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În acest număr: 

I. Modificări aduse legislației cu privire la instituirea unor măsuri de restructurare a 
obligațiilor bugetare restante și a unor facilități fiscale 

În data de 29 mai 2020 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 459/29.05.2020, Ordonanța de urgență 

nr. 90/2020 pentru modificarea Ordonanței de guvern nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități 

fiscale, precum și pentru modificarea altor acte normative. 

II. Guvernul a adoptat noi măsuri de sprijin destinate angajaților și angajatorilor în 

contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-

CoV-2 

În data de 29 mai 2020 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 459/29.05.2020, Ordonanța de 

Urgență nr. 92 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaților și angajatorilor în 

contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și 

pentru modificarea unor acte normative („OUG 92/2020”). 

Printre cele mai importante aspecte reglementate de OUG 92/2020 se regăsesc următoarele: 

 Angajatorii pot beneficia, în anumite condiții, pentru o perioadă de 3 luni începând cu data 

de 1 iunie 2020, de decontarea unei părți din salariul brut al angajaților care au avut 

contractele de muncă suspendate temporar, pe perioada stării de urgență și/sau de alertă. 

 Angajatorii pot beneficia lunar, în anumite condiții, pentru o perioadă de 12 luni, de o sumă 

reprezentând 50% din salariul angajatului (dar nu mai mult de 2.500 lei) pentru fiecare 

persoană angajată/reîncadrată în muncă, pe o perioadă nedeterminată, astfel: 

o Pentru persoane în vârstă de peste 50 de ani ale căror raporturi de muncă au încetat 

din motive neimputabile lor, în perioada stării de urgență/alertă, înregistrate ca 

șomeri în evidența agențiilor pentru ocuparea forței de muncă, reîncadrate în 

muncă în perioada 1 iunie 2020 - 31 decembrie 2020; 
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o Pentru persoane cu vârsta cuprinsă între 16 și 29 de ani înregistrate ca șomeri în 

evidența agențiilor pentru ocuparea forței de muncă, încadrate în muncă nu mai 

târziu de data de 31 decembrie 2020. 

o Facilitățile menționate mai sus sunt aplicabile și în cazul cetățenilor români cărora le-

au încetat raporturile de muncă cu angajatorii străini aflate în derulare pe teritoriul 

altor state, din motive neimputabile lor, prin concediere. 

 Prelungirea acordării indemnizației de șomaj tehnic și după data de 31 mai 2020 pentru toate 

domeniile de activitate în care se mențin restricții, până la ridicarea acestor restricții. 

III. Ordin al ANAF pentru aprobarea noului formular al declarației unice și alte modificări 

în ceea ce privește declararea veniturilor private 

În data de 3 iunie 2020 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 468/03.06.2020 Ordinul nr. 1107/2020 

privind modificarea și completarea Ordinului nr. 139/2020 al președintelui Agenției Naționale de 

Administrație Fiscală pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de 

gestionare a Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele 

fizice.  

IV. Legea nr. 62/2020 privind aplicarea unor facilităţi de la plata chiriei pentru perioada 

aferentă stării de urgenţă 
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I. Modificări aduse legislației cu privire la instituirea unor măsuri de restructurare 
a obligațiilor bugetare restante și a unor facilități fiscale 

Ordonanța de urgență nr. 90/2020 pentru modificarea Ordonanței de guvern nr. 6/2019 privind 
instituirea unor facilități fiscale, precum și pentru modificarea altor acte normative 

Următoarele modificări au fost aduse de această nouă ordonanță: 

 Debitorii, persoane juridice de drept public sau privat, cu excepția instituțiilor publice, aflați în 
dificultate financiară și pentru care există riscul intrării în insolvență, își pot restructura obligațiile 
bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 și neachitate până la data emiterii 
certificatului de atestare fiscală, precum și obligațiile bugetare accesorii. 

 Intră în sfera obligațiilor bugetare restante la data de 31 martie 2020 și obligațiile bugetare 
declarate de debitor sau stabilite de organele fiscale competente prin decizie după data de 1 
aprilie 2020, aferente perioadelor fiscale până la data de 31 martie 2020. 

 De asemenea, se consideră obligații bugetare restante în înțelesul OG 6/2019 și obligațiile fiscale 
principale scadente în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a OUG 29/2020 privind unele 
măsuri economice și fiscal-bugetare (i.e., 21 martie 2020)  și data de 31 martie 2020. 

 Debitorii care doresc să aplice această facilitate au obligația de a notifica organul fiscal competent 
în perioada 1 februarie - 30 septembrie 2020, și trebuie să se adreseze unui expert independent în 
vederea pregătirii unui plan de restructurare și a testului creditorului privat prudent.  

 Solicitarea de restructurare se va depune până la 15 decembrie 2020. 

 Separat, a fost prelungit până la data de 25 iunie 2020 și termenul până la care nu se calculează 
dobânzi și penalități pentru neplată obligațiilor fiscale scadente începând cu data intrării în 
vigoare a OUG 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare. 

