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Monitorul Oficial
numărul 2 din 

6 ianuarie 2020

    Legea nr. 5/2020 Legea bugetului de stat pe anul 2020

  Legea prevede şi autorizează pentru anul bugetar 2020 veniturile pe capitole şi
subcapitole şi cheltuielile pe destinaţii şi pe ordonatori principali de credite pentru
bugetul de stat, bugetele Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate,
creditelor  externe,  fondurilor  externe  nerambursabile  şi  activităţilor  finanţate
integral din venituri proprii.

Monitorul Oficial
numărul 3 din 

6 ianuarie 2020

   Legea nr. 6/2020 Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe
anul 2020

  Legea prevede şi autorizează pentru anul bugetar 2020 veniturile pe capitole şi
subcapitole şi cheltuielile pe destinaţii pentru bugetul asigurărilor sociale de stat,
bugetul  asigurărilor  pentru  şomaj,  bugetele  fondurilor  externe  nerambursabile,
sinteza bugetelor instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii, precum şi
reglementări specifice exerciţiului bugetar al anului 2020.
  Câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale
de stat pe anul 2020 este de 5.429 lei.
   În anul 2020, cota contribuţiei pentru persoanele prevăzute la art. 20 alin. (1) din
Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării
forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, este 17% din contribuţia
asiguratorie  pentru  muncă  reglementată  la  art.  220^3  alin.  (1)  din  Legea  nr.
227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Monitorul Oficial
numărul 5 din 

7 ianuarie 2020

 Ordinul  Ministrului  Finanţelor  Publice  nr.  3781/2019 privind
principalele  aspecte  legate  de întocmirea  şi  depunerea  situaţiilor
financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor
economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice şi
pentru reglementarea unor aspecte contabile

  Entităţile  cărora  le  sunt  incidente  Reglementările  contabile  privind  situaţiile
financiare anuale individuale şi  situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate
prin  Ordinul  ministrului  finanţelor  publice  nr.  1.802/2014,  cu  modificările  şi
completările  ulterioare,  inclusiv  cele  al  căror  exerciţiu  financiar  diferă  de  anul
calendaristic, întocmesc situaţii financiare anuale potrivit Reglementărilor contabile
privind  situaţiile  financiare  anuale  individuale  şi  situaţiile  financiare  anuale
consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu
modificările şi completările ulterioare.
  Entităţile  cărora  le  sunt  incidente  Reglementările  contabile  conforme  cu
Standardele  Internaţionale  de  Raportare  Financiară,  aprobate  prin  Ordinul
ministrului  finanţelor  publice  nr.  2.844/2016,  cu  modificările  şi  completările
ulterioare,  inclusiv  cele  al  căror  exerciţiu  financiar  diferă  de  anul  calendaristic
întocmesc situaţii financiare anuale potrivit Reglementărilor contabile conforme cu
Standardele  Internaţionale  de  Raportare  Financiară,  aprobate  prin  Ordinul
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ministrului  finanţelor  publice  nr.  2.844/2016,  cu  modificările  şi  completările
ulterioare. 

Monitorul Oficial
numărul 10 din 
8 ianuarie 2020

  Legea nr. 1/2020 privind pensiile ocupaţionale

 Sumele reprezentând contribuţiile la fonduri de pensii ocupaţionale din România
sunt deductibile fiscal în conformitate cu legislaţia fiscală.
Investiţiile activelor fondurilor şi rezultatele investirii sunt scutite de impozit.

Monitorul Oficial
numărul 11 din 
9 ianuarie 2020

 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului  nr. 1/2020 privind unele
măsuri  fiscal-bugetare şi  pentru modificarea şi  completarea unor
acte normative

