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Fiscalitate / Fiscal

RO: Ordin ANAF nr. 3896/2020 (publicată în Monitorul Oficial nr. 1104 din 19 noiembrie 2020) pentru aprobarea procedurii de
acordare a eșalonării la plata și pentru modificarea anexei nr. 2 a Ordinului ANAF 90/2016 pentru aprobarea conținutului cererii
de acordare a eșalonării la plata și a documentelor justificative necesare:

• Aprobarea procedurii de acordare a eșalonării la plata pe o perioada de 12 luni a obligațiilor fiscale principale și accesorii
scadente după declararea stării de urgență (i.e. 16 martie 2020), în conformitate cu prevederile OUG 181/2020.

• Publicarea formularului de cerere de acordare a eșalonării la plata – astfel, cererea pentru accesarea eșalonării poate fi
depusă din 20 noiembrie 2020 până la dată de 15 decembrie 2020.

ENG: ANAF Order no. 3896/2020 (published in the Official Gazette no. 1104 on 19th of November 2020) regarding the approval

of the procedure of granting the payment rescheduling and the amendment of the annex no. 2 of the ANAF Order 90/2016 for
the approval of the application’s content for granting the payment rescheduling and the required supporting documents:

• Approval of the procedure for granting the payment rescheduling for a period of 12 months for the tax liabilities and related

interest and penalties due after the declaration of the state of emergency (i.e. 16th of March 2020), in accordance with the
provisions of GEO 181/2020.

• Publication of the application form for granting the payment rescheduling – thus, the application
rescheduling can be filed from 20th of November 2020 until 15th of December 2020.

for accessing the payment

RO: Legea nr. 258/2020 (publicată în Monitorul Oficial nr. 1110 din 20 noiembrie 2020) pentru completarea art. 1 alin. (2)

al Legii nr. 491/2003 privind plantele medicinale și aromatice, precum și produsele stupului și pentru modificarea Legii nr.
227/2015 privind Codul fiscal cu privire la impozitul pe veniturile din activități agricole, silvicultură și piscicultură:
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• Introducerea în Legea 491/2003 a definiției termenului „prelucrător” că fiind persoană fizică sau juridică ce prelucrează
plantele medicinale și aromatice pentru comercializare și că materii prime pentru procesare.

• Reformularea noțiunii de venituri din activități agricole prin mențiunea că acestea cuprind, pe lângă cultivarea produselor
agricole vegetale, și activitățile de prelucrare, procesare și valorificare în stare naturală.

ENG: Law no. 258/2020 (published in the Official Gazette no. 1110 on 20th of November 2020), which completed art. 1

para. (2) of Law no. 491/2003 on medicinal and aromatic plants, as well as beehive products and also amended Law no.
227/2015 regarding the Fiscal Code on personal income tax from agricultural activities, forestry and fish farming:

• Introduction in Law no. 491/2003 of the definition for the term “processor” as an individual or legal person who processes
medicinal and aromatic plants for trading and as raw materials for processing.

• Rephrasing the notion of income from agricultural activities by mentioning that these include, besides the cultivation of
vegetal agricultural products, also the activities of processing and capitalization in natural state.

RO: Legea nr. 262/2020 (publicată în Monitorul Oficial nr. 1112 din 20 noiembrie 2020) pentru modificarea Legii nr. 227/2015
privind Codul Fiscal referitor la profit reinvestit și cheltuieli de sponsorizare:

• Introducerea în categoria profitului scutit de impozit a sumelor investite în susținerea învățământului profesional-dual
prin asigurarea pregătirii practice și formarea elevilor.

• Posibilitatea de a scădea din impozitul pe profit, respectiv din impozitul pe microinterprindere, bursele acordate în susținerea
învățământului profesional-dual.

ENG: Law no. 262/2020 (published in the Official Gazette no. 1112 on 20th of November 2020), which amended Law no.
227/2015 regarding the Fiscal Code on reinvested profit and sponsorship expenses:

• Introduction in the category of tax exempt profit of the amounts invested in supporting dual-vocational education by
ensuring practical activities and training of students.

• The possibility to deduct from the corporate income tax, respectively from the microenterprise tax, the scholarships granted
to support the dual-vocational education.

