
 

 

01 

 

Tax & Legal Weekly Alert 
4 iunie 2020 

 

În acest număr: 

I. Măsuri legislative adoptate în contextul pandemiei COVID-19 

În data de 21 mai 2020 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 425, Legea numărul 62/2020 privind 

aplicarea unor facilități de la plata chiriei pentru perioada aferentă stării de urgență („Legea nr. 62”). 

II. Modificări aduse formularului 112  

În data de 21 mai 2020 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 426 noul model al formularului 112 - 
”Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența 
nominală a persoanelor asigurate”. 
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I. Legea numărul 62/2020 privind aplicarea unor facilități de la plata chiriei pentru 
perioada aferentă stării de urgență  

Prin Legea nr. 62/2020 se introduc următoarele: 

Amânarea la cerere a plății chiriei pentru folosința imobilelor înregistrate ca sedii, 
puncte de lucru sau locuințe, fără a putea fi impuse dobânzi și penalități 

Locatarii operatori economici, practicanţi ai profesiilor liberale, entităţile juridice de drept privat, a 
căror activitate a fost întreruptă sau ale căror venituri sau încasări au scăzut cu cel puţin 15% în luna 
martie 2020 faţă de media ultimului an calendaristic, persoanele fizice afectate economic direct sau 
indirect în perioada de aplicare a stării de urgenţă, pot amâna la cerere, fără plată de dobânzi şi 
penalităţi, plata chiriei pentru folosinţa imobilelor înregistrate ca sedii, puncte de lucru sau locuinţe.  

Plata chiriilor către locatori pentru categoriile de locatari prevăzute mai sus va fi efectuată de către 
organul fiscal teritorial competent, în contul locatorilor, la cererea locatarilor. Cererea va fi însoțită și 
de: 

o contractul de locațiune între locator și locatar;  
o un act adițional la contractul de locațiune din care sa reiasă acordul de amânare a plății 

chiriei; 
o orice fel de act al locatarului care dovedește imposibilitatea plății chiriei în perioada 

specificată în actul adițional menționat mai sus. 
 

Locatorii  pot face cerere de plată către operatorul fiscal teritorial doar dacă următoarele condiții sunt 
îndeplinite: 
 

o Chiria lunară specificată în actul adițional este mai mică sau egală cu chiria din luna februarie 
2020; 

o Valoarea chiriei lunare din actul adițional este de maximum 10.000 RON pentru operatorii 
economici pentru fiecare locaţie și de 2.000 RON pentru persoane fizice pentru o singură 
locaţie. 
 

Locatarii care beneficiază de amânare trebuie sa plătească până la data de 31 decembrie 2020 către 
organul fiscal teritorial competent sumele amânate la plată, reprezentând valoarea chiriilor plătite de 
autorități către locator. 

În cazul contribuabililor plătitori de impozit pe profit şi ai celor care datorează impozitul pe veniturile 
microîntreprinderilor, veniturile din cedarea folosinţei bunurilor imobile obţinute în baza unor 
contracte de închiriere/subînchiriere sau uzufruct sunt impozabile doar în proporţie de 80%, dacă 
valoarea chiriei a fost redusă cu cel puțin 20% față de valoarea acesteia din luna februarie 2020. 

 

II. Modificări aduse formularului 112  

Ordinul 1.942/979/819 (denumit în continuare „Ordinul”) aprobă modelul, conținutul, modalitatea de 
depunere și de gestionare a ”Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului 
pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate” (formularul 112). 

Acest formular se aplică începând cu veniturile aferente lunii aprilie 2020. 

Ordinul vizează actualizarea formularului 112 ca urmare a modificărilor legislative adoptate în ultima 
perioadă în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-
2, dar are în vedere și alte actualizări. 

