
1942/979/819 al 

MFP/MMJS/MS, 

M.O 426/ 21 Mai 2020 

ORDIN nr. 1942/979/819/2020 pentru aprobarea 
modelului, conținutului, modalității de depunere și de 

gestionare a "Declarației privind obligațiile de plată a 

contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența 
nominală a persoanelor asigurate" 

 

Valoarea sumei lunare acordate sub formă 

de tichete de creșă se majoreaza la 470 lei, 

pentru semestrul I al anului 2020, incepand 

cu luna Aprilie.  

De asemnea, valoarea se aplică și pentru 

primele două luni ale semestrului II al 

anului 2020, respectiv august 2020 și 

septembrie 2020. 

Ordinul nr. 1779/580/2020 

M.O, Partea I nr. 427/ 21 Mai 
2020. 

 

ORDINUL nr. 1779/580/2020 privind stabilirea valorii 

sumei lunare indexate care se acordă sub formă de 
tichete de creșă pentru semestrul I al anului 2020 

 

 

Nu se emit decizii referitoare la obligațiile 

fiscale accesorii reprezentând dobânzi și 

penalități de întârziere. 

   Termen:  încetează în termen de 30 de zile 

de la încetarea stării de urgență   

De asemenea,  procedura privind emiterea 

și comunicarea unor acte de executare 

Ordinul nr 1061/2020 
M.O, Partea I nr. 427/ 21 Mai 

2020. 
 

ORDINUL nr. 1061/2020 privind emiterea deciziilor 

referitoare la obligatiile fiscal accesorii 
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pentru debitorii care înregistrează obligații 

fiscale/bugetare restante sub o anumită 

limită se suspenda,  cu excepția executărilor 

silite care se aplică pentru recuperarea 

creanțelor bugetare stabilite prin hotărâri 

judecătorești definitive, pronunțate în 

materie penală. 

Incepand cu data de 24 aprilie-23 mai 2020, 

rata dobânzii plătite la rezervele minime 

obligatorii constituite în euro este de 0,01% 

pe an, iar rata dobânzii plătite la rezervele 

minime obligatorii constituite în dolari SUA 

este de 0,04% pe an. 

Circulara nr 11/2020  

M.O Partea I nr. 427/ 21 Mai 

2020. 
 

Circulara nr. 11/2020 privind ratele dobanzilor platite la 

rezervele minime obligatorii constituite in euro si in dolari 

SUA incepand cu perioada de aplicare 24 aprilie-23 mai 2020 

Modificare 

Regulament nr. 

6/2002 

Clădirile unităţilor sanitare publice, precum 

şi pentru clădirile în care funcţionează 

cabinete de medicină de familie, cu excepţia 

încăperilor folosite pentru activităţi 

economice, nu datorează impozit/taxă pe 

clădiri. 

Legea 68/2020 
M.O, Partea I, nr.443 din 26 Mai 

2020 

LEGEA 68/2020 pentru modificarea art. 456 alin.(1) lit. h) 
din Legea nr 227/2015 privind Codul fiscal 

 
Modificare 

Legea nr. 227/2015  

 Extinde termenul până la care obligaţiile 

fiscale scadente începând cu 21 martie 2020 

nu sunt considerate restante şi nu generează 

penalităţi şi dobânzi. Noul termen este 25 

iunie 2020 (anterior termenul era de 30 de 

zile de la încetarea stării de urgenţă 

 Se prelungeşte termenul până la 25 iunie 

2020  in ceea ce priveste procedura de 

rambursăre TVA 

Oug 90/2020 

M.O  Partea I nr. 459 din 29 mai 

2020 

 

Ordonanța de urgență nr. 90/2020 pentru modificarea 

Ordonanței Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea 
unor facilități fiscale, precum și pentru modificarea 

altor acte normative 
 

Modifica 

OUG 

 6/2019 

Asigurarea de sprijin angajatilor si angajatorilor 

in vederea reluarii activitatii economice si 

mentinerii fortei de munca. 

OUG 92 /28.05.2020 

M.O nr. 458 din 29 Mai 2020 

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 92 din 28 mai 2020 

pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate 

angajaților și angajatorilor în contextul situației 

Modificare 

OUG  

70/2020 
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 Angajatorii care pe durata stării de urgenţă 

sau alertă au avut angajaţi cu contractul 

suspendat pe o perioadă de minim 15 zile. 

 Prelungirea posibilităţii de a păstra angajaţii 

în şomaj tehnic plătit de stat şi după data de 

31 mai 2020 în domeniile în care se păstrează 

restricţiile, dar maxim până la 31 decembrie 

2020. 

 Spijinirea angajării de persoane cu vârsta 

peste 50 de ani, 

 Stimularea angajării de persoane între 16-29 

de ani 

epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului 

SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea unor acte 

normative 


