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Nr. 1906/04.04.2020 

    

 

Către, 

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE 

Direcția Generală Legislație Cod Fiscal și Reglementări Vamale 

Str. Apolodor, Nr. 17, Sector 5, Bucureşti       

   

 

Stimate Domnule Director General, 

 
 

Având în vedere măsura luată recent în contextul epidemiologic și economic actual 

privind suspendarea ratelor, dobânzilor și comisioanelor, Camera Consultanților 

Fiscali din România vă supune atenției și vă solicită clarificări cu privire la categoria 

de venituri/încasări care, odată diminuate cu minim 25% în luna martie prin raportare 

la media ianuarie – februarie, permit profesioniștilor accesarea acestei măsuri în baza 

unui certificat TIP2/ Galben.  

 

Descrierea situației 

 

Date fiind circumstanțele excepționale create de focarul SARS-CoV-2, care au condus 

la o lipsă severă de lichiditate pentru IMM-uri și o diminuare considerabilă a 

veniturilor pentru persoanele fizice, una dintre măsurile luate de Guvernul României 

pentru combaterea efectelor negative care influențează situația economică a unor 

categorii de debitori a fost suspendarea de până la 9 luni, la cererea debitorului, dar nu 

mai mult de 31 decembrie 2020, a obligației de plată a ratelor scadente aferente 

împrumuturilor, reprezentând rate de capital, dobânzi şi comisioane, acordate 

debitorilor de către creditori până la data de 30 martie 2020. Această măsură a fost 

instituită prin OUG nr. 37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele 

acordate de instituții de credit şi instituții financiare nebancare anumitor categorii de 

debitori (în continuare OUG nr. 37/2020). 
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În temeiul art. 6, lit. a) coroborat cu art. 1, lit. b) și art. 2, alin. (1) din OUG nr. 

37/2020 persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile 

familiale (ce funcționează în temeiul OUG nr. 44/2008), întreprinderile individuale şi 

întreprinderile familiale, profesiile liberale şi cele care se exercită în baza unor legi 

speciale, indiferent de forma de exercitare a profesiei şi persoanele juridice din 

contractele de credit, respectiv leasing pot beneficia de suspendarea rambursării 

ratelor, dobânzilor şi comisioanelor dacă îndeplinesc cumulativ următoarele 

condiții: 

I. pe perioada stării de urgenţă decretate  

1. întrerup activitatea (total sau partial) ca efect al deciziilor emise de 

autorităţile publice competente potrivit legii și dețin certificatul de situaţii 

de urgenţă emis (în continuare CSU) de Ministerul Economiei, Energiei şi 

Mediului de Afaceri care atestă întreruperea parţială sau totală a activităţii 

ca efect al deciziilor emise de autorităţile publice competente pe perioada 

stării de urgenţă decretate 

             sau 

2. dețin CSU emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de 

Afaceri, prin care se constată, în baza declaraţiilor pe propria răspundere a 

debitorilor, diminuarea veniturilor sau a încasărilor cu minimum 25% 

în luna martie 2020 prin raportare la media lunilor ianuarie şi 

februarie 2020; 

 

II. nu se află în insolvenţă la data solicitării suspendării rambursării creditului, 

conform informaţiilor disponibile pe pagina web a ONRC. 

 

Modelele de CSU au fost reglementate de Ordinul Ministerul Economiei, Energiei și 

Mediului de Afaceri nr. 791/2020 privind acordarea certificatelor de situaţii de 

urgenţă operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei 

SARS-CoV-2 (în continuare OMEEMA nr. 791/2020), modificat ulterior prin Ordinul 

Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri nr. 822/2020.  

Art. 2 din OMEEMA nr. 791/2020, cu modificările ulterioare instituie următoarele 

tipuri de CSU: 
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- TIP 1 (ALBASTRU) – din care rezultă întreruperea totală sau parţială a 

activităţii, ca urmare a deciziilor emise de autorităţile publice competente; 

- TIP 2 (GALBEN) – din care rezultă înregistrarea unei diminuări a vebiturilor 

sau a încasărilor în luna martie 2020 cu un procent de minimum 25% faţă de 

media încasărilor din perioada ianuarie - februarie 2020; 

 

Observăm astfel că pentru profesioniștii care au contractat credite/au încheiat contracte 

de leasing și doresc suspendarea plății ratelor, dobânzilor și comisioanelor, una dintre 

condiții prevede existența unui certificat care fie atestă întreruperea totală sau parțială a 

activității (TIP 1/ALBASTRU) fie diminuarea veniturilor sau a încasărilor cu 

minimum 25% în luna martie 2020 prin raportare la media lunilor ianuarie şi 

februarie 2020 (TIP 2/GALBEN). 

 

În acest sens, dorim să menționăm că cele 2 concepte de venit, respectiv încasare nu se 

confundă potrivit principiilor și normelor contabile. Astfel, de exemplu, potrivit pct. 

