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Reglementări/1

o OUG 192/05.11.20 pentru modificarea şi completarea  LG 55/2020 privind unele măsuri pentru 

prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei

de COVID-19, precum şi pentru modificarea lit. a) a art. 7 din LG 81/2018 

privind reglementarea activităţii de telemuncă (MO 1092/06.11.20)

o LG 278/27.11.20 pentru aprobarea OUG 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru 

părinţi ... (MO 1166/02.12.20)

o OUG 211/04.12.20 privind prelungirea aplicării unor măsuri de protecţie socială adoptate în 

contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2,

precum şi pentru modificarea OUG 132/20 (MO 1189/07.12.20)

o HG 1046/04.12.20 privind completarea HG 719/2020 pentru aprobarea procedurii de 

decontare şi de plată a sumelor acordate în baza

OUG 132/2020 (MO 1199/09.12.20)

o LG 282/08.12.20 pentru aprobarea OUG 132/2020 (MO 120/09.12.20)



Reglementări/2

o LG 296/18.12.20 pentru modificarea Legii 227/15 privind Codul fiscal

(MO 1269/21.12.20)

o LG 298/24.12.20 pentru completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii

(MO 1293/24.12.20)

o OUG 220/30.12.20 privind aplicarea unor măsuri de protecţie socială după 1 ianuarie 2021 în 

contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea unor acte 

normative (MO 1326/ 31.12.20)

o OUG 226/30.12.20 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea

unor acte normative şi prorogarea unor termene (MO 1332/31.12.20)

o HG HG 4/13.01.2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată

(MO 40/13.01.2021)

o Ordinul 51/18.01.2021 privind modificarea şi completarea Ordinului … 587/2016 pentru

aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi

taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă (MO 59/19.01.2021)



Salariul minim

o De la 01.01.20 vor exista tot 3 salarii minime:

• 2300 lei – general (majorat cu 70 lei) de la 13.01.21!

• 2350 lei – studii superioare (nemodificat)

• 3000 lei – construcţii (nemodificat)

Deocamdată neclar: noul salariu minim se aplică pt. calcule numai de la 

13.01.21? Aşteptăm D112.

o Administrativ:

• Act adiţional la contract 

• Raportare in Revisal: în 20 zile lucrătoare de la data modificării



Salariul 
mediu

• Legea bugetului
asigurărilor sociale nu a 
fost aprobată, deci nu se 
cunoaşte la această dată



Telemuncă/1

• La calcul impozit pe profit sunt deductibile cheltuielile suportate de 

angajator aferente activităţii în regim de telemuncă

• Sunt neimpozabile şi nu se datorează contribuţii pentru:

sumele acordate angajaţilor care desfăşoară activităţi în regim de telemuncă pentru

susţinerea cheltuielilor cu utilităţile la locul în care angajaţii îşi desfăşoară

activitatea, precum electricitate, încălzire, apă şi abonamentul de date,

şi achiziţia mobilierului şi a echipamentelor de birou, 

în limitele stabilite de angajator prin contractul de muncă sau regulamentul

intern, în limita unui plafon lunar de 400 lei corespunzător numărului de zile din

luna în care persoana fizică desfăşoară activitate în regim de telemuncă. 

Sumele vor fi acordate fără necesitatea de prezentare a documentelor justificative.

Obs. – aceste sume se pot acorda peste salariul de bază, 

trebuie act adiţional la CIM sau adaptare regulament intern



Angajatorul şi salariatul pot conveni printr-un acord scris ca să fie 
utilizate mijloacele aferente tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor
şi/sau echipamentele de muncă sigure necesare prestării muncii, 
proprii ale telesalariatului.

Telemuncă/2



Venituri din salarii neimpozabile

Clarificare:

• Pt. 1 iunie cadoul de 150 lei poate fi acordat numai copiilor minori, nu şi salariaţilor



Venituri/avantaje fără obligaţii

Nu se datorează impozit sau contribuţii pentru:

• ajutoare pentru naştere/adopţie

• Contravaloarea serviciilor turistice şi/sau de tratament, inclusiv transportul, pe 

perioada concediului, pentru salariaţii proprii şi membrii de familie ai acestora, 

acordate de angajator, astfel cum este prevăzut în contractul de muncă, 

sunt neimpozabile, în măsura în care valoarea totală a acestora nu

depăşeşte într-un an fiscal nivelul unui câştig salarial mediu brut

• acoperirea costurilor cu testarea epidemiologică şi/sau vaccinarea angajaţilor

• avantajele sub forma utilizării în scop personal a vehiculelor care nu sunt

utilizate exclusiv în scopul activităţii economice, aflate în proprietatea sau folosinţa

persoanelor juridice ce aplică regimul de impozitare al microîntreprinderilor sau

impozitul specific unor activităţi.



