
Bodosi Mária

Noutăţi fiscale 

la început an 2020





Reglementări

o HG 935/13.12.19 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară

garantat în plată (MO 1010/16.12.19)

o LG 263/30.12.19 pentru modificarea Legii 227/15 privind Codul fiscal

(MO 1054/30.12.19)

o LG 6/06.01.20 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 

(MO 3/06.01.20)

o LG 1/06.01.20 privind pensiile ocupaţionale (MO 10/08.01.20)

o OUG 1/06.01.20 privind unele măsuri fiscal-bugetare ... (MO 11/09.20)



Salariul minim şi alţi indicatori

o De la 01.01. 20 vor exista tot 3 salarii minime:

• 2230 lei – general (majorat cu 150 lei)

• 2350 lei – studii superioare (nemodificat)

• 3000 lei – construcţii (nemodificat)

o Administrarea majorării:

• Act adiţional la contract (eventual decizie colectivă) până la 31.12.19

• Raportare in Revisal: în 20 zile lucrătoare, deci până la 31.01.20

o Salariul mediu brut: 5429 lei

o Ajutor de deces

• asigurat: 5429 lei

• membru de familie: 2715 lei 



Timp parţial

LG 263/19 abrogă plata la nivelul salariului minim a contribuţiilor:

• CAS

• CASS

Din ianuarie, acestea se datorează la nivelul venitului realizat!



LG 52/11, modificată de OUG 26/19:

Art.4/1.

La data de 20 decembrie 2019 se înfiinţează Registrul electronic de 

evidenţă a zilierilor, ca singura modalitate de transmitere a datelor

privind evidenţa zilierilor. Sistemul informatic aferent Registrului

electronic de evidenţă a zilierilor se achiziţionează de Inspecţia Muncii, 

în condiţiile legii. Metodologia de întocmire şi transmitere a 

registrului electronic de evidenţă a zilierilor, precum şi înregistrările care 

se efectuează în acesta se stabilesc prin ordin al ministrului muncii şi

justiţiei sociale, publicat în Monitorul Oficial ..., Partea I, în termen de 60 

de zile de la înfiinţarea registrului electronic de evidenţă a zilierilor. 

Registru electronic zilieri



Registru electronic zilieri

ITM a elaborat o aplicaţie denumită „Inspectia Muncii” pentru telefoane 

mobile/tablete, care se poate descărca din Play Store/App Store. Acesta 

este deocamdată modalitatea de transmitere a datelor zilierilor la ITM.

Vezi comunicatul pe:

https://www.inspectiamuncii.ro/registrul-electronic-de-evidenta-a-zilierilor

De aici se poate descărca şi manualul de utilizare! Trebuie utilizat 

obligatoriu, în locul registrului pe hârtie. Trebuie clarificat la ITM, din ce dată.

Pentru a utiliza aplicaţia descărcată, angajatorul trebuie să se prezinte la 

ITM teritorial, de unde obţine parola de acces!

Până la 20 februarie ar trebui să apară şi ordinul menţionat în art.4/1,

care poate va aduce mai multe clarificări.

https://www.inspectiamuncii.ro/registrul-electronic-de-evidenta-a-zilierilor


Registru electronic zilieri

Date declarate cu ajutorul aplicaţiei mobile:



Pensiile ocupaţionale

Un sistem nou de pensii private, intră în vigoare la 8 februarie.

Se poate aplica opţional pentru

• Salariaţi 

• PFA 

• Salariaţi asimilaţi

• Contract de mandat, de administrare

• Persoane neintegrate sistemului public de pensii

Contribuţiile se stabilesc opţional, se pot împărţi între angajat şi angajator.

Cotele se stabilesc de către angajator.



Soluţii în hSALAR

o Upgrade calcul salarii ianuarie – se va livra pentru 

definitivarea calculului pe luna ianuarie 

o Probabil şi upgrade D112, deocamdată nu există 

proiect

o D205 se depune până la 31.01.20 – nu ştim dacă se 

modifică conţinutul!





Reglementări

o OUG 78/18.12.19 privind modificarea unor acte normative şi stabilirea

unor măsuri în domeniul agriculturii, precum şi pentru aprobarea unor

măsuri fiscal-bugetare



Split TVA

• Sistemul se abrogă de la 1 februarie 2020

• Din 2020 nu se mai pot face înscrieri în Registru

• În cursul lunii februarie, unităţile Trezoreriei transferă sumele 

din contul de TVA în contul curent



D392A, D392B

• Art. 324 alin. (4)-(6) privind depunerea acestor declaraţii a fost 

suspendat până la 31.12.19

• Ar rezulta, ca până la 25.02.20 să fie necesară depunerea acestor 

declaraţii 

• În hMARFT este funcţional, conform ultimei structuri valabile. 

• Conform presei, se pare că se va renunţa la aceste declaraţii, dar 

trebuie urmărit!

• Aceeaşi situaţie şi pt. D393, necuprinsă în hMARFT



Proiect D394

o deocamdată numai pt. dezvoltatori, fără proiectul de ordin la care 

se referă proiectul de structură

o eliminat: informaţii ref. la livrările către pers. fizice < 100.000 lei

o nou introduse informaţii ref. la:

• livrări/achiziţii către/de la persoane afiliate

• compensaţiile în cotă forfetară de 8% pentru agricultori

o 32 câmpuri modificate în proiect    





Reglementări

o Ordinul 3781/23.12.19 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



Upgrade

o Situaţii asemănătoare, cu modificări

o În zip-ul scanat trebuie inclus un document suplimentar

o Termen: 150 zile

o Nu există încă stuctură, validator

o Nu ştim dacă D101 se modifică


