ORDONANȚA DE URGENȚĂ
privind modificarea și completarea unor acte normative şi pentru instituirea unor măsuri
fiscale

Având în vedere necesitatea stabilirii unor reguli pentru determinarea plăților anticipate
aferente ultimului trimestru, în cazul contribuabilor care au efectuat plățile anticipate trimestriale
pentru anul 2020 la nivelul sumei rezultate din calculul impozitului pe profit trimestrial curent,
ținând cont de faptul că termenul de plată pentru plata anticipată a impozitului pe profit
aferentă trimestrului IV al anului 2020 este 25 decembrie 2020, reglementarea stabilirii sumei de
plată este nescesar să fie aprobată cu celeritate,
luând în considerare dispozițiile Legii nr. 199/2020 privind facturarea electronică în
domeniul achizițiilor publice,
având în vedere contextul epidemiologic dinamic actual și preocuparea constantă a
autorităților de a veni în această perioadă cu soluții de sprijin pentru mediul de afaceri adaptate
inclusiv măsurilor pentru garantarea sănătăţii publice, cu asigurarea, în acelaşi timp, a condiţiilor
de manifestare a libertăţii economice, garantate de Constituţia României, republicată,
în considerarea faptului că transpunerea în legislația națională a Directivei 2014/55/UE a
Parlamentului European şi a Consiliului din 16 aprilie 2014 privind facturarea electronică în
domeniul achiziţiilor publice s-a realizat fără reglementarea mecanismului tehnic necesar
operaționalizării sistemului de facturare electronică în domeniul achizițiilor publice și definirea
autorității competente să reglementeze cadrul general deși Directiva dispune în acest sens,
deoarece dificultățile majore în aducerea la îndeplinire a actului normativ în discuție ar
face posibilă declanșarea procedurii de infrigement și condamnarea pecuniară a statului român,
nereglementarea mecanismului tehnic putând fi considerat ca o neîndeplinire a obligațiilor de stat
membru al Uniunii,
având în vedere faptul că, în lipsa acestor reglementări, cerințele tehnice și juridice
diferite privind facturile electronice ar constitui bariere în calea accesului operatorilor economici
la contractele de achiziții publice și obstacole în calea comerțului fiind de natură a împiedica
exercitarea libertăților fundamentale având, prin urmare, un efect direct asupra funcționării pieții
interne,
întrucât este necesară realizarea și operaționalizarea unui mecanism funcțional care să
asigure primirea și prelucrarea facturilor electronice de către instituțiile publice, de natură a
genera beneficii în ceea ce privește economiile, impactul asupra mediului și reducerea sarcinilor
administrative,
ținând cont că Ministerul Finanțelor Publice gestionează la acest moment o platformă
informatică care ar putea să înglobeze și partea de facturare electronică, cu o operaționalizare
rapidă,
ținând cont de atribuțiile Ministerului Finanțelor Publice privind urmărirea execuției
bugetului public,
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luând în considerare faptul că Ministerul Finanțelor Publice are în subordine Oficiul
Național pentru Achiziții Centralizate,
având în vedere faptul că destinatarii facturilor electronice trebuie să fie înregistrați la
Ministerul Finanțelor Publice, potrivit art. 5 lit. e) din Legea nr. 199/2020 privind facturarea
electronică în domeniul achizițiilor publice,
întrucât facturile electronice trebuie să respecte dispozițiile Titlului VII al Legii nr.