 Se modifică şi se completează Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018
privind instituirea unor  măsuri  în domeniul  investiţiilor  publice  şi  a  unor  măsuri
fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor
termene.
  Ordonanţa abrogă taxa pe activele financiare.
   Declararea taxei pe active aferente anului 2019 se efectuează până la data de
25  august  2020  inclusiv.  Diferenţele  în  plus  faţă  de  taxa  pe  active  aferentă
semestrului  I  2019  se  plătesc  până  la  data  de  25  august  2020  inclusiv,  iar
diferenţele  în  minus  se  restituie/se  compensează  potrivit  dispoziţiilor  Legii  nr.
207/2015  privind  Codul  de  procedură  fiscală,  cu  modificările  şi  completările
ulterioare.
   Nivelul  accizelor aplicabil  de la data de 1 ianuarie a fiecărui  an este nivelul
prevăzut în anexa nr. 1, actualizat cu creşterea preţurilor de consum din ultimele
12 luni, calculată în luna septembrie a anului anterior celui de aplicare, faţă de
perioada  octombrie  2014  -  septembrie  2015,  comunicată  oficial  de  Institutul
Naţional de Statistică până la data de 15 octombrie. Nivelul accizelor actualizat se
publică pe site-ul  Ministerului  Finanţelor Publice,  de regulă până la data de 20
octombrie, dar nu mai târziu de data de 31 decembrie a fiecărui an.

Monitorul Oficial
numărul 12 din 
9 ianuarie 2020

 Hotărârea  Guvernului  nr.  8/2020 pentru  modificarea  şi
completarea Hotărârii  Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea
şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice

  Se  modifică  şi  se  completează  Hotărârea  Guvernului  nr.  34/2009  privind
organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, publicată în Monitorul
Oficial al României.

 Ordinul  Ministrului  Finanţelor  Publice  nr.  13/2020 pentru
modificarea  şi  completarea  Normelor  metodologice  privind
încheierea  exerciţiului  bugetar  al  anului  2019,  aprobate  prin
Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.751/2019

   Se  modifică  şi  se  completează  Normele  metodologice  privind  încheierea
exerciţiului  bugetar  al  anului  2019,  aprobate  prin  Ordinul  ministrului  finanţelor
publice nr. 3.751/2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.012
din 17 decembrie 2019, cu modificările şi completările ulterioare.

Monitorul Oficial
numărul 16 din 

13 ianuarie 2020

  Ordinul  Ministrului  Finanţelor  Publice  nr.  9/2020 pentru
modificarea  şi  completarea  Normelor  metodologice  privind
deschiderea  şi  repartizarea/retragerea  creditelor  bugetare  din
bugetul  de  stat,  bugetul  asigurărilor  sociale  de  stat,  bugetul
asigurărilor  pentru  şomaj,  bugetul  Fondului  naţional  unic  de
asigurări sociale de sănătate, bugetul Trezoreriei Statului, bugetul
Fondului  pentru  mediu  şi  bugetele  locale,  aprobate  prin  Ordinul
ministrului delegat pentru buget nr. 501/2013
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  Se modifică şi se completează Normele metodologice privind deschiderea şi
repartizarea/retragerea  creditelor  bugetare  din  bugetul  de  stat,  bugetul
asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetul Fondului
naţional  unic  de  asigurări  sociale  de  sănătate,  bugetul  Trezoreriei  Statului,
bugetul  Fondului  pentru  mediu  şi  bugetele  locale,  aprobate  prin  Ordinul
ministrului delegat pentru buget nr. 501/2013.

Monitorul Oficial
numărul 17 din 

13 ianuarie 2020

 Ordinul  Ministrului  Finanţelor  Publice  nr.  1/2020 pentru
modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice
nr.  3.265/2019  privind  reguli  de  elaborare  de  către  instituţiile
publice  a  situaţiilor  financiare  întocmite  începând  cu  finele
trimestrului  III  al  anului  2019,  precum  şi  de  modificare  şi
completare  a  altor  acte  normative  în  domeniul  contabilităţii
instituţiilor publice

 Situaţiile  financiare  anuale  se  transmit  în  format  electronic  la  Ministerul
Finanţelor Publice şi unităţile subordonate la termenele prevăzute de lege, în
vederea centralizării  şi verificării  cu situaţiile financiare realizate din sistemul
naţional de raportare - Forexebug.
  Direcţiile  generale regionale ale finanţelor publice,  respectiv administraţiile
judeţene ale finanţelor publice transmit scanate prin e-mail pe adresa direcţiei
de specialitate cu atribuţii în domeniul elaborării situaţiilor financiare agregate
la nivelul subsectoarelor administraţiei publice din Ministerul Finanţelor Publice
rapoartele  de  analiză  pe  bază  de  bilanţ  care  cuprind  notele  explicative  la
situaţiile  financiare  anuale  centralizate  pe  ansamblul  judeţului,  precum  şi
precizări  distincte  privind  declaraţiile  pe  propria  răspundere  întocmite  de
ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale.