 

II. Guvernul a adoptat noi măsuri de sprijin destinate angajaților și angajatorilor în 
contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului 
SARS-CoV-2 

Guvernul a adoptat noi măsuri de sprijin destinate angajaților și angajatorilor în contextul situației 

epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 

Principalele măsuri de sprijin implementate de OUG 92/2020, cu impact asupra angajaților și 
angajatorilor în contextul situației determinate de COVID-19, sunt următoarele: 
 
1. Decontarea unei părți din salariul fiecărui angajat care a fost încadrat în șomaj tehnic 

Cine poate beneficia de această decontare și în ce limite: 

 Angajatorii ai căror angajați au beneficiat de indemnizația de șomaj tehnic acordată pe perioada 

stării de urgență și/sau de alertă1, precum și angajatorii ai căror angajați nu au beneficiat de 

indemnizația de șomaj tehnic menționată anterior, dar au avut contractele de muncă suspendate 

temporar din inițiativa angajatorului2, vor putea beneficia de decontarea unei părți din salariul 

brut al acestor angajați, pentru o perioada de trei luni, începând cu data de 1 iunie 2020; 

 Această decontare va fi suportată din bugetul asigurărilor de șomaj, în limita bugetului aprobat și 

va fi în cuantum de 41.5% din salariul de bază  brut corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu 

mai mult de 41.5% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor 

sociale de stat pe anul 2020 (i.e. 5,429 lei). 

  

                                                      

1 Conform prevederilor art. XI din OUG 30/2020. 
2 Conform prevederilor art. 51, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii. 
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Condiții specifice pentru a putea beneficia de această decontare: 

 Angajații trebuie să fi avut contractele de muncă suspendate din inițiativa angajatorului pe o 

perioadă de minimum 15 zile în perioada stării de urgență/alertă; 

 Raporturile de muncă trebuie menținute de angajatori până la 31 decembrie 2020, cu excepția 

lucrătorilor sezonieri sau în situația în care contractul de muncă încetează din motive 

neimputabile angajatorului; 

 Angajatorii cu mai multe obiecte de activitate, dintre care unul se încadrează în domeniile cu 

restricții stabilite de autorități, trebuie să opteze fie pentru această facilitate (decontarea a 41.5% 

din salariu conform prevederilor OUG 92/2020), fie pentru continuarea acordării indemnizației de 

șomaj tehnic3, până la data ridicării restricțiilor de către autorități. 

Mecanismul decontării: 

 Inițial, angajatorii vor suporta integral contravaloarea salariilor brute ale angajaților; 

 Ulterior, în perioada 1 - 25 a lunii următoare perioadei de raportare căreia îi sunt aferente 

veniturile salariale ale angajaților, angajatorii vor depune, prin mijloace electronice, la agențiile 

pentru ocuparea forței de muncă în raza cărora își au sediul social, o cerere semnată și datată de 

reprezentantul legal, însoțită de o declarație pe propria răspundere și de lista persoanelor care 

vor beneficia de decontarea părții din salariu. Clarificări asupra modelului  și conținutului 

documentelor menționate anterior au fost reglementate de Ordinul ANOFM nr. 457/2020; 

 Decontarea sumelor se efectuează în termen de cel mult 10 zile de la data îndeplinirii de către 

angajatori a obligațiilor declarative și de plată aferente veniturilor din salarii din perioada de 

raportare pentru care se face solicitarea. 

2. Acordarea unei sume de 50% din salariul fiecărei persoane nou angajate 

Cine poate beneficia de aceste sume și în ce limite: 

 Angajatorii pot beneficia lunar, pentru o perioadă de 12 luni, de o sumă de 50% din salariul 

angajatului (dar nu mai mult de 2.500 lei) pentru fiecare persoană angajată/încadrată în muncă 

din următoarele categorii: 

o Persoane în vârstă de peste 50 de ani ale căror raporturi de muncă au încetat din motive 

neimputabile lor, în perioada stării de urgență/alertă, înregistrați ca șomeri în evidența 

agențiilor pentru ocuparea forței de muncă; 

o Persoane cu vârsta cuprinsă între 16 și 29 de ani, înregistrați ca șomeri în evidența agențiilor 

pentru ocuparea forței de muncă; 

o Cetățeni români, cărora le-au încetat raporturile de muncă cu angajatorii străini, aflate în 

derulare pe teritoriul altor state, din motive neimputabile lor, prin concediere. 

Condiții specifice pentru a putea beneficia de acordarea acestor sume: 

 Persoanele din categoriile de mai sus trebuie să fie angajate/încadrate în muncă până la data de 

31 decembrie 2020 inclusiv, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă; 

 Raporturile de muncă trebuie să fie menținute pentru o perioadă de cel puțin 12 luni de la 

împlinirea termenului de 12 luni în cadrul căruia se acordă sumele (i.e., pentru o perioadă de cel 

puțin 24 luni de la data angajării). 

