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NEWSLETTER Nr.7/2020
REVISTA PRESEI FEBRUARIE 2020.
ANAF va publica și un formular simplificat pentru direcționarea unei sume din impozitul pe venit aferent anului
2019.
Ministerul Finanțelor Publice și Agenția Națională de Administrare Fiscală elaborează un formular simplificat
pentru direcționarea, către entitățile non-profit sau unitățile de cult, a unei sume din impozitul pe venit aferent
anului 2019 care va putea fi utilizat, opțional, până la termenul de 25 mai, de către contribuabilii care nu și-au
exprimat deja opțiunile.
Noul formular vine în întâmpinarea cererilor exprimate de către o parte din societatea civilă și nu va afecta în
niciun fel sumele deja direcționate prin cele două formulare alternative, care vor putea fi utilizate în continuare,
în funcție de opțiunile fiecăruia.
Întrucât, în cursul anului 2019, măsura privind susținerea entităților nonprofit, a unităților de cult sau pentru
acordarea de burse private a fost modificată începând cu veniturile lunii aprilie 2019, persoanele fizice care
optează pentru distribuirea sumelor din impozitul pe venit, utilizează, în prezent, cele douã formulare aferente:
 perioadei 1 ianuarie - 31 martie 2019, formularul 230 aprobat prin Ordinul președintelui ANAF
nr.50/2019;
 perioadei 1 aprilie - 31 decembrie 2019, formularul 230, aprobat prin Ordinul președintelui ANAF
nr.147/2020, care corespunde reglementărilor legale în vigoare în perioada menționată.
Precizăm că cele două formulare se utilizează numai de contribuabilii care au realizat, în anul 2019, venituri din
salarii și din pensii, precum și din activități independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă.
Pentru simplificarea mecanismului de distribuire a sumelor din impozitul pe venit aferent anului 2019, la nivelul
MFP și ANAF, se află în curs de elaborare un formular unic care cuprinde cele două perioade, fără ca acesta să
afecteze opțiunile deja exercitate prin utilizarea formularelor 230 existente până la data publicării noului
formular simplificat.
De asemenea, publicarea noului formular 230, nu exclude posibilitatea utilizării și depunerii la organul fiscal, în
continuare a formularelor inițiale, dedicate celor două perioade aferente anului 2019.
Astfel, opțiunea persoanelor fizice privind distribuirea sumelor din impozitul pe venit aferent anului 2019, poate
fi exercitată pânã la data de 25 mai 2020, utilizând oricare dintre formulare, respectiv:
a) formularele existente, dedicate celor două perioade, situație în care se utilizeazã câte un formular pentru
fiecare perioadă, sau
b) formularul unic simplificat, în care sunt cuprinse cele două perioade.
www.mfinante.gov.ro – 10 ferbuarie 2020.

Declarația Unică 2020. ANAF reamintește care este termenul de depunere
Agenția Națională de Administrare Fiscală reamintește contribuabililor că termenul de depunere a Declarației
Unice este 25 mai 2020, față de 15 martie – cât fusese stabilit anterior. Contribuabilii persoane fizice vor
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depune Declarația Unică atât pentru declararea impozitului pe veniturile realizate și a contribuțiilor sociale
datorate pentru anul 2019, cât și pentru estimarea obligațiilor datorate pentru anul 2020.
Cine are obligația completării și depunerii Declarației Unice?
Declarația unică trebuie depusă de persoanele fizice care realizează, individual sau într-o formă de asociere,
venituri/pierderi din România, din următoarele surse:







activități independente;
drepturi de proprietate intelectuală, cu excepția contribuabililor pentru care impozitul se reține la sursă;
cedarea folosinței bunurilor;
activități agricole, piscicultură și/sau silvicultură;
transferul titlurilor de valoare;
venituri din alte surse (de exemplu: câștiguri din transferul de monedă virtuală sau venituri impozabile ca
urmare a cesiunii de creanță).