Monitorul Oficial
numărul 23 din 

14 ianuarie 2020

 Ordinul  Ministrului  Finanţelor  Publice  nr.  5/2020 pentru
modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice
nr. 2.482/2017 privind procedura şi condiţiile în care se realizează
autorizarea  antrepozitelor  fiscale,  a  destinatarilor  înregistraţi,  a
expeditorilor înregistraţi şi a importatorilor autorizaţi

 Se  modifică  şi  completează  Ordinul  ministrului  finanţelor  publice  nr.
2.482/2017 privind  procedura  şi  condiţiile  în  care  se  realizează autorizarea
antrepozitelor fiscale, a destinatarilor înregistraţi, a expeditorilor înregistraţi şi a
importatorilor autorizaţi.
  Autorizarea antrepozitelor fiscale pentru producţia exclusivă de vinuri realizată
de către contribuabili, alţii  decât contribuabilii  mari şi mijlocii  stabiliţi  conform
reglementărilor în vigoare, micile distilerii prevăzute la art. 353 din Codul fiscal,
micile  fabrici  de  bere  independente  prevăzute  la  art.  349  din  Codul  fiscal,
precum şi a destinatarilor înregistraţi prevăzuţi la art. 371 alin. (2) din Codul
fiscal se face prin comisii teritoriale pentru autorizarea operatorilor de produse
supuse  accizelor  armonizate,  constituite  la  nivelul  structurilor  teritoriale  ale
direcţiilor  generale  regionale  ale  finanţelor  publice,  denumite  în  continuare
comisii teritoriale.
  În exercitarea atribuţiilor lor, comisia teritorială ori birourile / compartimentele /
serviciul  de specialitate poate/pot solicita orice informaţii şi documente de la
structurile din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, de la Agenţia Naţională de

                                                                                                                                             
3



                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                        

Administrare Fiscală şi de la alte instituţii ale statului pe care le consideră necesare
în soluţionarea cererilor înregistrate.
  Comisia teritorială poate solicita, după caz, participarea la şedinţe a organelor de
control care au încheiat actele de control ori reprezentanţi ai structurilor şi altor
instituţii care sunt considerate necesare în soluţionarea cererilor înregistrate.

Monitorul Oficial
numărul 30 din 

16 ianuarie 2020

   Ordinul  Ministrului  Finanţelor  Publice  nr.  56/2020 pentru
modificarea  şi  completarea  Normelor  metodologice  privind
utilizarea  şi  completarea  ordinului  de  plată  pentru  Trezoreria
Statului (OPT) şi a ordinului de plată multiplu electronic (OPME),
aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 246/2005

   Se  modifică  şi  se  completează  Normele  metodologice  privind  utilizarea  şi
completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) şi a ordinului de
plată  multiplu  electronic  (OPME),  aprobate  prin  Ordinul  ministrului  finanţelor
publice nr. 246/2005.
   Ordinul de plată multiplu electronic (OPME) poate fi utilizat de către instituţiile
publice  pentru efectuarea de plăţi  din conturile  deschise la  unităţile  Trezoreriei
Statului potrivit calendarului stabilit prin ordin al ministrului finanţelor publice.
  Formularul «Ordin de plată multiplu electronic (OPME)» poate fi descărcat prin
accesarea «Punctului Unic de Acces» de pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice -
Sistemul naţional de raportare Forexebug sau poate fi pus la dispoziţie de către
unitatea teritorială a Trezoreriei Statului la care sunt deschise conturile prevăzute
la alin.  (1) şi  (1^1).  Formularul  «Ordin de plată multiplu electronic (OPME)» se
completează şi se depune on-line în Sistemul naţional de raportare Forexebug.

