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Către:............. 
 
In atentia:.......... 

 
 

Măsuri fiscale aplicabile avocaților  
pe perioada stării de urgență și alte modificări ale OUG 30/2020 

 
 
  Conform  OUG 30/2020, cu modificările ulterioare, profesioniștii, așa cum sunt 
definiți la art. 3, alin.(2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu 
modificările ulterioare, precum și persoanele care au încheiate convenții individuale de 
muncă în baza Legii 1/2005, care întrerup activitatea ca urmare a efectelor coronavirusului 
SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020, 
beneficiază, de la bugetul de stat, în baza declarației pe propria răspundere, de o 
indemnizație lunară de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de legea bugetului 
asigurărilor sociale de stat pentru anul 2020. (pentru anul 2020, salariul mediu brut este de 
5.429 lei.) 
  În Monitorul Oficial nr. 325/21.04.2020 a fost publicată OUG 53/2020 care modifică 
OUG 30/2020, și în care se prevede că  de indemnizația acordată profesioniștilor 
beneficiază și avocații a căror activitate este redusă ca urmare a efectelor coronavirusului, 
pe perioada stării de urgență, dacă în luna pentru care solicită indemnizația au realizat 
încasări cu minimum 25% mai mici decât media lunară pe anul 2019, dar care nu depășesc 
câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea nr. 6/2020 ( adică 5.429 lei). 
  Indemnizația se plătește în baza declarației pe propria răspundere a avocatului 
privind îndeplinirea condițiilor de acordare, pe care o transmite la agenția pentru plăți și 
inspecție socială județeană, în a cărei rază teritorială se află domiciliul fiscal 
 Pentru indemnizația acordată avocaților se datorează impozit pe venit, contribuția de 
asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate, în cotele prevăzute în 
Legea 227/2015 privind Codul fiscal,dar  nu se datorează contribuția asigurătorie pentru 
muncă cu modificările și completările ulterioare. 
 
 Calculul obligațiilor fiscale, în cazul indemnizației lunare acordată profesioniștilor (cu 
excepția celei de care beneficiază persoanele care au încheiate convenții individuale de 
muncă în baza Legii nr. 1/2005), avocaților și persoanelor care obțin venituri din drepturi de 
autor  se efectuează de către persoanele fizice beneficiare prin aplicarea cotelor de impozit 
(10%), CAS (25%) și CASS (10%), asupra indemnizației brute încasate de la agențiile 
pentru plăți și inspecție socială județene. 
 Pentru calculul impozitului pe venit se aplică regulile prevăzute la art. 78 alin. (2) lit. 
b) din Codul fiscal, adică prevederile referitoare la stabilirea impozitului pentru veniturile din 
salarii obținute din afara funcției de bază. 
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 Obligațiile fiscale menționate se declară prin Declarația unică privind impozitul pe 
venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice și se plătesc de către persoanele 
fizice beneficiare până la data de 15 martie 2021. 
 
 În cazul indemnizației de care beneficiază persoanele care au încheiate convenții 
individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005, precum și al celei acordată sportivilor, 
calculul, reținerea și plata impozitului pe venit (10%), a contribuției de asigurări sociale 
(25%) și a contribuției de asigurări sociale de sănătate(10%) se realizează de către 
cooperația cu care persoanele au încheiate convenții individuale, respectiv de structura 
sportivă, în calitate de plătitori, din indemnizația brută încasată de la agențiile pentru plăți și 
inspecție socială județene. 
 Pentru calculul impozitului pe venit se aplică regulile prevăzute la art. 78 alin. (2) lit. 
b) din Codul fiscal, adică prevederile referitoare la stabilirea impozitului pentru veniturile din 
salarii obținute din afara funcției de bază. 
 Obligațiile fiscale se declară de către plătitorii veniturilor prin D112, până pe 25 a 
lunii următoare celei în care se încasează de la AJPIS. 
 Prevederile referitoare la acordarea indemnizației profesioniștilor  și persoanelor  
care au încheiate convenții individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005 nu se aplică 
societăților reglementate de Legea 
societăților nr. 31/1990, și nici grupurilor de interese economice reglementate de Legea nr. 
161/2003. 
 Persoanele care beneficiază de un drept de pensie și persoanele încadrate în grad 
de handicap pot beneficia de indemnizația de șomaj tehnic acordată salariaților, sau de 
indemnizația acordată profesioniștilor, avocaților, sportivilor și persoanelor care obțin 
venituri din drepturi de autor. 
 
 OUG53/2020 modifică și OUG 32/2020, în sensul modificării unor termene de 
solicitare a plății indemnizațiilor menționate mai sus: 
-Pentru profesioniști, termenul pentru depunerea documentelor în vederea solicitării 
indemnizației aferente lunii martie se prelungește cu 5 zile lucrătoare, de la data intrării în 
vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. 
-Pentru avocați,  precum și pentru persoanele care au încheiate convenții individuale de 
muncă în baza Legii nr. 1/2005,  termenul pentru depunerea documentelor în vederea 
solicitării indemnizației aferente primei luni în care a fost instituită starea de urgență este de 
10 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. 
- Pentru acordarea indemnizațiilor aferente lunii aprilie și lunilor următoare din perioada 
stării 
de urgență, termenul de depunere a solicitărilor este cel prevăzut de art. V alin. (1) din 
OUG  32/2020, adică până pe data de 10 a lunii curente pentru plata indemnizaţiei din luna 
anterioară. 
 
 


