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Buletinul informativ fiscal 

privind actele normative cu incidenţă în materie fiscală 

publicate în Monitorul Oficial în perioada 9-12 iunie 2020 

 
 
1.  Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2012/2020 din 4 iunie 2020 

pentru modificarea şi completarea Procedurii de comunicare prin mijloace 
electronice de transmitere la distanţă între Ministerul Finanţelor Publice/organul 
fiscal central şi persoanele fizice, persoanele juridice şi alte entităţi fără 
personalitate juridică, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 
660/2017 (M. Of. nr.  494 din 11 iunie 2020) 
 √ Modifică și completează procedura de comunicare prin mijloace electronice 
de transmitere la distanţă între Ministerul Finanţelor Publice/organul fiscal central şi 
persoanele fizice, persoanele juridice şi alte entităţi fără personalitate juridică, 
aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 660/2017, cu modificările şi 
completările ulterioare, astfel: 
 ► Extinde modalitățile de înregistrare în SPV și prin utilizarea sistemelor de 
transmitere și înregistrare a imaginii: 

●  identificare vizuală online - procesul de recunoaştere unică prin sistem 
video a persoanei fizice titular sau reprezentant desemnat/împuternicit al persoanelor 
fizice, juridice sau entităţii fără personalitate juridică în baza documentelor transmise 
şi/sau informaţiilor comunicate de persoana fizică, reprezentantul legal, împuternicitul 
sau reprezentantul desemnat pe baza acordului privind prelucrarea datelor cu caracter 
personal conform Regulamentului nr. 2016/679; 

●   sistem video - sistem de transmitere şi de înregistrare a imaginii. 
 ► Completează procedura de înregistrare în SPV prin identificarea vizuală 
online a fersoanelor fizice care solicită înregistrarea. 
 ► Reglementează efectuarea plăților în sistem online de către persoanele 
fizice, persoanele juridice şi alte entităţi fără personalitate juridică: 
  Contribuabilii pot efectua plăţi în sistem online pentru tipurile de creanţe fiscale 
stabilite în anexa la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.376/2016 privind tipurile 
de creanţe fiscale care pot fi plătite prin intermediul cardurilor bancare în sistem online 
prin intermediul Sistemului Naţional Electronic de Plăţi, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

2. Ordonanța de urgență nr. 96/2020 pentru modificarea Legii nr. 86/2006 
privind Codul vamal al României (M. Of. nr.  500 din 12 iunie 2020) 
 √ Abrogă articolele 1, 4, 31-37, 39-56, 58-82, 84-93, 95-99, 101-268 și 284 din 
Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 350 din 19 aprilie 2006, cu modificările și completările 
ulterioare. 
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