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MINISTERUL FINANȚELOR

Agenția Națională de Administrare Fiscală

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj-Napoca

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Satu Mare

Serviciul Asistență pentru Contribuabili

INFORMARE
privind stabilirea din oficiu a obligaţiilor fiscale

datorate de persoanele fizice pentru unele indemnizaţii reprezentând
măsuri în domeniul protecţiei sociale şi pentru unele venituri obţinute

din străinătate

 Baza legală:

 Ordinul președintelui ANAF nr. 2420 din 24 noiembrie 2022 pentru
aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a obligaţiilor fiscale
datorate de persoanele fizice pentru unele indemnizaţii reprezentând
măsuri în domeniul protecţiei sociale şi pentru unele venituri obţinute
din străinătate, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului
unor formulare

(Monitorul Oficial nr. 1190 din 12 decembrie 2022)

Reamintim că:
- contextul situației epidemiologice a impus legiferarea unor măsuri în domeniul protecției

sociale, prin care unele categorii profesionale(profesioniști, avocați și persoane fizice care
obțin venituri exclusiv din drepturile de autor și drepturile conexe) au beneficiat de
indemnizații lunare în cazul întreruperii, reducerii sau suspendării activității.Pentru
îndemnizațiile acordate, contribuabilii datorează impozit, CAS și CASS. Obligațiile fiscale
se stabilesc de contribuabil și se declară prin formularul Declarația unică.

- potrivit Codului fiscal, pentru unele categorii de venituri asimilate salariilor, pentru
activitatea desfășurată în străinătate, se datorează CAS și CASS care se declară în
formularul Declarația unică.Prevederile se aplică începând cu anul fiscal 2021.

- potrivit OUG nr. 130/2021, începând cu veniturile obținute în anul 2022, pentru
veniturile din pensii din străinătate pentru care se datorează CASS, obligațiile fiscale se
declară de contribuabil prin formularul Declarația unică.

- potrivit art. 107 alin (1) din Codul de procedură fiscală, nedepunerea formularului
Declarația unică de către contribuabil dă dreptul organului fiscal să procedeze la
stabilirea din oficiu a creanțelor fiscale prin decizie de impunere.

Prin urmare, a fost aprobată Procedura și formularele ce urmează a
se utiliza pentru stabilirea din oficiu a obligațiilor fiscale datorate de
persoanele fizice pentru îndemnizațiile acordate reprezentând măsuri în



Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679
Page 2/3

domeniul protecției sociale, precum și pentru unele venituri realizate din
străinătate, începând cu anul fiscal 2021.

Cui se aplică procedura?

Procedura se aplică persoanelor fizice, care nu au declarat în
formularul - Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile
sociale datorate de persoanele fizice, contribuția de asigurări sociale și/sau
contribuția de asigurări sociale de sănătate și/sau impozitul pe venit aferente
îndemnizațiilor și/sau veniturilor din străinătate încasate începând cu anul
fiscal 2021, și care se află în cel puțin una din următoarele situații :

a) au beneficiat de indemnizaţia prevăzută la art. XV alin. (1),(1^1) şi (4) din OUG nr.
30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în
domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului
SARS-CoV-2, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 59/2020, cu modificările ulterioare;

b) au beneficiat de indemnizaţia prevăzută la art. 3 din OUG nr. 132/2020 privind
măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de
răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările şi completările ulterioare;

c) au beneficiat de indemnizaţia prevăzută la art. 6 alin. (1) lit. a) şi b) din OUG nr.
111/2021 pentru stabilirea unor măsuri de protecţie socială a angajaţilor şi a altor categorii profesionale
în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităţilor economice, determinate de situaţia
epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată prin Legea nr. 102/2022;
d) au beneficiat de indemnizaţia prevăzută la art. 6 alin. (1) lit. a) şi b) din OUG nr.

2/2022 privind stabilirea unor măsuri de protecţie socială a angajaţilor şi a altor categorii profesionale în
contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităţilor economice, determinate de situaţia
epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea şi
completarea unor acte normative, aprobată prin Legea nr. 280/2022;
e) au obţinut categoriile de venituri asimilate salariilor (remuneraţii, indemnizaţii, alte

venituri similare, precum şi orice alte avantaje, în bani şi/sau în natură, obţinute din
străinătate în calitate de membri ai consiliului de administraţie, membri ai directoratului,
membri ai consiliului de supraveghere, administratori, directori, cenzori, membri
fondatori, reprezentanţi în adunarea generală a acţionarilor sau oricare alte activităţi
desfăşurate în funcţii similare) pentru activitatea desfăşurată în străinătate;
f) au obţinut venituri din pensii din străinătate;

Cine aplică procedura?
Procedura se aplică de organul fiscal competent, care este:
- pentru persoanele fizice cu domiciliul fiscal în România -organul fiscal central în a
cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde își are domiciliul, potrivit legii,
sau adresa unde locuiește efectiv, în cazul în care acesta este diferită de domiciliu;
- pentru persoanele fizice fără domiciliul fiscal în România, organul fiscal central
competent, potrivit legii.

Cine stabilește ?
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Stabilirea din oficiu a contribuțiilor sociale obligatorii, respectiv a
impozitului pe venit se efectuează de către compartimentul cu atribuții în
administrarea impozitului pe venit din cadrul organului fiscale central
competent.

Reguli aplicabile la stabilirea obligațiilor fiscale
 calculul impozitului pe venit și al contribuțiilor sociale obligatorii se efectuează separat

față de obligațiile aferente veniturilor realizate de persoana fizică din desfășurarea
activității;

 calculul impozitului pe venit, potrivit prezentei proceduri, se efectuează numai în cazul
veniturilor prevăzute la lit. a) -d);

 veniturile încasate din aceste indemnizații nu se iau în calcul la verificarea încadrării în
plafonul anual pentru calculul CAS și CASS (art. 148 alin(2) și art. 170 alin(2) din Codul
fiscal)


Procedura de stabilire din oficiu a obligațiilor datorate de persoanele fizice pentru

indemnizațiile acordate reprezentând măsuri în domeniul protecției sociale este stabilită în
anexa 1, capitolul II la ordin.

Procedura de stabilire din oficiu a obligațiilor fiscale datorate de persoanele fizice care
obțin venituri asimilate salariilor pentru activitatea desfășurată în străinătate și venituri din
pensii din străinătate este stabilită în anexa 1, capitolul III la ordin.

Prevederile ordinului aplică începând cu data de 12 decembrie 2022.

Şef administraţie,
Ioan ŞIPOŞ Şef serviciu,

Angela Adriana MARINESCU

Întocmit,
Georgeta DIACIUC
Consilier superior

Material elaborat la data de 19 decembrie 2022


