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Modificări aduse Legii 227/2015 privind Codul fiscal de Ordonanţa de urgenţă 181/2020* 
 

                                                                                           TABEL COMPARATIV 

Forma Codului fiscal înainte de completările aduse de 
OUG 181/2020 

Forma Codului fiscal  după completările aduse de OUG 
181/2020- articolul 20- 

Pct. 

TITLUL IV Impozitul pe venit  

ART. 68 

    Reguli generale de stabilire a venitului net anual din activităţi 
independente, determinat în sistem real, pe baza datelor din 
contabilitate 
................................................... 

    La articolul 68, după alineatul (4^1) se introduce un nou 
alineat, alineatul (4^2): 
    "(4^2) Sunt cheltuieli deductibile contravaloarea testelor medicale 
de diagnosticare a infecţiei COVID-19 efectuate pentru contribuabil, 
cu scopul depistării şi prevenirii răspândirii coronavirusului SARS-
CoV-2, pentru asigurarea desfăşurării activităţii, individual sau într-o 
formă de asociere, pe perioada instituirii stării de urgenţă sau de 
alertă, potrivit legii."       
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ART. 76 
    Definirea veniturilor din salarii şi asimilate salariilor 
...................................................... 
 (4) Următoarele venituri nu sunt impozabile, în înţelesul impozitului 
pe venit: 
........................................... 
 

La articolul 76 alineatul (4), după litera u) se introduce o nouă 
literă, litera v): 
    "v) contravaloarea cheltuielilor suportate de angajator/plătitor cu 
efectuarea testelor medicale de diagnosticare a infecţiei COVID-19, 
din iniţiativa acestuia, pentru persoanele fizice care realizează 
venituri din salarii şi asimilate salariilor, în scopul depistării şi 
prevenirii răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, pentru asigurarea 
desfăşurării activităţii în condiţii de securitate şi sănătate în muncă, 
pe perioada instituirii stării de urgenţă sau de alertă, potrivit legii." 
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http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/228099


                                                                             TITLUL V    Contribuţii sociale obligatorii  

 ART. 142    Venituri din salarii şi venituri asimilate salariilor 
care nu se cuprind în baza lunară de calcul al contribuţiilor de 
asigurări sociale 
    Nu se cuprind în baza lunară de calcul al contribuţiilor de 
asigurări sociale următoarele: 
......................................................................................... 

 La articolul 142, după litera u) se introduce o nouă literă, litera 
v): 
    "v) contravaloarea cheltuielilor suportate de angajator/plătitor cu 
efectuarea testelor medicale de diagnosticare a infecţiei COVID-19, 
din iniţiativa acestuia, pentru persoanele fizice care realizează 
venituri din salarii şi asimilate salariilor, în scopul depistării şi 
prevenirii răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, pentru asigurarea 
desfăşurării activităţii în condiţii de securitate şi sănătate în muncă, 
pe perioada instituirii stării de urgenţă sau de alertă, potrivit legii." 
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Articolul  21 
    Prin derogare de la prevederile art. 4 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. 20 se aplică începând cu 
data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă (26.10.2020). 
A se vedea anexa la prezenta - Prorogări de termene - 
 
 

  * Ordonanţa de urgenţă 181/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru 
prorogarea unor termene a fost publicată în Monitorul Oficial 988 din 26 octombrie 2020 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXA - Modificări aduse de Ordonanţa de urgenţă 181/2020 - 
 

                                                                                           PROROGĂRI TERMENE 

 OUG 181/2020, articolul 24 
    (1) Termenul prevăzut la art. VII alin. (4)1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice şi fiscal-bugetare, 
cu modificările ulterioare, precum şi termenul prevăzut la art. XIII2) alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 48/2020 privind unele măsuri 
financiar-fiscale, cu modificările ulterioare, astfel cum au fost prorogate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2020 pentru modificarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, precum şi pentru modificarea altor acte normative, aprobată cu modificări 
şi completări prin Legea nr. 114/2020, precum şi prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2020 privind unele măsuri fiscale, modificarea unor 
acte normative şi prorogarea unor termene, se prorogă până la data de 25 decembrie 2020 inclusiv. 
(2) Termenul prevăzut la art. XIII alin. (1)3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 48/2020, cu modificările ulterioare, cu privire la aplicarea 
prevederilor dispoziţiilor art. XI din acelaşi act normativ, prorogat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2020, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 114/2020 şi prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2020, se prorogă până la data de 25 ianuarie 2021 inclusiv. 

 1) 
Termenul prevăzut la art. VII alin. (4) din OUG nr. 29/2020 
se prorogă până la data de 25 decembrie 2020 inclusiv. 

 
OUG nr. 29 - ART. VII (OUG 29/2020 publicată în MO 230/21.03.2020) 
    (1) Pentru obligaţiile fiscale scadente începând cu data intrării în vigoare a 
prezentei ordonanţe de urgenţă şi neachitate până la încetarea, potrivit alin. (4), 
a măsurilor prevăzute de prezentul articol nu se calculează şi nu se datorează 
dobânzi şi penalităţi de întârziere conform Codului de procedură fiscală, 
aprobat prin Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare. 
    (2) Prin derogare de la prevederile art. 157 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 
207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările 
ulterioare, obligaţiile fiscale prevăzute la alin. (1) nu sunt considerate obligaţii 
fiscale restante. 
   (3) Se suspendă sau nu începe executarea silită prin înfiinţarea popririi a 
creanţelor bugetare, cu excepţia executărilor silite care se aplică pentru 
recuperarea creanţelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătoreşti definitive 
pronunţate în materie penală, precum şi a ajutoarelor de stat a căror recuperare 
a fost dispusă printr-o decizie a Comisiei Europene/furnizorului ajutorului de stat 
sau a unei instanţe naţionale. Măsurile de suspendare a executării silite prin 
poprire asupra sumelor urmăribile reprezentând venituri şi disponibilităţi băneşti 
se aplică, prin efectul legii, de către instituţiile de credit sau alţi terţi popriţi, fără 
alte formalităţi din partea organelor fiscale. 
(4) Măsurile fiscale prevăzute la alin. (1) - (3) încetează în termen de 30 de 
zile**) de la încetarea stării de urgenţă. 