Mecanismul acordării sumelor: 
 

 Sumele aferente situațiilor de mai sus se acordă din bugetul asigurărilor pentru șomaj, la cererea 

angajatorilor, depusă prin mijloace electronice, la agențiile pentru ocuparea forței de muncă în 

raza cărora aceștia își au sediul social; 

                                                      

3 Conform prevederilor art. XI al OUG 30/2020. 
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 Sumele se acordă pentru plata salariului proporțional cu timpul efectiv lucrat de salariat; 

 Procedura de acordare a sumelor a fost aprobată prin Ordinul nr. 456/2020 al președintelui 

Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. 

Condiții generale pentru a putea beneficia de facilitățile anterior menționate: 

 În cazul nerespectării condiției de a menține raportul de muncă, angajatorii au obligația de a 

restitui aceste sume (în totalitate, plus dobânda de referință BNR în vigoare la data încetării 

contractelor individuale de muncă) agențiilor de ocupare a forței de muncă; 

 La data solicitării acordării sumelor, angajatorii nu trebuie să se afle în faliment, dizolvare, 

lichidare sau să aibă activități suspendate sau restricții asupra acestora din alte motive decât cele 

generate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2; 

 Sumele acordate nu se cumulează cu subvențiile care se acordă în cazul anumitor angajați pentru 

care angajatorii au încheiat cu agențiile pentru ocuparea forței de muncă convenții în baza unor 

prevederi ale Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării 

forței de muncă (i.e. subvenții pentru angajarea de absolvenți, pentru angajarea șomerilor cu 

vârste peste 45 de ani etc.). 

3. Prelungirea acordării indemnizației de șomaj tehnic și după data de 31 mai 2020 pentru domeniile 
de activitate în care se mențin restricții 

 Indemnizația de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat (dar nu mai mult 

de 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de 

stat pe anul 2020) va continua să fie acordată și după data de 31 mai 2020, pentru toate 

domeniile de activitate în care se mențin restricții4, până la ridicarea acestora de către autoritățile 

competente5; 

 Prevederile de mai sus sunt valabile atât pentru persoanele salariate, cât și pentru alți 

profesioniști6. 

 

III. Ordin al ANAF pentru aprobarea noului formular al declarației unice și alte 
modificări în ceea ce privește declararea veniturilor private 

Principalele modificări aduse: 

 Au fost introduse rubrici distincte în vederea aplicării bonificațiilor aferente taxelor datorate 

pentru anul 2019 și adoptate deja de autorități (detalii cu privire la bonificațiile aplicabile găsiți în 

tax alert-ul nostru publicat in data de 26 mai 2020).  

 Contribuabilii care au depus Declarația unică anterior publicării acestui Ordin și vor să beneficieze 

de bonificații, vor depune o declarație rectificativă prin bifarea literei B (capitolul I) și a 

subsecțiunii 1 (secțiunea 5) din formular; 

 De asemenea, bonificația se va putea aplica și în cazul contribuabililor care au optat în anul 2019 

pentru plata în avans a CAS și a CASS; 

 Noul formular electronic al Declarației unice a fost, de asemenea, publicat pe site-ul autorităților. 

 

  

                                                      

4 În condițiile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. 
5 În condițiile art. 24 din Legea 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, 
prevederile OUG 30/2020 (și implicit cele în baza cărora este acordată indemnizația de șomaj tehnic) se aplică pentru toate 
domeniile de activitate în care se mențin restricții, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2020. 
6 Conform art. XI și art. XV ale OUG 30/2020. 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ro/Documents/tax/romana/TLA-26mai-RO.pdf?logActivity=true&utm_campaign=Tax_Legal_Alert_26mai2020_C-RG-TAX-06132_ro_2020_Tax_Legal_Email_ro&utm_medium=email&utm_source=Eloqua
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IV. Legea nr. 62/2020 privind aplicarea unor facilităţi de la plata chiriei pentru 
perioada aferentă stării de urgenţă 
 

Principalele modificări aduse: 

 În cazul în care, contravaloarea folosinţei bunului imobil, stabilită în bani şi/sau în natură, 
potrivit contractului încheiat între părţi a fost redusă cu cel puțin 30% față de contravaloarea 
folosinței bunului imobil din luna februarie 2020, aceasta este exceptată de la plata 
impozitului de venit și de asemenea nu intră în plafonul de calcul anual privind baza 
contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru perioada în care s-a aplicat scăderea, dar 
nu mai mult de 31 decembrie 2020; 

 De aceste scutiri beneficiază şi persoanele fizice care în anul 2019 au realizat venituri din 
cedarea folosinţei bunurilor din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere 
şi, începând cu anul 2020, au calificat aceste venituri în categoria veniturilor din activităţi 
independente, dacă respectă aceleași condiții menționate la punctul anterior. 

 

Pentru mai multe detalii, vă rugăm, nu ezitați să ne contactați. 
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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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