Venituri/avantaje fără obligaţii

Nu se datorează impozit sau contribuţii nici pentru:

• avantajele în natură acordate persoanelor fizice care realizează venituri din 

salarii şi asimilate salariilor ca urmare a ocupării unor funcţii considerate 

de către angajator/plătitor esenţiale pentru desfăşurarea activităţii şi 

care se află în izolare preventivă la locul de muncă sau în zone special 

dedicate în care nu au acces persoane din exterior, pentru o perioadă 

stabilită de angajator/plătitor, în cazul instituirii stării de asediu, de urgenţă 

sau de alertă

• suma de  max. 400 lei în caz de telemuncă

• sumele plătite de angajator pentru educaţia timpurie a copiilor angajaţilor 

(creşă, gradiniţă) etc. 



Deduceri personale

Rotunjire modificată:

• Până acum deducerile s-au rotunjit din 10 în 10 lei

• Acum peste 50 bani se rotunjesc la leu 



Amânare
vouchere de 
vacanţă

• Legea 165/18 privind
biletele de valoare – se 
amână aplicarea
acordării voucherelor
de vacanţă cf. acestei
legi pentru 2022

• acestea se acordă în 
continuare cf. 

OUG 8/2009  



Codul 
muncii

• S-au introdus prevederile privind şomajul tehnic
pe perioada stării de asediu/urgenţă (nu şi alertă)

• Dacă locurile de muncă de mai sus se desfiinţează
înainte de o perioadă egală cu cea pentru care s-a 
beneficiat de şomaj tehnic, indemnizaţia primită
se restituie (valabil din ianuarie 2021)

• Se poate aplica reducerea timpului de muncă de 
la 5 la 4 zile



Supraveghere copil (CS)

o Zilele se pot acorda numai dacă locul de muncă ocupat

nu permite munca la domiciliu sau telemunca



Reducere timp de muncă (RT)

Pachetul de solicitare a indemnizaţiei trimis la AJOFM trebuie să conţină şi:

o copie a deciziei privind reducerea timpului de muncă, semnată de 

angajat că a luat la cunoştinţă;

o balanţa lunară de verificare, pentru perioada cererii;

o acordul încheiat cu sindicatul sau cu reprezentanţii salariaţilor, 

referitor la procentul din numărul de salariaţi pentru care s-a dispus

reducerea timpului de muncă;

o lista persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizaţie;

o copia documentelor de plată a salariilor, cu evidenţierea plăţii

indemnizaţiei.



Prelungire termene ajutoare

o Până la 30.06.21 

• şomaj tehnic urgenţă – 75% din salariu

• zile supraveghere copil – 75% din salariu

• reducere timp de muncă – 75% din diferenţa de salariu – cf. LG 

288/20, se poate aplica 3 luni şi după încetarea stării de alertă 

• ajutor pe 3 luni pt. zilieri – 35% din remuneraţie, dacă activitatea se 

restrânge din cauza pandemiei

• pt. angajaţii pe perioadă determinată de cel mult 3 luni se poate 

beneficia de ajutor de 41,5% (plafonat la salariul mediu)

• profesioniştii, cooperaţie – pt. şomaj tehnic sau reducere timp de 

muncă

o Până la 31.08.21 – drept la 50% din salariu (cel mult 2500 lei) la 

angajare şomeri care au fost concediaţi în perioada stării de urgenţă/alertă:

• peste 50 de ani

• între 16-29 ani  



Fiscalitate indemnizaţii

De la 1 ianuarie 2021:

o Nu se mai acordă facilităţi fiscale (scutire de impozit, construcţii) 

pentru indemnizaţiile: 

• Reducere timp de muncă (RT)

• Zile supraveghere copil (CS)