RO: Ordin ANAF nr. 3942/2020 (publicată în Monitorul Oficial nr. 1123 din 23 noiembrie 2020) pentru aprobarea modelelor
unor formulare utilizate în domeniul colectării creanțelor fiscale precum și pentru modificarea Ordinului ANAF 3454/2016

pentru aprobarea procedurii de executare silită în cazul debitorilor care au de încasat sume de la autorități sau instituții
publice:

• Modificarea a două formulare utilizate în cadrul procedurilor de colectare a creanțelor fiscale, după cum urmează:
• Anexă nr. 48 – adresa de suspendare temporară totală sau parțială a indisponibilizării conturilor
• Anexă nr. 49 – adresa de suspendare temporară totală sau parțială a indisponibilizării reținerilor
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ENG: ANAF Order no. 3942/2020 (published in the Official Gazette no. 1123 on 23th of November 2020), regarding the

approval of certain forms used in the field of tax receivables collection, as well as the amendment of the ANAF Order no.
3454/2016 for the approval of the enforcement procedure in case of debtors having amounts to collect from public authorities
or institutions:

• Modification of two forms used in the procedures for collecting tax receivables, as follows:
• Annex no. 48 – notification on total or partial temporary suspension of the unavailability of the bank accounts
• Annex no. 49 – notification on total or partial temporary suspension of the unavailability of the held back amounts

Subvenții / Grants

RO: OUG nr. 199/2020 (publicată în Monitorul Oficial nr. 1108 din 19 noiembrie 2020) pentru modificarea OUG nr. 130/2020
privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile (aferente Programului Operațional
Competitivitate 2014-2020):

• Clarificarea categoriilor de persoane fizice ce beneficiază de microgranturi prin precizarea interprinderilor individuale și
familiale.

• Adaptarea criteriului privind plafonul cifrei de afaceri de 5.000 Euro în anul financiar anterior la situația operatorilor economici

înființați în anul 2019. În acest caz, plafonul cifrei de afaceri se calculează proporțional, înmulțind numărul de luni întregi de
activitate cu sume de 415 Euro.

• Majorarea bugetului alocat măsurii privind capitalul de lucru de la 350.000.000 Euro la suma de 1.067.095.588 Euro.
• Posibilitatea de modificare a bugetelor între cele 3 categorii de granturi, în funcție de nevoile IMM-urilor, astfel încât bugetul

ENG: GEO no. 199/2020 (published in the Official Gazette no. 1108 on 19th of November 2020), which amended GEO
no. 130/2020 on measures for granting non-reimbursable financial support (part of 2014-2020 Competitiveness Operational
Program):

• Clarification of the categories of individuals that benefit from microgrants by specifying the
enterprise.

• Ajustment of the condition regarding the turnover threshold of Eur 5,000 in the previous financial

individual and family
year to the situation of

economic operators incorporated in 2019. In this case, the turnover threshold is computed proportionally, by multiplying the
number of full months of activity by 415 Euro.

• Increase of the budget assigned to the measure regarding the working capital from Eur 350,000,000
Eur 1,067,095,588.

to the amount of
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Protecție socială și legislația munciii /
Social security and labour law

RO:

OUG nr. 198/2020 (publicată în Monitorul Oficial nr. 1108 din 19 noiembrie 2020) pentru modificarea OUG

147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării
activitătilor didactice:externe nerambursabile (aferente Programului Operațional Competitivitate 2014-2020):

• Posibilitatea acordării de zile libere plătite în perioada noiembrie – decembrie 2020 când toate activitățile didactice se desfășoară
exclusiv în sistem online.

• Prevederea rămâne aplicabilă părinților anteprescolarilor, preșcolarilor și elevilor al cărora loc de
organizarea de telemunca sau muncă la domiciliu.

muncă nu permite

ENG: GEO no. 198/2020 (published in the Official Gazette no. 1108 on 19th of November 2020), which amended GEO no.
147/2020 on additional paid days off to parents, in order to supervise their children during the temporary reduction or cancellation
of educational activities:

• Possibility to grant paid days off during November and December 2020 when all the educational activities are taking place
exclusively online.

• The provision remains applicable to parents of preschoolers and pupils whose job does not allow the organization of telework
or work from home.
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