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ü Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.615/2020 privind indicele prețurilor de consum
utilizat pentru actualizarea plăților anticipate în contul impozitului pe profit anual, publicat în
Monitorul Oficial nr. 169/02.03.2020

Conform acestui ordin, pentru anul fiscal 2020, indicele prețurilor de consum utilizat pentru ac
tualizarea plăților anticipate în contul impozitului pe profit anual este 103,1%.
Potrivit legislației fiscale, plătitorii de impozit pe profit au posibilitatea de a aplica sistemul de
declarare și plată a impozitului pe profit anual, cu plăți anticipate efectuate trimestrial, determinând
plățile anticipate trimestriale în sumă de o pătrime din impozitul pe profit datorat pentru anul precedent,
actualizat cu indicele prețurilor de consum.
Plățile anticipate se declară și se plătesc până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului
pentru care se efectuează plata, cu excepția plății anticipate aferente trimestrului IV, care se declară și
se plătește până la data de 25 decembrie.
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ü Ordinul președintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 614/2020 privind modificarea

Ordinului președintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 147/2020 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 şi pentru acordarea
de burse private, conform legii, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare, publicat în Monitorul
Oficial nr. 181/05.03.2020
Formularul 230 „Cerere privind destinaţia sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile
din salarii şi din pensii/Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat”
poate fi folosit pentru exprimarea opțiunii de direcționare a unei sume din impozitul pe venit de către contribuabilii
care au realizat în anul 2019 venituri din:
l salarii și asimilate salariilor;
l pensii;
l activități independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă pentru care impozitul se
reține la sursă;
l activități independente impuse pe bază de normă de venit;
l activități agricole impuse pe bază de normă de venit;
l cedarea folosinței bunurilor pentru care venitul net se determină pe baza cotelor forfetare de cheltuieli
sau a normelor de venit;
l drepturi de proprietate intelectuală, altele decât cele pentru care venitul net se determină în sistem real.
În vederea sprijinirii și simplificării procesului de redirecționare a unei părți (2% și/sau 3,5%) din impozitul
aferent veniturilor anului 2019 pentru susținerea entităților nonprofit, a unităților de cult, precum și pentru
acordarea de burse private, noul ordin aprobă un formular care înglobează informațiile relevante din cele două
formulare 230 deja existente pentru veniturile anului 2019. Astfel, din acest moment, contribuabilii persoane
fizice au posibilitatea de a completa un singur formular 230 (cel nou) pentru redirecționarea unei părți din impo
zitul aferent tuturor veniturilor anului 2019 și nu mai sunt nevoiți să completeze cele două formulare deja exis
tente (formularul 230 aferent veniturilor din ianuarie-martie 2019 și cel aferent veniturilor din aprilie-decembrie
2019).
Formularele 230 vechi deja înregistrate (depuse) la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală până la data
apariției noului formular 230 rămân valabile, ANAF operând aceste cereri și redirecționând partea din impozit.
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Tot ca măsură tranzitorie, contribuabilii care încă nu au depus formularele au posibilitatea în continuare,
până la data de 25 mai 2020, să transmită cele două formulare vechi 230 sau noul formular unic 230.
ü Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.665/2020 privind stabilirea mijloacelor electronice de
transmitere la distanță a actelor de executare și a procedurii de comunicare a acestora, publicat în Monitorul
Oficial nr. 200/12.03.2020

Prin acest ordin s-a creat mecanismul privind automatizarea înfiinţării şi ridicării popririlor bancare de
către organele de executare silită din cadrul ANAF, urmărindu-se:
l neafectarea disponibilităţilor băneşti existente în conturile contribuabililor peste limita sumelor înscrise
în adresa de înființare a popririi bancare;
l evitarea producerii de sincope în activitatea desfăşurată de contribuabili;
l ridicarea cu operativitate a măsurilor de executare silită prin poprire bancară.
Comunicarea către bănci a popririlor se va realiza online, în spaţiul privat de pe portalul ANAF, printr-un
sistem informatic cu ajutorul căruia utilizatorii încarcă şi descarcă documente. Procedura de comunicare, precum
şi condiţiile în care se realizează aceasta sunt prevăzute în anexa nr. 1 la ordin.
Fluxurile principale ale sistemului sunt următoarele:
l înființarea popririlor asupra conturilor bancare prin procese informatice zilnice;
l transmiterea de către bănci la ANAF a informațiilor privind suma pe care o pot plăti (sold cert);
l transmiterea de către ANAF către bănci a sumelor de plată, având în vedere soldul final al popririi și
algoritmul de repartizare a sumelor ce urmează a fi plătite;
l validarea și înregistrarea plăților virate în contul deschis special la nivelul Trezoreriei Operative Centrale
(plățile neconforme din punctul de vedere al validărilor se restituie);
l înregistrarea plăților la nivelul Punctului central;
l ridicarea popririlor și transmiterea acestora către bănci.
Băncile care doresc să aplice noul mecanism de comunicare online a popririlor trebuie să adere la o Con
venție-cadru. Data comunicării către bancă a popririi este prima zi bancară următoare zilei încărcării acesteia în
sistemul informatic, iar ora comunicării este cea de începere a zilei bancare. Aceste informaţii se stabilesc, pentru
fiecare instituţie de credit, prin Convenţia-cadru.
Procedura vizează popririle înființate după 12 martie 2020 (data intrării în vigoare a ordinului), respectiv
adresele de înființare a popririlor emise și comunicate după această dată. Astfel, adresele de înființare a popririlor
emise și comunicate până la data intrării în vigoare a ordinului vor fi supuse regulilor procedurale aplicabile la
acel moment, potrivit principiului tempus regit actum.
ANAF pune la dispoziția băncilor sistemul informatic începând cu data intrării în vigoare a ordinului, iar
aderarea acestora la noul mecanism este opțională, prin semnarea Convenției-cadru, în funcție și de capacitățile
lor tehnice de adaptare a propriilor aplicații informatice la noul mecanism.
Până la momentul în care o bancă va adera la noul sistem, prin semnarea convenției, organul fiscal va co
munica înființările și ridicările de popriri potrivit procedurilor aplicabile în prezent. În acest caz, există posibilitatea
ca pentru clienții instituțiilor de credit respective să se crediteze contul Trezoreriei cu o sumă mai mare decât
soldul rămas de plată din poprirea inițială, deoarece nu se poate realiza schimbul de mesaje intermediar privind
acel sold, însă suma va fi restituită, din oficiu, de organul fiscal în termen de cel mult cinci zile lucrătoare, conform
procedurilor existente. De altfel, băncile ar trebui să fie interesate și să depună toate eforturile în vederea aderării
cât mai repede la noul sistem pus la dispoziție de ANAF.
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