De asemenea, și persoanele fizice rezidente care realizează venituri din străinătate, supuse impozitării în
România (de exemplu: venituri din activități independente, venituri din valorificarea drepturilor de proprietate
intelectuală, venituri din cedarea folosinței bunurilor, venituri din activități agricole, piscicultură, silvicultură,
venituri sub formă de dividende, venituri sub formă de dobânzi, venituri din premii, venituri din jocuri de noroc,
câștiguri din transferul titlurilor de valoare etc.) au obligația completării și depunerii acestui formular.
Declarația Unică se depune astfel:
a) în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau prin poștă, cu confirmare de primire (data depunerii
declarației în format hârtie este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poștă, după caz;
b) prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv:
- prin intermediul serviciului "Spatiul privat virtual" (SPV);
- pe site-ul e-guvernare.ro, cu semnătura electronică calificată.
ANAF reamintește contribuabililor că pot solicita asistență telefonică pentru completarea și depunerea declarației
unice, in domeniul fiscal sau IT, la numărul 0314039160, sau la sediul unităților fiscale, inclusiv online, utilizând
calculatoarele puse la dispoziția contribuabililor în acest scop.
www.fiscalitatea.ro – 25 februarie 2020.

CE TREBUIE SĂ ȘTIȚI DESPRE NOUL CORONAVIRUS (Covid-19).
Recomandările Ministerului Sănătății:
1.
Spălați-vă mâinile de multe ori.
Spălarea și dezinfectarea mâinilor sunt acțiuni decisive pentru a preveni infecția. Mâinile se spală cu apă și săpun
cel putin 20 de secunde. Daca nu exista apă și săpun, puteți folosi un dezinfectant pentru mâini pe bază de alcool
de 60%. Spălarea mâinilor elimină virusul.
2.
Evitați contactul cu persoane care sunt suspecte de infecții respiratorii acute.
Mențineți distanța de cel puțin 1 metru între dumneavoastră și alte persoane, în special când acestea tușesc,
strănută sau au febră, deoarece picăturile de salivă pot transmite virusul de la o distanță apropiată.
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3.
Nu vă atingeți ochii , nasul și gura cu mâinile.
Virusul se transmite mai ales pe cale respiratorie, dar poate intra în corp prin ochi, nas și gură, astfel eviați
atingerea dacă nu v-ați spălat bine mâinile. Mâinile intră in contact cu suprafețele contaminate de virus
răspândidu-se in tot corpul .
4.
Acoperiți-vă gura și nasul dacă strănutați sau tușiți.
Dacă aveți infecție respiratoare acută, evitați apropierea de alte persoane, tușiți cu gura acoperită sau într-un
șervețel de preferat de unică folosință, purtați mască de protecție si spălați măinile. Dacă in momentul în care
tușiți vă acoperiți gura cu mâinile, puteți contamina obiecte sau persoane cu care veniți în contact.
5.
Nu luați medicamente antivirale și nici antibiotice decât în cazul în care vă prescrie medical.
Momentan, nu există cercetări științifice care evidențiază că folosirea medicamentelor antivirale, pot preveni
infectarea cu noul coronavirus (Covid-19). Antibioticele funcționează doar împotriva bacteriilor nu împotriva
virusului. Covid-19 este un virus, deci nu se utilizează antibiotic ca și metodă de prevenire sau tratament, decât în
cazul în care se constată și o infecție bacteriană.
6.
Curățați toate suprafețele cu dezinfectanți pe bază de clor sau alcool.
Dezinfectanții chimici ce pot ucide noul coronavirus (Covid-19), sunt dezinfectanți ce conțin, clor, înnălbitori,
solvent, etanol de 75%, acid paracetic si cloroform. Medicul și farmacistul dumneavoastră vor ști ce să
recomande.
7.
Utilizați mască de protecție doar în cazul în care suspectați că sunteți bolnav sau în cazul în care
acordați asistență persoanelor bolnave.
Organizația Mondială a Sănătății, recomandă folosirea măștii de protecție doar în cazul în care suspectați că ați
fost contaminat cu noul coronavirus, și prezentați simptome de tuse, strănut, sau în cazul in care acordați
asistență unei persoane care este suspectă de a fi infectată cu noul coronavirus. (O călătorie recentă în China sau
zonele în carantină din Europa, cu simptome respiratorii).
UTILIZAREA MĂȘTII DE PROTECȚIE – ajută și limitează răspândirea virusului dar trebuie să fie folosită
împreună cu celelalte măsuri de igienă printre care spălarea mâinilor pentru cel puțin 20 de secunde. Nu este
