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1. Noi proceduri pentru aplicarea grupului fiscal în materie de impozit pe 
profit, raportarea SAF-T și declarația simplificată 

 
Autoritățile au introdus recent o serie de modificări / clarificări legislative și fiscale, după cum urmează: 
 
Impozit pe profit 
 
Au fost aprobate procedura și formularele aferente pentru implementarea și administrarea grupului fiscal în 
domeniul impozitului pe profit.  
 
Sursă: Ordinul nr. 1.191 / 2021 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii de implementare 
și de administrare a grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare, 
în forma publicată la 6 august 2021 

 
Impozit pe venit 
 
A fost aprobată procedura pentru stabilirea din oficiu a impozitului anual datorat de către persoanele fizice 
care au obținut venituri sub formă de indemnizații conform OUG nr. 30/2020 și OUG nr. 132/2020, în 
contextul pandemiei de Covid-19. 

 
Persoanele fizice care se încadrează în această categorie sunt profesioniștii, respectiv persoanele care au 
încheiat convenții individuale de muncă și a căror activitate a fost întreruptă pe perioada stării de urgență. De 
asemenea, procedura se aplică și în cazul avocaților care au obținut indemnizații ca urmare a reducerii 
activității pe fondul pandemiei de Covid-19.  

 
Pentru indemnizațiile prezentate anterior există obligația depunerii declarației de impunere, potrivit legii. 

 
Sursă: Ordinul nr. 1.251 / 2021 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind modificarea și completarea Ordinului 
președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.862/2019 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a 
impozitului anual pe veniturile persoanelor fizice, precum și a modelului și conținutului unor formulare, în forma publicată la 20 august 
2021 

 
Taxa pe valoare adăugată  
 
A fost introdusă opțiunea de declarare simplificată pentru persoanele impozabile care efectuează numai 
operațiuni în interiorul țării.  

 
Contribuabilii pot opta pentru completarea unui decont de TVA simplificat, prin bifarea căsuței 
corespunzătoare în respectivul formular. 

 
Decontul de TVA simplificat se utilizează începând cu declararea obligațiilor fiscale aferente lunii iulie 2021. 
 
Sursă: Ordinul nr. 1.253 / 2021 al Președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului și conținutului 
formularului (300) „Decont de taxă pe valoarea adăugată”, în forma publicată la 17 august 2021 

 
Alte facilități fiscale 
 
A fost publicat Ghidul contribuabilului pentru pregătirea și depunerea declarației informative D406 aferentă 
fișierului standard de control fiscal (SAF-T). Acesta este un document în lucru și poate suferi modificări până 
la termenul legal de implementare. 
Documentul aduce o serie de clarificări în ceea ce privește termenele de declarare, obligațiile contribuabililor, 
potențiale contravenții de nedeclarare / declarare incorectă, precum și anumite specificații tehnice aplicabile 
în cazul elementelor obligatorii.  
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Declarația informativă D406 se va depune în format electronic, lunar sau trimestrial, urmând perioada fiscală 
aplicabilă pentru TVA. Contribuabilii care nu sunt înregistrați în scopuri de TVA vor depune fișierul SAF-T 
trimestrial. Depunerea fișierului XML se va realiza similar depunerii declarațiilor fiscale. 
 
Autoritățile introduc o perioadă de grație de 3 luni pentru prima raportare, de la data când obligația de 
depunere devine efectivă pentru respectivul contribuabil. 
 
Raportarea SAF-T va deveni obligatorie de la 1 ianuarie 2022 pentru contribuabilii mari, urmând ca celelalte 
categorii de contribuabili să fie înrolate în sistemul de raportare la o data ulterioară, în 2022, respectiv în 
2023. 

 
Sursă: Proiect emis de Agenția Națională de Administrare Fiscală, publicat la data de 9 august 2021 

 
 

2. Oportunități noi pentru investitori din toamnă: Finanțarea participativă a 
afacerilor (crowdfunding) 

 
Regulamentul european 1.503/2020 al Parlamentului European și al Consiliului din 7 octombrie 2020 privind 
furnizorii europeni de servicii de finanțare participativă pentru afaceri și de modificare a Regulamentului (UE) 
2017/1129 și a Directivei (UE) 2019/1937 (”Regulamentul european 1.503/2020”, ”Regulamentul”)  se va 
aplica direct în toate statele membre ale Uniunii Europene, inclusiv în România, începând cu data de 10 
noiembrie 2021.  
 
Astfel, din noiembrie, companiile care vor dori să atragă fonduri vor putea apela la sistemul de finanțare 
participativă (crowdfunding), ce îi va permite să obțină aceste fonduri de la orice persoană interesată fizică 
sau juridică care dorește să investească.  
 
Potrivit noilor reglementări la nivel european, platformele de crowdfunding au fost scoase de sub incidența 
Directivei 2014/65/UE privind piețele instrumentelor financiare, așadar nu sunt supuse regulilor privind piața 
de capital și a serviciilor de investiții. 
 

A. Tipuri de crowdfunding 
 
Regulamentul 1503/2020 reglementează următoarele tipuri de crowdfunding: 

▪ acordarea de împrumuturi (debt crowdfunding); 
▪ investițiile în capitalul social al societății de proiect (equity crowdfunding).  

 
Conform noilor reglementări, vor intra în sfera de aplicare a Regulamentului numai ofertele de finanțare cu o 
valoare de până la 5 milioane euro prin raportare la o perioadă de 12 luni per proiect. 
 
Nu se vor aplica conform Regulamentului, crowdfunding-ul pe bază de recompense și donații, precum nici 
dezvoltatorilor de proiecte care sunt consumatori în înțelesul art. 3 lit. a) din Directiva 2008/48/, respectiv 
„consumator” înseamnă o persoană fizică care, în cadrul operațiunilor reglementate de prezenta directivă, 
acționează în scopuri care se află în afara activității sale comerciale sau profesionale. 
 