227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,
ținând cont că este necesară stabilirea cadrului general pentru funcționarea sistemului de
facturare electronică în domeniul achizițiilor publice,
având în vedere necesitatea clarificării modului de calcul, plată și declarare de către
contribuabili a obligațiilor fiscale vizând impozitul pe venit și contribuțiile sociale obligatorii
datorate pentru indemnizațiile acordate din bugetul asigurărilor pentru șomaj, din bugetul de stat
sau decontate din Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale,
ținând cont de faptul că, în cazul beneficiarilor indemnizațiilor acordate din bugetul din
bugetul de stat potrivit art. XV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 și a celor
acordate potrivit art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020, obligațiile fiscale se
stabilesc și se declară începând cu 1 ianuarie 2021, prin Declarația unică privind impozitul pe
venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice,
având în vedere necesitatea stabilirii elementelor care trebuie avute în vedere la
elaborarea modelului Declarației unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate
de persoanele fizice prin care se declară obligațiile fiscale aferente anului 2020, care urmează a fi
utilizat începând cu data de 1 ianuarie 2021,
luând în considerare necesitatea asigurării aplicării unui regim fiscal unitar tuturor
persoanelor fizice beneficiare ale indemnizațiilor acordate din bugetul asigurărilor pentru șomaj,
din bugetul de stat sau decontate din Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale,
indiferent de regimul fiscal aplicabil categoriei de venituri pe care acestea le obțin în mod curent
şi pentru care beneficiază de facilități fiscale,
ținând cont de faptul că nepromovarea prezentului act normativ ar genera dificultăți în
stabilirea și declararea de către contribuabili a obligațiilor fiscale reprezentând impozit pe profit
sau a celor aferente indemnizațiilor acordate din bugetul asigurărilor pentru șomaj, din bugetul
de stat sau decontate din Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale,
în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie
situaţii de urgenţă şi extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență:
ART. I - După alineatul (2) al articolului VIII din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice şi fiscal-bugetare, publicată în
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Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 230 din 21 martie 2020, cu modificările și
completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
”(3) Prin excepție de la alin. (1) plata anticipată aferentă trimestrului IV se datorează și
se plătește la nivelul sumei calculate pentru trimestrul III al anului fiscal 2020. Pentru
contribuabilii prevăzuţi la art. 16 alin. (5) din Codul fiscal, plata anticipată care se datorează și
se plătește până la data de 25 a ultimei luni din anul fiscal modificat este la nivelul sumei
calculate pentru trimestrul precedent.”
ART. II – Legea nr. 199/2020 privind facturarea electronică în domeniul achizițiilor
publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 825 din 9 septembrie 2020,
se modifică și completează după cum urmează:
1. La articolul 7, alineatele (3) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:
„(3) Informaţiile prevăzute la alin. (2) sunt transmise prin intermediul sistemului
informatic al Ministerului Finanțelor Publice. Autorităţile contractante şi entităţile contractante
au acces la facturile emise în formă electronică prin intermediul sistemului național de raportare
al Ministerului Finanțelor Publice, acestea fiind corelate cu Sistemul electronic de achiziții
publice SEAP, în conformitate cu standardul OCDS, pentru asigurarea transparentizării
informaţiilor aferente respectivelor contracte.”
(4) Ministerul Finanțelor Publice gestionează sistemul informatic prin intermediul căruia
se transmit facturile electronice si se verifică autenticitatea, originea si integritatea conținutului,
iar autoritățile contractante şi entităţile contractante verifică legalitatea facturilor emise in formă
electronică, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.”
2. La articolul 7, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (6) și (7), cu
următorul cuprins:
“(6) Prin ordin al ministrului finanțelor publice se stabilesc în termen de 60 de zile
specificațiile tehnice și de utilizare a elementelor de bază ale facturii electronice conform
standardului SR EN 16931.
(7) Prin ordin al ministrului finanțelor publice se stabilesc în termen de 90 de zile
procedurile privind aplicarea prevederilor alineatelor (3) și (4).”
ART. III – Dispoziții fiscale privind unele indemnizații suportate din bugetul
asigurărilor pentru șomaj, din bugetul de stat sau decontate din Fondul de garantare
pentru plata creanțelor salariale
(1) Indemnizațiile acordate potrivit art. XV alin. (1), (1^1), (2) şi (4) din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum
și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației
epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 59/2020, cu completările ulterioare și art. 3 din
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Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și
angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului
SARS-CoV2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă, cu completările
ulterioare, nu constituie venituri din desfășurarea activității, iar pentru acestea se aplică
următoarele reguli, după caz:
a) calculul impozitului pe venit și al contribuțiilor sociale obligatorii se efectuează separat
față de veniturile realizate din desfășurarea activității;
b) nu se iau în calcul la verificarea încadrării în plafonul prevăzut la art. 148 alin. (2) și
art.170 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările
ulterioare
c) prin derogare de la prevederile art. 121, art. 151 și art. 174 din Legea nr. 227/2015, cu
modificările și completările ulterioare, nu fac obiectul acordării bonificației stabilită prin legea
anuală a bugetului de stat.