 
2)

 

Termenul prevăzut la art. XIII alin. (1) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 48/2020 privind unele măsuri 
financiar-fiscale, cu modificările ulterioare, astfel cum au fost 
prorogate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2020   
se prorogă până la data de 25 decembrie 2020 inclusiv. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ART. XIII al OUG 48/2020 
    (1) Aplicarea prevederilor art. XI şi XII încetează la 30 de zile de la data 
încetării stării de urgenţă. 
    (2) Obligaţiile care intră sub incidenţa măsurilor prevăzute la art. XII alin. (2), 
cu excepţia acelora care privesc ratele din graficele de eşalonare refăcute 
conform art. XII alin. (1), se consideră îndeplinite în următoarele situaţii: 
    a) pentru situaţia în care termenele prevăzute la art. 194 alin. (1), art. 195 alin. 
(10) şi art. 200 alin. (2) din Codul de procedură fiscală s-au împlinit până la 
expirarea termenului prevăzut la alin. (1), dacă acestea se execută în termen de 
30 de zile de la încetarea acestui termen; 
    b) pentru celelalte situaţii decât cele prevăzute la lit. a), la împlinirea 
termenului prevăzut la art. 194 alin. (1), art. 195 alin. (10) şi art. 200 alin. (2) din 
Codul de procedură fiscală. 
    (3) Pentru obligaţiile prevăzute la alin. (2) lit. a), contribuabilii pot solicita 
modificarea eşalonării la plată, cu condiţia ca cererea să fie depusă în termen de 
30 de zile de la încetarea termenului prevăzut la alin. (1), prevederile art. 195 din 
Codul de procedură fiscală aplicându-se în mod corespunzător. 
 
 ART. XII al OUG 48/2020 
    (1) Pentru plata cu întârziere a ratelor din graficele de eşalonare neachitate 
până la împlinirea termenului prevăzut la art. XIII alin. (1) nu se calculează şi nu 
se datorează dobânzi şi penalităţi conform Codului de procedură fiscală. În 
acest caz, până la primul termen de plată după expirarea termenului 
prevăzut la art. XIII alin. (1), organul fiscal competent, din oficiu, reface graficul 
de eşalonare, cu respectarea perioadei de eşalonare aprobate. Noul grafic de 
eşalonare se comunică debitorului prin decizia organului fiscal. 
(2) Prin derogare de la prevederile art. 194 alin. (1), art. 195 alin. (10) şi art. 200 
alin. (2) din Codul de procedură fiscală, condiţiile de menţinere a valabilităţii 
eşalonărilor la plată acordate potrivit legii se suspendă până la împlinirea 
termenului prevăzut la art. XIII alin. (1). 
    (3) Dispoziţiile art. 157 alin. (2) lit. a) din Codul de procedură fiscală se aplică 
în mod corespunzător şi pentru obligaţiile bugetare prevăzute la alin.(1) şi (2). 
 
 



    (4) Se suspendă sau nu începe executarea silită, prin somaţie şi prin 
valorificarea bunurilor la licitaţie, a creanţelor bugetare, cu excepţia 
executărilor silite care se aplică pentru recuperarea creanţelor bugetare stabilite 
prin hotărâri judecătoreşti definitive pronunţate în materie penală, provenite din 
săvârşirea de infracţiuni, precum şi a ajutoarelor de stat a căror recuperare a fost 
dispusă printr-o decizie a Comisiei Europene/furnizorului ajutorului de stat sau a 
unei instanţe naţionale. 
 (5) Termenele de prescripţie a dreptului organului fiscal de a stabili creanţe 
fiscale şi de a cere executarea silită, precum şi cel al 
contribuabilului/plătitorului de a cere restituirea creanţelor fiscale, 
prevăzute de Codul de procedură fiscală, se suspendă sau nu încep să curgă 
până la împlinirea termenului prevăzut la art. XIII alin. (1). 

3)
 Termenul prevăzut la art. XIII alin. (1) din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului 48/2020, cu privire la aplicarea 
prevederilor dispoziţiilor art. XI din acelaşi act normativ, 
prorogat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2020, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 114/2020 şi 
prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2020, 
se prorogă până la data de 25 ianuarie 2021 inclusiv. 

 
ART. XI al OUG 48/2020 
(1) Prin derogare de la prevederile art. 169 din Legea 207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, taxa pe valoarea 
adăugată solicitată la rambursare prin deconturile cu sumă negativă de taxă pe 
valoarea adăugată cu opţiune de rambursare, depuse în cadrul termenului legal 
de depunere, se rambursează de organul fiscal central, cu efectuarea, ulterior, 
a inspecţiei fiscale. 
(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică:.............................................. 
(3) Pentru sumele rambursate în conformitate cu prevederile prezentului articol, 
inspecţia fiscală ulterioară se decide în baza unei analize de risc. 

  
           Material informativ elaborat de Serviciul Asistență pentru Contribuabili – DGRFP Brașov la data de 30.10.2020 