necesar a se folosi măști de protecție suprapuse una peste alta.
8.
Produsele MADE în CHINA sau pachetele primite din China nu sunt periculoase.
Organizația Mondial a Sănătății a declarat că persoanele care primesc pachete din China nu se supun nici unui risc
de a se contamina cu noul coronavirus, deoarece acesta nu trăieste mult timp pe suprafețe . Până în prezent nu
există nici o dovadă că produsele/obiectele produse în China pot transmite noul coronavirus (Covid-19).
9.
Sunați la 112 dacă aveți febră, tușiți sau v-ați întors din China sau zonele în carantină din Europa de
cel puțin 14 zile.
Perioada de incubație a noului coronavirus, este cuprins intre 1 și 14 zile. Daca v-ați întors dintr-o călătorie din
China sau zonele în carantină din Europa de mai puțin de 14 zile sau ați intrat în contact cu persoane care s-au
întors din China sau zonele în carantină din Europa de mai puțin 14 zile și aveți febră, tușiți, prezentați dificultate
respiratorie, dureri musculare și stări de oboseală, sunați la 112 pentru a primi informații necesare. Purtați mască
de protecție dacă intrați în contact cu alte persoane, folosiți servețele de unică folosință și spală bine mâinile.
10.
Animalele de companie nu transmit coronavirus.
În acest moment nu există dovezi că animalele de companie, câini și pisici pot fi infectate de virus. În orice caz,
trebuie să ne spălăm tot timpul mâinile cu apă și săpun după ce intrăm în contact cu animalele de companie.
www.ms.ro – 26 februarie 2020.
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REGLEMANTĂRI PRIVIND ACORDAREA CONCEDIULUI MEDICAL ȘI A INDEMNIZAȚIEI PENTRU CARANTINĂ.
În scopul prevenirii îmbolnăvirilor şi recuperării capacităţii de muncă, asiguraţii pot beneficia de concediu şi
indemnizaţie pentru carantină, conform reglementărilor cuprinse în Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.
158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările și completările
ulterioare, precum și în Normele de aplicare a prevederilor acesteia, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și
al președintelui CNAS nr. 15/1.311/2018, cu modificările și completările ulterioare.
Astfel, concediul şi indemnizaţia pentru carantină se acordă asiguraţilor cărora li se interzice continuarea
activităţii din cauza unei suspiciuni asupra unei boli contagioase, pe durata stabilită prin certificatul eliberat de
direcţia de sănătate publică.
Certificatul de concediu medical pentru carantină se eliberează de medicul curant pe baza certificatului eliberat
de organele de specialitate ale direcţiilor de sănătate publică.
În caz de carantină, certificatele de concediu medical se pot elibera la o dată ulterioară, dar numai pentru luna în
curs sau luna anterioară.
Durata concediilor medicale pentru carantină nu se cumulează cu durata concediilor medicale acordate unui
asigurat pentru alte afecțiuni.
De asemenea, dacă durata perioadei de carantină stabilită de organele de specialitate ale direcţiilor de sănătate
publică depăşeşte 90 de zile, nu este necesar avizul medicului expert al asigurărilor sociale.
Cuantumul brut lunar al indemnizaţiei pentru carantină reprezintă 75% din baza de calcul stabilită potrivit legii și
se suportă integral din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.
Menționăm că în cazul certificatelor de concediu medical acordate pentru carantină nu se aplică restricția
prevazută la art. 20 alin (1) din Anexa 1 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui CNAS
nr. 15/1.311/2018, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căreia medicii de familie au dreptul de a
elibera certificate de concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă cu durata de cel mult 10 zile
calendaristice, pentru un episod de boală, în una sau mai multe etape”, întrucât carantina semnifică o suspiciune
a unei persoane de a fi contaminată cu o boală transmisibilă și nu un diagnostic confirmat medical al acesteia
(episod de boală).
Pentru aplicarea în mod unitar a prevederilor legale privind acordarea concediului medical şi a indemnizaţiei
pentru carantină, CNAS a transmis o circulară către toate casele teritoriale de asigurări de sănătate.
www.cnas.ro – 27 februarie 2020.

Rămânem la dispoziție pentru orice clarificări suplimentare.
Dumitru Olăeriu – consilier juridic - Servizi Associati srl
Tel: 0722287926.