(Pt. SU nu s-au acordat nici la sf. lui 2020)

o Din impozitul reţinut nu se poate redirecţiona 3,5% pentru entităţi 

nonprofit, unităţi de cult, burse private, în cazul indemnizaţiilor:

• Şomaj tehnic (SU)

• Reducere timp de muncă (RT)

• Zile supraveghere copil (CS)



Revisal 6.0.8

Din 19.12.20 este obligatorie utilizarea
noii versiuni!

https://www.inspectiamuncii.ro/reges

https://www.inspectiamuncii.ro/reges


Declaraţii

D100 – formularul a fost modificat, va fi adaptat prin upgrade

D112 – la această dată nu este publicat nici sub formă de proiect

D205 – s-a modifică termenul: 

• a fost 31 ianuarie

• devine 28 februarie 





Reglementări

o Ordinul 3225/30.12.20 pentru aprobarea Normelor privind procedura de 

acordare a certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe 

valoarea adăugată şi de eliberare a garanţiei pentru importurile de bunuri

(MO 1331/31.12.20)

o OUG 226/30.12.20 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru

modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor

termene (MO 1332/31.12.20)



BREXIT

Materiale informative:

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/brexit_files/info_site/na0220590ron_

002.pdf (din august 2020)

https://ec.europa.eu/taxation_customs/uk-withdrawal-ro

o Aşteaptăm precizări oficiale după ultimele negocieri

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/brexit_files/info_site/na0220590ron_002.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/uk-withdrawal-ro


BREXIT

Operaţiunile cu GB se tratează ca operaţiuni de import/export obişnuite,

atenţie la OpTVA aplicat! Ele nu se mai cuprind în D390.

Recomandări pt. OpTVA şi declaraţii (situaţii mai frecvente):

Conţinut operaţie OpTVA recomandat Rd. D300 analitic Cod D394

Import obişnuit 2Ex 24,25,26 -

Import cu certificat de amânare 2Ea 22.2 -

Achiziţie servicii dacă locul 
prestării este în RO

2Ey 22.2 A

Achiziţie bunuri/servicii scutite/
neimpozabile

2En 30.2 -

Export (scutit cu dr. deducere) 1Ed 14 -

Livrare bunuri  cu TVA 1Ex 09,10,11 L

Prestări servicii cu locul în RO 1Ey 17 -





Reglementări

o LG 238/06.11.20 pentru modificarea art. 28 alin. (2) din Legea contabilităţii nr. 82/1991 (MO 

1041/06.11.20)

o Ordinul 4072/09.12.20 privind modificarea Ordinului preşedintelui ANAF 3.386/2016 pentru

aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 101 "Declaraţie privind impozitul pe profit“ … 

(MO 1246/17.12.20)

o Ordinul 58/14.01.21 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, precum şi pentru reglementarea unor aspecte

contabile (MO 66/21.01.21)



Noutăţi

Situaţii financiare pe 2020:

o Situaţii asemănătoare, cu modificări

o Termen: 150 zile

o Nu există încă pdf inteligent, structură, validator

o D101 a fost modificată prin Ordin, actualizat şi la ANAF

o Upgradeul va fi elaborat după publicarea formularelor de către ANAF 

Raportare semestrială în 2021:

o Numai pt. firme cu cifra de afaceri > 1 mil. euro în 2020!



Diverse



Reglementări

o Legea 153/24.07.20 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 

privind Codul fiscal, precum şi pentru completarea Legii nr. 170/2016 

privind impozitul specific unor activităţi (MO 659/24.07.20)

o OUG 226/30.12.20 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru

modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor

termene (MO 1332/31.12.20)

Case de marcat



Contravaloarea casei de marcat, în trimestrul achiziţionării se scade din:

- impozitul pe profit

- impozitul micro

- impozitul specific 

În cazul de mai sus, la impozitul pe profit, amortizarea casei de marcat nu este 

cheltuială deductibilă! (=> hIMOB – amortizare fiscală =0)

Case de marcat



Amânare case de marcat

• Amenda pentru nepunerea în 
funcţiune a caselor de marcat cu 
jurnal electronic se amână până la 
31.03.21.



Plafon sub care se poate aplica opţional:

• a fost 2.250.000 lei 

• devine 4.500.000 lei

TVA la încasare