Monitorul Oficial
numărul 44 din 

22 ianuarie 2020

  Ordinul  Preşedintelui  Agenţiei  Naţionale  de  Administrare
Fiscală nr. 147/2020 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea
sumei  reprezentând  până  la  3,5%  din  impozitul  anual  datorat
pentru  susţinerea  entităţilor  nonprofit  care  se  înfiinţează  şi
funcţionează  în  condiţiile  legii  şi  a  unităţilor  de  cult,  precum  şi
pentru  acordarea  de  burse  private,  conform  legii,  precum  şi  a
modelului şi conţinutului unor formulare

  Se aprobă modelul, conţinutul şi instrucţiunile de completare a formularului 230
"Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul  anual
datorat" şi "Anexa nr. ....... la Cererea privind destinaţia sumei reprezentând până
la 3,5% din impozitul anual datorat".
Se aprobă modelul şi conţinutul următoarelor formulare:
  a) "Notificare privind destinaţia sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul
anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit/unităţilor de cult";
  b) "Referat de stabilire a sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual
datorat, virată în mod necuvenit entităţilor nonprofit/unităţilor de cult";
 c)  258  "Decizie  privind  recuperarea  sumei  reprezentând  până  la  3,5%  din
impozitul  anual  datorat,  virată în  mod necuvenit  entităţilor  nonprofit/unităţilor  de
cult";
  d) 255 "Decizie privind stabilirea cheltuielilor admise cu bursele private".
  Prevederile ordinului se aplică pentru direcţionarea de către contribuabili a unei
sume reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pe veniturile realizate
începând cu anul 2019, pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi
funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de
burse private, conform legii.
   Prin excepţie, pentru contribuabilii care au realizat venituri din salarii şi asimilate
salariilor,  din  pensii,  precum  şi  din  activităţi  independente  realizate  în  baza
contractelor de activitate sportivă, în perioada 1 ianuarie - 31 martie 2019, inclusiv,
şi solicită direcţionarea unei sume din impozitul datorat aferent acestei perioade,
sunt  aplicabile  prevederile  Ordinului  preşedintelui  Agenţiei  Naţionale de
Administrare Fiscală nr. 50/2019 pentru aprobarea procedurii privind stabilirea de
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către organul fiscal central a sumei reprezentând 2% din impozitul anual datorat
pentru  susţinerea  entităţilor  nonprofit  care  se  înfiinţează  şi  funcţionează  în
condiţiile legii şi a unităţilor de cult sau pentru acordarea de burse private, conform
legii, sau a sumei reprezentând 3,5% din impozitul anual datorat pentru susţinerea
entităţilor  nonprofit  şi  a unităţilor  de cult,  care  sunt  furnizori  de servicii  sociale
acreditaţi  cu cel  puţin un serviciu social  licenţiat,  în condiţiile legii,  precum şi  a
modelului şi conţinutului unor formulare, publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 40 din 15 ianuarie 2019.
  Potrivit dispoziţiilor art. 123^1 şi 130 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,
cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  contribuabilii  pot  dispune  asupra
destinaţiei  sumei  reprezentând până la 3,5% din impozitul  anual  datorat pentru
susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi
a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii.
    Opţiunea poate fi  exercitată pentru una sau mai multe entităţi, în funcţie de
natura venitului, prin completarea următoarelor formulare, după caz:
    a) "Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de
persoanele fizice";
  b) 230 "Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul
anual datorat".