B. Condiții funcționare 
 
Platformele de crowdfunding vor putea fi prestate numai de către persoane juridice care sunt stabilite în  
 
Uniunea Europeană, care au fost autorizate ca furnizori de servicii de finanțare participativă (în România, de 
către Autoritatea de Supraveghere Financiară - ASF), și care îndeplinesc obligațiile impuse de Regulament 
cu privire la: 
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▪ cerințele de diligență (lipsa cazierului judiciar pentru toate persoanele fizice implicate în administrarea 

potențialului furnizor de servicii de finanțare participativă și pentru acționarii care dețin 20 % sau mai 
mult din capitalul social sau din drepturile de vot); 

▪ constituirea garanțiilor prudențiale (furnizorii dispun în permanență de garanții prudențiale cel puțin 
egale cu cea mai mare dintre următoarele: 25 000 EUR și un sfert din cheltuielile generale fixe din 
anul precedent, revizuite anual, care urmează să includă costul administrării împrumuturilor pentru o 
perioadă de trei luni, în cazul în care furnizorul de servicii de finanțare participativă facilitează, de 
asemenea, acordarea de împrumuturi; 

▪ informarea investitorilor (se va pune la dispoziția potențialilor investitori o fișă cu informații esențiale 
legate de investiție); 

▪ testarea cunoștințelor investitorilor pentru a se asigura că investitorii nesofisticați potențiali înțeleg 
nivelul de risc asociat investițiilor de finanțare participativă; 

▪ raportarea față de autoritatea competentă (în România, ASF), etc. 
 
Totodată, furnizorii de servicii de crowdfunding trebuie să dovedească că societatea care dorește să obțină 
finanțare n-a încălcat legislația comercială, a insolvenței, a serviciilor financiare, a combaterii spălării banilor, 
a combaterii fraudelor sau a răspunderii profesionale.  
 
Pentru o perioadă de 24 de luni de la 10 noiembrie 2021, în cazul în care, într-un stat membru, pragul valorii 
totale pentru publicarea unui prospect în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/1129 este inferior valorii 
de 5 000 000 EUR, Regulament se aplică în statul membru respectiv numai în ceea ce privește ofertele de 
finanțare participativă a căror valoare totală atinge valoarea pragului respectiv. 
 
Sursă: Regulamentul (UE) 2020/153 al Parlamentului European și al Consiliului din 7 octombrie 2020 privind furnizorii europeni de 
servicii de finanțare participativă pentru afaceri și de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1129 și a Directivei (UE) 2019/1937 și  
Directiva (UE) 2020/1504 a Parlamentului European și a Consiliului din 7 octombrie 2020 de modificare a Directivei 2014/65/UE privind 
piețele instrumentelor financiare, ambele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 347/20.10.2020. 
 
 

 

3. Modificări privind avizul de securitate la incendiu 
 
În data de 30 iunie, 2021 a fost modificat cadrul legislativ privind avizul de securitate la incendiu. Printre cele 
mai importante modificări, enumerăm: 
 
▪ începerea lucrărilor de execuție la construcții și amenajări noi ori de modificare și/sau schimbare a 

destinației celor existente se face numai după obținerea avizului de securitate la incendiu; 
 

▪ va fi necesară obținerea avizului de securitate la incendiu și pentru următoarele situații: 
a) modificări de compartimentare nestructurală, demontabilă, realizată din materiale ușoare; 
b) schimbarea de destinație, numai în situația în care pentru realizarea acesteia nu sunt necesare 

lucrări de construire/desființare pentru care legea prevede emiterea autorizației de 
construire/desființare cu încadrarea în prevederile documentațiilor de urbanism aprobate; 

c) lucrări de intervenții în scopul implementării măsurilor necesare conform legislației prevenirii și 
stingerii incendiilor în vigoare, respectiv executarea instalațiilor specifice prevenirii şi stingerii 
incendiilor, în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu; lucrări de compartimentare 
provizorie nestructurală, precum și la schimbarea destinației construcțiilor, atunci când aceste lucrări 
se pot executa, potrivit legii, fără autorizație de construire. 

▪ punerea în funcțiune a construcțiilor și amenajărilor noi și a celor existente la care s-au executat lucrări 
de modificare și/sau schimbare a destinației se face numai după obținerea autorizației de securitate la 
incendiu, nerespectarea acestei condiții fiind sancționată cu amendă de la 20.000 lei la 50.000 lei; 
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▪ autorizația de securitate la incendiu își va păstra valabilitatea în situația schimbării destinației unei 
construcții sau a spațiului amenajat într-o construcție cu funcțiuni mixte, pentru care, potrivit legii, nu se 
emite autorizație de construire, în anumite condiții. 

 
Categoriile de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu 
se vor aproba prin hotărâre a Guvernului, urmând să se elaboreze și normele metodologice ale procedurii de 
avizare și autorizare privind securitatea la incendiu. 
 
Sursă: Ordonanță de urgență 80/2021 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul managementului situațiilor de 
urgență și al apărării împotriva incendiilor, publicată în Monitorul Oficial cu numărul 647 din data de 30 iunie 2021 

 
 
 
 
 
Acest buletin informativ este un serviciu al TPA. 
 
Cu stimă, 
Echipa TPA 
 
 
 
 
Contact: 
TPA România 
46 Grigore Cobălcescu st, Sect.1, 010196 București 
Tel.: +40 21 310 06-69 
Fax: +40 21 310 06-68 
www.tpa-group.ro 
www.tpa-group.com 
 
Dacă doriți să primiți regulat Noutăți fiscale și legislative vă rugăm să vă abonați la newsletter. 
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