Menționăm mai jos câteva din cele mai importante modificări: 

Eliminarea informațiilor cu privire la: 

o Veniturile realizate de persoane fizice în baza unui contract individual de muncă, sub nivelul 
salariului minim brut pe țară, pentru care contribuția de asigurări sociale și contribuția de 
asigurări sociale de sănătate erau calculate în trecut (până în luna decembrie 2019 inclusiv) prin 
raportare la salariul minim brut pe țară; 
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o Facilitățile din domeniul construcțiilor, pentru care a fost necesară o evidențiere separată pentru 
veniturile din salarii și asimilate salariilor aferente lunii iulie 2019; 

Actualizarea nomenclatorului și a conținutului formularului 112 astfel încât să permită 
declararea informațiilor aferente următoarelor categorii noi de asigurați: 

o Salariați care beneficiază de indemnizația pentru supravegherea copiilor1; 
o Salariați care beneficiază de indemnizația de șomaj tehnic, suportată din bugetul asigurărilor de 

șomaj și pentru care nu se acordă alte facilități fiscale precum cele din domeniul construcțiilor, al 
activităților de cercetare-dezvoltare sau de creare de programe pentru calculator etc.; 

o Salariați care beneficiază de indemnizația de șomaj tehnic, suportată de angajator din fondul de 
salarii, suplimentar față de cea suportată din bugetul asigurărilor de șomaj (pentru care se 
acordă facilitățile fiscale menționate mai sus); 

o Persoane fizice care realizează venituri din activități independente, în baza contractelor de 
activitate sportivă, care beneficiază de indemnizația suportată din bugetul de stat2 (și de 
indemnizația suplimentară suportată de plătitorul de venit, dacă este cazul). 

 

Pentru mai multe detalii, vă rugăm, nu ezitați să ne contactați. 
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1 Prevăzută de Legea nr. 19/2020 cu modificările și completările ulterioare 
2 Conform prevederilor OUG nr. 30/2020 
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Numele Deloitte se referă la organizația Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), o companie cu răspundere limitată 
din Marea Britanie, rețeaua globală de firme membre și persoanele juridice afiliate acestora. DTTL și firmele sale 
membre sunt entități juridice separate și independente. DTTL (numit în continuare și "Deloitte Global") nu furnizează 
servicii către clienți. Pentru a afla mai multe despre rețeaua globală a firmelor membre, vă rugăm să accesați 
www.deloitte.com/ro/despre. 

 
Deloitte furnizează clienților din sectorul public și privat din industrii variate servicii de audit, consultanță, servicii 
juridice, consultanță financiară și de managementul riscului, servicii de taxe și alte servicii adiacente. Patru din cinci 
companii prezente în Fortune Global 500® sunt clienți Deloitte, prin intermediul rețelei sale globale de firme membre 
care activează în peste 150 de țări și teritorii, oferind resurse internaționale, perspective locale și servicii de cea mai 
înaltă calitate pentru a rezolva probleme de business complexe. Pentru a afla mai multe despre modalitatea în care cei 
244.000 de profesioniști Deloitte creează un impact vizibil în societate, vă invităm să ne urmăriți pe Facebook sau 
LinkedIn. 

Reff și Asociaţii SCA este societate de avocați membră a Baroului București, independentă în conformitate cu 
reglementările aplicabile profesiei de avocat, și reprezintă rețeaua de societăti de avocați Deloitte Legal in România. 
Deloitte Legal înseamnă practicile juridice ale membrilor Deloitte Touche Tohmatsu Limited și afiliații acestora care 
oferă servicii de asistență juridică. Pentru o descriere a serviciilor de asistență juridică oferite de entitățile membre ale 
Deloitte Legal, vă rugăm accesați: http://www.deloitte.com/deloittelegal. 
 
Acest Alert este furnizat cu titlu orientativ și nu trebuie considerat drept serviciu de consultanță. Este bine să solicitați 
consultanță fiscală/juridică de specialitate înainte de a întreprinde acțiuni bazate pe cuprinsul acestui document. 
 
Această publicație conține doar informații generale și Deloitte Touche Tohmatsu Limited și firmele membre sau afiliate 
(numite împreună Deloitte Network) nu oferă consultanță sau servicii profesionale prin intermediul acestei publicații. 
Înainte de a lua orice decizie sau de a acționa într-un mod care v-ar putea afecta finanțele sau afacerea, trebuie să 
discutați cu un consultant profesionist. Nicio entitate a Deloitte Network nu va fi răspunzătoare pentru pierderile de 
orice natură suferite de către persoanele care se bazează pe aceasta publicație. 
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