Monitorul Oficial
numărul 47 din 

23 ianuarie 2020

  Ordinul  Preşedintelui  Agenţiei  Naţionale  de  Administrare
Fiscală  nr.  139/2020 pentru  aprobarea  modelului,  conţinutului,
modalităţii de depunere şi de gestionare a Declaraţiei unice privind
impozitul  pe venit  şi  contribuţiile  sociale  datorate  de  persoanele
fizice

  Se aprobă modelul şi conţinutul formularului "Declaraţie unică privind impozitul pe
venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice".
 Formularul prevăzut la art. 1 se utilizează de persoanele fizice pentru declararea
impozitului pe veniturile realizate şi  a contribuţiilor sociale datorate începând cu
anul  2019,  precum şi  pentru  declararea  impozitului  pe  veniturile  estimate  şi  a
contribuţiilor sociale datorate începând cu anul 2020.
  Declaraţia se depune:
    - până la data de 15 martie inclusiv a fiecărui an, pentru stabilirea şi declararea
impozitului  pe venitul  estimat/norma de  venit  a  se  realiza  în  fiecare  an  fiscal,
precum şi pentru declararea şi stabilirea contribuţiilor sociale datorate;
    -  până la data de 15 martie  inclusiv  a anului  următor  celui  de realizare a
veniturilor în vederea declarării venitului realizat şi definitivării impozitului anual pe
venit şi a contribuţiilor sociale;
    -  până la data de 15 martie  inclusiv  a anului  următor  celui  de realizare a
veniturilor, sub sancţiunea decăderii, în cazul exercitării opţiunii privind destinaţia
unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul datorat pe venitul net anual
impozabil/câştigul net anual impozabil stabilit potrivit art.  123 alin. (3) din Codul
fiscal, pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în
condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private.
   Declaraţia se depune în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului/
încheierii contractului între părţi, în cazul contribuabililor care încep o activitate în
cursul anului fiscal sau al celor care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor
din patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendare pentru care impunerea
este finală şi care nu au avut, până la acea dată, obligaţia depunerii declaraţiei
unice.
   Rectificarea declaraţiei:
    Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de
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persoanele fizice poate fi corectată de contribuabili din proprie iniţiativă, ori de câte
ori  informaţiile  actuale  nu  corespund  celor  din  declaraţia  depusă  anterior,  prin
depunerea unei declaraţii rectificative în condiţiile prevăzute de Legea nr. 207/2015
privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
Modul de depunere a declaraţiei
    Declaraţia se depune, împreună cu anexele completate, dacă este cazul, astfel:
    a)  în format hârtie,  direct la registratura organului  fiscal  sau prin poştă, cu
confirmare de primire.
    Declaraţia se pune gratuit la dispoziţia contribuabilului.
   Data  depunerii  declaraţiei  în  format  hârtie  este  data  înregistrării  acesteia  la
organul fiscal sau data depunerii la poştă, după caz;   
    b)  prin  mijloace  electronice  de  transmitere  la  distanţă,  în  conformitate  cu
prevederile legale în vigoare, respectiv:
    - prin intermediul serviciului "Spaţiul privat virtual" (SPV);
    - pe site-ul e-guvernare.ro, cu semnătură electronică calificată.
  Programul de asistenţă este pus la dispoziţia contribuabililor gratuit de unităţile
fiscale  subordonate  sau poate  fi  descărcat  de pe site-ul  Agenţiei  Naţionale  de
Administrare Fiscală, la adresa www.anaf.ro.

Monitorul Oficial
numărul 51 din 

27 ianuarie 2020

   Ordinul  Ministrului  Finanţelor  Publice  nr.  93/2020  privind
stabilirea  fondului  anual  de  premiere  pentru  Loteria  bonurilor
fiscale,  repartizarea  acestuia  pentru  extragerile  lunare  aferente
anului  2020,  precum  şi  pentru  organizarea  unor  extrageri
ocazionale ale Loteriei bonurilor fiscale

  Fondul anual de premiere pentru extragerile Loteriei  bonurilor fiscale aferente
anului 2020 este de 14.000.000 lei.
   În data de 18 aprilie 2020 se organizează o extragere ocazională a Loteriei
bonurilor fiscale.
  În data de 20 decembrie 2020 se organizează o extragere ocazională a Loteriei
bonurilor fiscale.

