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1. Plata defalcată a TVA 
 
Se abrogă plata defalcată a TVA începând cu 01 februarie 2020. În termen de 10 zile de la data abrogării, 

unitățile Trezoreriei Statului vor transfera automat disponibilul existent din soldul conturilor de TVA în contul 

titularului care a aplicat mecanismul plății defalcate a TVA. 

 

Persoanele care nu au cont deschis la Trezoreria Statului vor comunica contul deschis la o instituție de credit 

în care se vor transfera sumele respective. Altfel, autoritățile fiscale vor solicita aceste informații de la 

contribuabili. 

 
Sursă: Ordonanța de urgență nr. 78/2019 privind modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri în 
domeniul agriculturii precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial, 
Partea I, nr. 1031 din 23 decembrie 2019. 
 
 

2. Majorarea salariului minim brut pe țară 
 

Începând cu 01 ianuarie 2020, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, pentru un program normal 

de lucru, devine 2.230 lei lunar (de la 2.080 lei). 

  

Pentru personalul cu o vechime în muncă de cel puţin un an, încadrat pe o funcție care necesită studii 

superioare, salariul de bază minim brut este 2.350 lei lunar. 

 

Sursă: Hotărâre Nr. 935/2019 din 13 decembrie 2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară 
garantat în plată publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1010 din 16 decembrie 2019. 

 

3. Impozitarea contractelor part-time 
 

Se elimină plățile majorate reprezentând contribuții sociale pentru contractele de muncă part-time începând 

cu veniturile lunii ianuarie 2020. Astfel, se revine la calculul taxelor aferente contractelor part-time având ca 

bază de impozitare venitul brut realizat, în detrimentul salariului minim brut pe economie.  

 
Sursă: Legea nr. 263 pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, publicat în Monitorul Oficial, 
Partea I, nr. 1054 din 30 decembrie 2019. 
 
 

4. Praguri valorice Intrastat 
 

Plafoanele stabilite pentru 2020 referitoare la colectarea informațiilor statistice de comerț intra-UE cu bunuri 

sunt în valoare de 900.000 lei, atât pentru expedieri intra-UE, cât și pentru introduceri intra-UE de bunuri. 

 

Sursă: Ordinul nr. 1827/2019 privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informațiilor statistice de 
comerț intra-UE cu bunuri în anul 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 940 din 22 noiembrie 2019. 
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5. Modificări în domeniul TVA începând cu ianuarie 2020 (“remediile rapide”) 
 

Începând cu 01 ianuarie 2020 a intrat în vigoare, la nivel european, o serie de măsuri care se adresează 

livrărilor de bunuri transfrontaliere (Directiva 2018/1910 și Regulamentul 2018/1912). Acestea se referă la:  

i) uniformizarea documentelor necesare livrărilor intracomunitare, pentru a se aplica scutirea de TVA; 

ii) tranzacțiile în lanț, în care scutirea de TVA se aplică doar tranzacției efectuate cu intermediarul (ca regulă 

generală); 

iii) uniformizarea măsurilor de simplificare aplicate la nivelul tuturor statelor member în ceea ce privește 

stocurile la dispoziția clientului. 

 

Directiva (UE) 2018/1910 a Consiliului din 4 decembrie 2018 de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea 

ce privește armonizarea și simplificarea anumitor norme din sistemul taxei pe valoarea adăugată pentru 

impozitarea schimburilor comerciale dintre statele membre încă nu a fost transpusă în legislația locală și 

autoritățile române au publicat un proiect de lege în acest sens. 

  

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1912 al Consiliului din 4 decembrie 2018 de modificare a 

Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011 în ceea ce privește anumite scutiri pentru operațiunile 

intracomunitare este deja aplicabil. 

 

Cum aceste modificări în materie de TVA pot avea o influență semnificativă asupra contribuabililor, echipa 

noastră este disponibilă pentru orice clarificări ați avea nevoie. 

 
 

6. Proiect: Modificări legislative aplicabile asociatului unic din cadrul unui 
SRL 
  

Conform unei propuneri de modificare a legislației din domeniul societăților, mai exact a Legii societăţilor 

31/1990, o persoană fizică sau juridică poate avea calitatea de asociat unic în cadrul unui SRL fără a exista 

o limitare de ordin numeric. 

 

Prin această propunere, se dorește modificarea Legii societăților prin abrogarea integrală a art. 14 care nu 

permite unei persoane fizice sau juridice să fie asociat unic decât într-un singur SRL, precum și interdicția ca 

o societate cu răspundere limitată să poată avea ca asociat unic o altă societate cu răspundere limitată, 

deținută, la rândul său, de un singur asociat. 

 

În consecință, prin prisma noii reglementări o persoană ar putea sa se constituie ca asociat unic în două sau 

mai multe societăți cu răspundere limitată. Scopul acestei propuneri legislative este de a crește numărul 

societăților și a inițiativelor antreprenoriale pe piața de business din România.  
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Dacă va fi promulgată de către Președinte, legea va intra în vigoare la 60 de zile de la data publicării în 

Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

Sursa: Proiect de lege privind modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990 

 
 

7. Reguli noi privind autorizarea executării lucrărilor de construcții 
 

Modificările aduse Legii nr. 50/1991 privind autorizarea construcțiilor prin Legea nr. 7/2020 au un impact 

semnificativ, conducând la eficientizarea și simplificarea procesului de eliberare a avizelor necesare pentru 

emiterea autorizației de construcție.  

