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INFORMARE
privind principalele notăți fiscale publicate

în perioada 1-20 ianuarie 2021

 NOUA DECLARAȚIE UNICĂ (formular D212)

Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.14/2021 pentru
aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a formularului
212 “Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de
persoanele fizice” (Monitor Oficial nr. 33 din 12 ianuarie 2021)

- se aprobă modelul și conținutul formularului 212 «Declarație unică privind impozitul pe
venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice» și anexa la acesta, prevăzute în anexa
nr. 1

- se actualizează instrucțiunile de completare a formularului 212 de la anexa nr.2
-formularul 212 se utilizează de persoanele fizice pentru declararea impozitului pe

veniturile realizate și a contribuțiilor sociale datorate începând cu anul 2020, precum și pentru
declararea impozitului pe veniturile estimate și a contribuțiilor sociale datorate începând cu anul
2021.

-termen de depunere : 25 mai 2021, inclusiv
(vom reveni cu detalii privind noua declarație unică formular 212, într-un nou material)

 NOUL FORMULAR 230 privind direcționarea de către contribuabili a sumei
reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venit

Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. nr.15/2021
pentru aprobarea procedurii privind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5% din
impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi
funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum și pentru acordarea de burse
private, conform legii, precum și a modelului și conținutului unor formulare (Monitor
Oficial nr.34 din 12 ianuarie 2021)

- se aprobă Procedura privind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul
anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în
condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii,
prevăzută în anexa nr. 1

- se aprobă modelul, conţinutul și instrucțiunile de completare a formularului 230 "Cerere
privind destinaţia sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat" și "Anexa nr.... la
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Cererea privind destinaţia sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat" (anexa
nr.2)

- se aprobă modelul și conținutul următoarelor formulare:
- „Notificare privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual

datorat pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult“(anexa nr. 3);
- „Referat de stabilire a sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual

datorat, virată în mod necuvenit entităților nonprofit/unităților de cult“ (anexa nr. 4);
- 258 „Decizie privind recuperarea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul

anual datorat, virată în mod necuvenit entităților nonprofit/unităților de cult“(anexa nr. 5);
- 255 „Decizie privind stabilirea cheltuielilor admise cu bursele private“(anexa nr. 6).

Prevederile ordinului se aplică pentru direcționarea de către contribuabili a sumei
reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pe veniturile realizate începând cu
anul 2020.

 NOUL SALARIU MINIM brut pe țară garantat în plată

Hotărârea Guvernului nr. 4 din 13 ianuarie 2021 privind stabilirea salariului de bază
minim brut pe țară garantat în plată (Monitor Oficial nr. 40 din 13 ianuarie 2021).

Începând cu data de 13 ianuarie 2021 salariul de bază minim brut pe țară
garantat în plată este de 2.300 lei lunar pentru un program normal de lucru în medie
de 169,333 ore pe lună, reprezentând 13,583 lei/oră.

Prin excepție, pentru personalul încadrat pe funcții pentru care se prevede
nivel de studii superioare, cu vechime în muncă de cel puțin un an în domeniul
studiilor superioare, începând cu data de 13 ianuarie 2021 salariul de bază minim
brut pe țară garantat în plată este de 2.350 lei lunar pentru un program normal de
lucru în medie de 169,333 ore pe lună, reprezentând 13,878 lei/oră.

 NOUA DECLARAȚIE 100 ”Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”

Ordinul președintelui ANAF nr. 51 din 18 ianuarie 2021 privind modificarea şi
completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 587/2016
pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi
taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă (Monitorul Oficial nr. 59
din 19 ianuarie 2021).

Modificarea declarației 100 a fost necesară ca urmare a prevederilor Legii nr.
153/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum şi
pentru completarea Legii nr.170/2016 privind impozitul specific unor activităţi, conform căreia
contribuabilii plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor scad din impozitul
datorat costul de achiziție al aparatelor de marcat electronice fiscale puse în funcțiune.

Astfel, formularul 100 ”Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat” și a
instrucțiunilor de completare a acestuia, precum și a formularul 710 ”Declaraţie
rectificativă”, se modifică prin introducerea unor rânduri destinate evidențierii costului de
achiziție al aparatelor de marcat electronice fiscale.

ATENȚIE !!!
Noul formular 100 se utilizează începând cu obligaţiile fiscale care au termenul legal de
declarare 25 ianuarie 2021 inclusiv.

Reamintim prevederile Legii 153/2020 referitoare la aceste aspecte:

- Contribuabilii care datorează impozit pe veniturile microîntreprinderilor, la data
determinării impozitului pe veniturile microîntreprinderilor pentru trimestrul 4 al
anului 2020, scad din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor şi costul de
achiziţie al aparatelor de marcat electronice fiscale achiziţionate şi puse în
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funcţiune în anul 2018, în anul 2019, precum şi al celor puse în funcţiune în anul
2020 înaintea intrării în vigoare a prezentei legi, cu condiţia ca la data achiziţiei
respectivelor aparate de marcat electronice fiscale contribuabilii să fi fost plătitori
de impozit pe veniturile microîntreprinderilor.

- Costul de achiziţie al aparatelor de marcat electronice fiscale achiziţionate şi puse
în funcţiune în anul 2018, în anul 2019, precum şi al celor puse în funcţiune în anul
2020 înaintea intrării în vigoare a prezentei legi se va adăuga la baza impozabilă
pentru trimestrul 4 al anului 2020, dar se scade din impozitul pe veniturile
microîntreprinderilor determinat în trimestrul respectiv. Sumele care nu sunt
scăzute din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, potrivit prevederilor
prezentului alineat, se reportează în următoarele 28 de trimestre consecutive.
Recuperarea acestor sume se va efectua la fiecare termen de plată a impozitului pe
veniturile microîntreprinderilor.
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