Monitorul Oficial
numărul 68 din 

31 ianuarie 2020

 Ordonanţa  Guvernului  nr.  5/2020 pentru  modificarea  şi
completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

   Se modifică şi se completează Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură
fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României.
   După înfiinţarea popririi, terţul poprit este obligat să plătească, în termen de 3 zile
lucrătoare  de  la  data  înfiinţării  popririi  sau  de  la  data  la  care  creanţa  devine
exigibilă, după caz, organului fiscal suma reţinută şi cuvenită, în contul indicat de
organul de executare silită;
  În cazul popririlor înfiinţate de organul fiscal central, instituţiile de credit transmit
organului  fiscal  central,  prin  mijloace  electronice  de  transmitere  la  distanţă,
informaţiile privind suma disponibilă de plată. În acest caz, instituţiile de credit nu
procedează la decontarea documentelor de plată primite,  respectiv la debitarea
conturilor  debitorilor,  şi  nu  acceptă  alte  plăţi  din  conturile  acestora  până  la
realizarea plăţii efective;
  În  cazul  popririlor  înfiinţate  de  organul  fiscal  central,  instituţiile  de  credit
efectuează plata sumelor indisponibilizate în contul special deschis la Trezoreria
Operativă Centrală, cu indicarea numărului de evidentă a plăţii, în termenul stabilit
prin ordin al ministrului finanţelor publice. În situaţia în care numărul de evidenţă a
plăţii  este  completat  eronat,  suma  se  restituie  instituţiei  de  credit  de  către
Trezoreria Operativă Centrală;
  Se defineşte aranjamentul transfrontalier ca fiind un aranjament care implică fie
mai  mult  de  un  stat  membru,  fie  un  stat  membru  şi  o  ţară  terţă,  dacă  este
îndeplinită cel puţin una din următoarele condiţii:
   1. nu toţi participanţii la aranjament sunt rezidenţi în scopuri fiscale în aceeaşi
jurisdicţie;
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   2. unul sau mai mulţi participanţi la aranjament au în acelaşi timp rezidenţa
fiscală în mai mult de o jurisdicţie;
  3.  unul  sau  mai  mulţi  participanţi  la  aranjament  desfăşoară  o  activitate
economică în altă jurisdicţie  prin intermediul  unui  sediu permanent situat  în
jurisdicţia  respectivă,  iar  aranjamentul  constituie  totalitatea  sau  o  parte  a
activităţii acelui sediu permanent;
  4.  unul  sau  mai  mulţi  participanţi  la  aranjament  desfăşoară  o  activitate
economică într-o altă jurisdicţie fără a avea rezidenţa fiscală sau fără a institui
un sediu permanent în acea jurisdicţie;
   5. un astfel de aranjament are un posibil impact asupra schimbului automat
de informaţii sau asupra identificării beneficiarilor reali.
 Se  reglementează  domeniul  de  aplicare  şi  condiţiile  schimbului  automat
obligatoriu  de  informaţii  cu privire  la  aranjamentele  transfrontaliere  care fac
obiectul raportării.

Monitorul Oficial
numărul 72 din 

31 ianuarie 2020

 Ordonanţa  Guvernului  nr.  6/2020 pentru  modificarea  şi
completarea  Legii  nr.  227/2015  privind  Codul  fiscal,  precum  şi
pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