(2) În cazul indemnizațiilor acordate potrivit art.3 din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 132/2020, cu completările ulterioare, cu excepţia celei de care beneficiază persoanele care au
încheiate convenţii individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005, republicată, cu modificările
ulterioare, calculul obligațiilor fiscale se efectuează de către persoanele fizice beneficiare prin
aplicarea cotelor prevăzute la art. 64 alin. (1), art. 138 lit. a) şi, respectiv, art. 156 din Legea nr.
227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, asupra indemnizaţiei brute încasate de la
agenţiile pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti. Pentru
calculul impozitului pe venit se aplică regulile prevăzute la art. 78 alin. (2) lit. b) din Legea nr.
227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Prin derogare de la prevederile art. 60, art.138^1 şi art.154 alin. (1) lit. r) din Legea nr.
227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, pentru indemnizaţiile prevăzute la art.1 și
art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020, cu completările ulterioare, art. 3 din
Ordonanţa de urgenţă nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea
supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun
prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie
antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, cu completările ulterioare,
și în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 120/2020 privind instituirea unor măsuri de sprijin
destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de
răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, nu se acordă facilităţi fiscale.
(4) Persoanele fizice beneficiare ale indemnizațiilor acordate potrivit art. XV din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 aprobată cu modificări şi completări prin Legea
nr. 59/2020, cu completările ulterioare, asigurate în sisteme proprii de pensii, care nu au obligaţia
asigurării în sistemul public de pensii potrivit legii, datorează contribuția de asigurări sociale la
sistemul propriu de pensii, în cotele prevăzute de Codul fiscal.
(5) Persoanele fizice beneficiare ale indemnizațiilor suportate din bugetul asigurărilor
pentru șomaj sau din bugetul de stat, după caz, acordate potrivit art. XI și art. XV din Ordonanța
de urgență a Guvernului nr. 30/2020 aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 59/2020,
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cu completările ulterioare și Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 120/2020, precum și ale
indemnizațiilor acordate potrivit art.3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020, cu
completările ulterioare, nu pot dispune asupra destinației unei sume reprezentând până la 3,5%
din impozitul pe venit datorat aferent indemnizațiilor respective, pentru susținerea entităților
nonprofit/unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii.
(6) Prin derogare de la prevederile art. 78 alin. (6) și art. 123^1 din Legea nr. 227/2015 cu
modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice beneficiare ale indemnizațiilor suportate
din bugetul asigurărilor pentru șomaj sau decontate din Fondul de garantare pentru plata
creanțelor salariale, după caz, acordate potrivit art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
132/2020, cu completările ulterioare, și art. 3 din Ordonanţa de urgenţă nr. 147/2020, cu
completările ulterioare, precum și potrivit Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere
părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de
învăţământ, cu modificările şi completările ulterioare, nu pot dispune asupra destinației unei
sume reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venit datorat aferent indemnizațiilor respective,
pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse
private, conform legii.
(7) Prevederile alin. (3), (5) și (6) se aplică începând cu veniturile aferente lunii ianuarie
2021.
(8) Prin excepție de la prevederile alin. (7), în cazul beneficiarilor indemnizațiilor
acordate potrivit art. XV alin. (1), (1^1) şi (4), din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
30/2020 aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 59/2020, cu completările ulterioare
și art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020, cu completările ulterioare, alții
decât persoanele care au încheiate convenţii individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005,
republicată, cu modificările ulterioare, prevederile alin. (5) se aplică începând cu obligațiile
fiscale care au termen de declarare și plată în anul 2021.
(9) În cazul indemnizaţiilor lunare prevăzute la art. XV alin. (1), (1^1) şi (4), din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 aprobată cu modificări şi completări prin Legea
nr. 59/2020, cu completările ulterioare, precum și în cazul indemnizațiilor prevăzute la art. 3 din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020, cu completările ulterioare, cu excepţia celor de
care beneficiază persoanele care au încheiate convenţii individuale de muncă în baza Legii nr.
1/2005, republicată, cu modificările ulterioare, prevederile alin. (1), (2) şi (4) se aplică începând
cu obligațiile fiscale care au termen de declarare și plată în anul 2021.

PRIM-MINISTRU,
Ludovic ORBAN
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