 

Printre cele mai importante modificări se numără: 

 

▪ Certificatul de urbanism se va elibera în cel mult 15 zile lucrătoare de la data înregistrării 

cererii (anterior era în 30 de zile lucrătoare), inclusiv în format digital, iar autorizația de construire 

pentru executarea lucrărilor de bază și a celor aferente organizării executării lucrărilor, inclusiv 

pentru executarea lucrărilor de racorduri și branșament se emite în cel mult 30 de zile de la data 

depunerii documentației. 

▪ Reautorizarea poate fi obținută în baza aceleiași documentații în cazul neînceperii lucrărilor sau 

în cazul nefinalizării lor, fără să fie necesară emiterea unui nou certificat de urbanism, pentru un 

termen ca cel inițial (în cazul lucrărilor care nu au fost începute în termen), respectiv pentru un 

termen egal cu termenul de finalizare inițial (în cazul în care întreruperea nu a fost mai lungă decât 

termenul de finalizare inițial, iar lucrările începute și nefinalizate nu au fost supuse unor măsuri de 

conservare). 

▪ Persoanele fizice cu atribuții în verificarea documentațiilor și elaborarea/ emiterea autorizațiilor de 

construire răspund material, contravențional, civil și/ sau penal pentru nerespectarea 

termenelor prevăzute de lege, precum și pentru refuzul nejustificat de a emite autorizația de 

construire/ desființare și/sau a certificatului de urbanism în termenul legal pentru documentațiile 

complete.  

▪ Posibilitatea înscrierii în cartea funciară în baza unui certificat de atestare/ adeverință privind 

edificarea construcției pentru construcțiile a căror execuție a lucrărilor s-a realizat fără 

autorizație de construire, iar termenul de prescripție de 3 ani a răspunderii contravenționale s-

a împlinit și clădirea întrunește cerințele fundamentale de calitate în construcții. 

▪ Pentru regularizarea lucrărilor de construire nu mai este necesară obținerea unei autorizații 

de construire pentru intrarea în legalitate, ci fie dispoziția expresă de menținere a lucrărilor emisă de 

către autoritatea administrației publice competentă să emită autorizația de construire, fie certificatul 

de atestare/ adeverința privind edificarea construcției emise în baza unei expertize tehnice privind 

calitatea construcției. 
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▪ În cazul în care se dorește demolarea unei construcții și construirea alteia în loc, va fi 

suficientă obținerea unei singure autorizații care să acopere atât demolarea, cât și construirea. 

▪ Autorizațiile de construcție sau desființare care sunt emise cu încălcarea prevederilor legale, pot fi 

anulate de către instanțele de contencios administrativ și de către prefect, în 

urma activității de control a Inspectoratului de Stat în Construcții. 

În consecință, toate aceste modificări nu fac decât să vină în sprijinul constructorilor în vederea începerii 

procesului de execuție a lucrărilor și de intrare în circuitul civil a imobilelor construite fără autorizație de 

construire. 

 

Sursa: Legea nr. 7/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții și 

pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții 

care va intra în vigoare începând cu data de 11 ianuarie 2020. 

 

 

 

Acest newsletter este oferit de TPA Group. 

 

 

Cu stimă, 

Echipa TPA Group 
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Dacă doriţi să primiți regulat Noutăți fiscale și legislative vă rugăm să vă abonati la newsletter. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
IMPRINT Actualizare informații: 31 decembrie 2019. Toate drepturile rezervate. Aceste informații sunt simplificate și nu pot înlocui o consiliere individuală. 
Responsabil pentru conținut: Claudia Stanciu, Tax Partner si Cristina Gheorghita, Legal Partner, TPA Romania, Grigore Cobălcescu 46, 010196 București, 
România. Pagină de start: www.tpa-group.ro; Concept și design: TPA România 
 
Copyright © 2019 TPA România, Grigore Cobălcescu 46, 010196 București, România 
All rights reserved. 

 

Claudia Stanciu Stănciulescu 

Tax Advisor, Partner 
 
email: claudia.stanciu@tpa-group.ro 
 
www.tpa-group.ro 
www.tpa-group.com 

 

Cristina Gheorghiță 

Legal Partner 
 
email: cristina.gheorghita@tpa-group.ro 
 
www.tpa-group.ro 
www.tpa-group.com 

 

http://www.tpa-group.ro/ro/r/publications/newsletter-subscription
https://www.tpa-group.ro/en/persons/claudia-stanciu-stanciulescu/
https://www.tpa-group.ro/en/persons/cristina-gheorghita/
http://www.tpa-group.ro/
file:///C:/Users/rej/AppData/Local/Temp/XPgrpwise/www.tpa-group.at
file:///C:/Users/rej/AppData/Local/Temp/XPgrpwise/www.tpa-group.com
file:///C:/Users/rej/AppData/Local/Temp/XPgrpwise/www.tpa-group.at
file:///C:/Users/rej/AppData/Local/Temp/XPgrpwise/www.tpa-group.com