   Se modifică şi se completează Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015.
  Sunt obligate la plata impozitului pe profit persoanele juridice străine rezidente
într-un stat terţ care desfăşoară activitate în România prin intermediul unuia sau
mai multor elemente tratate drept sedii permanente, în ceea ce priveşte situaţiile
ce  implică  existenţa  unor  tratamente  neuniforme  ale  elementelor  hibride  sau
tratamente neuniforme ale rezidenţei fiscal;
   Sunt obligate la plata impozitului pe profit entitatea transparentă fiscal, în ceea ce
priveşte situaţiile ce implică existenţa unor tratamente neuniforme ale elementelor
hibride inversate;
  Au  fost  modificate  şi  completate  normele  împotriva  practicilor  de  evitare  a
obligaţiilor  fiscale  care  au  incidenţă  directă  asupra  funcţionării  pieţei  interne  în
partea referitoare la tratamentele neuniforme ale elementelor hibride, tratamentele
neuniforme  ale  elementelor  hibride  inversate  şi  tratamentele  neuniforme  ale
rezidenţei fiscal;
  Se reglementează din punct de vedere al taxei pe valoarea adăugată transferul
de către o persoană impozabilă de bunuri care fac parte din activele activităţii sale
economice către un alt stat membru în cadrul  regimului  de stocuri  la dispoziţia
clientului.
   Se suspendă până la data de 31 decembrie 2022, aplicarea prevederilor art. 324
alin.  (4)  -  (6)  din  Legea  nr.  227/2015  privind  Codul  fiscal,  cu  modificările  şi
completările ulterioare.
  Se  modifică şi completează Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea
unor facilităţi fiscale, cu modificările şi completările ulterioare:
-dispoziţiile  referitoare  la  restructurea  obligaţiilor  bugetare  sunt  aplicabile  şi
următorilor debitori:
   a) debitorii  care pierd eşalonarea la plată întrucât disponibilităţile băneşti  ale
acestora, previzionate pe perioada de derulare a eşalonării, nu permit susţinerea
acesteia;
    b) debitorii care au garantate obligaţiile bugetare potrivit art. 210 - 211 şi art. 235
din Codul de procedură fiscală;
   Debitorul care doreşte să îşi restructureze obligaţiile bugetare are obligaţia de a
notifica organul fiscal competent cu privire la intenţia sa şi în perioada 1 februarie -
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31  martie  2020,  sub  sancţiunea  decăderii  din  dreptul  de  a  mai  beneficia  de
restructurarea obligaţiilor  bugetare, şi  se adresează unui  expert  independent în
vederea întocmirii unui plan de restructurare şi a testului creditorului privat prudent.
  Garanţiile  constituite  de  debitori  sub  forma  scrisorii  de  garanţie/poliţei  de
asigurare  de  garanţie  ori  consemnarea  de  mijloace  băneşti  la  o  unitate  a
Trezoreriei  Statului  urmează  să  fie  valorificate  conform  Codului  de  procedură
fiscală doar în ipoteza în care planul de restructurare nu prevede modalitatea de
valorificare a sumelor de bani sau a bunurilor proprii ale debitorului care au stat la
baza emiterii garanţiilor.
  Solicitarea de restructurare prevăzută la art. 5 se poate depune până la 31 iulie
2020, sub sancţiunea decăderii.
  Pentru  debitorii  care se află  într-o procedură de cercetare sau investigaţie  a
Comisiei  Europene  din  punctul  de  vedere  al  compatibilităţii  cu  legislaţia  în
domeniul ajutorului de stat, cererea de restructurare poate fi depusă în termen de 6
luni de la data agreării  modului de acordare a facilităţii fiscale de către Comisia
Europeană.
   Cererea de restructurare poate fi depusă în termen de 6 luni de la data agreării
modului de acordare a facilităţii fiscale de către Comisia Europeană.
  În  anul  2020,  termenul  de  15  martie  inclusiv  prevăzut  pentru  depunerea
Declaraţiei  unice  privind  impozitul  pe  venit  şi  contribuţiile  sociale  datorate  de
persoanele fizice, în situaţiile reglementate de Codul fiscal, precum şi în alte acte
normative, se prorogă până la data de 25 mai 2020 inclusiv.
  În  anul  2020,  termenul  de  15  martie  inclusiv  prevăzut  pentru  depunerea
formularului 230 "Cerere privind destinaţia sumei reprezentând 2% sau 3,5% din
impozitul  anual  pe  veniturile  din  salarii  şi  din  pensii"/"Cerere  privind  destinaţia
sumei  reprezentând  până  la  3,5%  din  impozitul  anual  datorat",  după  caz,  în
situaţiile  reglementate  de  Hotărârea  Guvernului  nr.  1/2016  pentru  aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal, se prorogă până la data de 25
mai 2020 inclusiv.
  În anul 2020, termenul de 15 martie inclusiv prevăzut pentru plata impozitului pe
venit şi a contribuţiilor sociale obligatorii, datorate de persoanele fizice în situaţiile
reglementate de Codul fiscal, se prorogă până la data de 25 mai 2020 inclusiv.
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