431, alin. (1) din OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile 

privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale 

consolidate (în continuare OMFP nr. 1802/2014) [î]n categoria veniturilor se includ 

atât sumele sau valorile încasate sau de încasat în nume propriu din activităţi 

curente, cât şi câştigurile din orice alte surse.  

 

 Mai departe, cu privire la categoria de venituri, respectiv categoria de încasări asupra 

cărora se aplică acest procent de 25% și în funcție de care un operator economic poate 

sau nu să fie eligibil pentru măsura vizând amânarea plății ratelor, dobânzilor și 

comisioanelor, nu regăsim nicio mențiune în cele 2 acte normative. Caz în care, în 

lipsa unei stipulații contrare, ar intra toate veniturile sau toate încasările realizate de 

operatorul economic. 

 

Cu privire la venituri, menționăm că potrivit pct. 19, alin. (2), lit. a) din OMFP nr. 

1802/2014 veniturile constituie creşteri ale beneficiilor economice înregistrate pe 

parcursul perioadei contabile, sub formă de intrări sau creşteri ale activelor ori 

reduceri ale datoriilor, care se concretizează în creşteri ale capitalurilor proprii, 

altele decât cele rezultate din contribuţii ale acţionarilor. 
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Ordinul nr. 1802/2014 distinge și între diferitele categorii de venituri, respectiv 

venituri din exploatare, venituri financiare, venituri extraordinare. Așa încât, de 

exemplu, în forma actuală a OUG 37/2020 procentul de 25% se aplică și asupra 

veniturilor din despăgubiri, amenzi, donații, subvenții, reluarea de provizioane etc. Caz 

în care baza de calcul a indicatorului care reprezintă condiție devine una extrem de 

mare și face aproape imposibil accesul operatorului la măsura de sprijin financiar în 

contextual pandemiei, devenind, mai degrabă un sprijin teoretic și iluzoriu. 

 

Cu privire la încasări, menționăm că nu am identificat o definiție propriu-zisă a 

încasării în cadrul normativ actual, singura prevedere identificată fiind cea din art. 68 

Cod fiscal unde sintagma ”sume încasate” este folosită ca element în definirea 

venitului brut din activități independente caz în care, baza asupra căreia se aplică 25% 

devine foarte discutabilă, întrucât o încasare are loc și ca urmare a contractării unui 

credit (element de datorie) și nu neapărat la facturarea unui venit.  

 

În opinia noastră, pentru că, așa cum se arată în preambulul OUG nr. 37/2020, măsura 

e menită să combată efectele negative care influențează situația economică a 

debitorului, a cărui activitate economică a fost afectată în contextul pandemiei, credem 

că trebuie avute în vedere doar veniturile din livrarea de bunuri/ prestarea de 

servicii efectuate de acești operatori economici, respectiv doar încasările din 

livrarea de bunuri/ prestarea de servicii efectuate de acești operatori economici.  

 

Baza legală 

 OUG nr. 37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de 

instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de 

debitori  

Art. 1 

În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au 

următoarele semnificaţii: (…) 

b) debitori - persoanele fizice, inclusiv persoanele fizice autorizate, 

întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale ce funcţionează 

potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind 

desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, 
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întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, profesiile liberale şi 

cele care se exercită în baza unor legi speciale, indiferent de forma de 

exercitare a profesiei şi persoanele juridice din contractele de credit, 

respectiv leasing, cu excepţia instituţiilor de credit definite potrivit 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006; 

 

Art. 2 

(1) Prin derogare de la prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr. 288/2010, cu modificările şi 

completările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

52/2016 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri 

imobile, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru 

consumatori, cu modificările ulterioare, şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 

51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing, 

republicată, obligaţia de plată a ratelor scadente aferente împrumuturilor, 

reprezentând rate de capital, dobânzi şi comisioane, acordate debitorilor de 

către creditori până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de 

urgenţă, se suspendă la cererea debitorului cu până la 9 luni, dar nu mai 

mult de 31.12.2020. 

 

Art. 6 

Pentru a beneficia de suspendarea rambursării ratelor, dobânzilor şi 

comisioanelor în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1), debitorii definiţi la 

art. 1 lit. b), cu excepţia persoanelor fizice, trebuie să îndeplinească cumulativ 

următoarele condiţii: 

a) întrerup activitatea total sau parţial ca efect al deciziilor emise de 

autorităţile publice competente potrivit legii, pe perioada stării de urgenţă 

decretate, şi deţin certificatul de situaţii de urgenţă emis de Ministerul 

Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri sau deţin certificatul pentru 

situaţii de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de 

Afaceri, prin care se constată, în baza declaraţiilor pe propria răspundere a 

debitorilor, diminuarea veniturilor sau a încasărilor cu minimum 25% în 

luna martie 2020 prin raportare la media lunilor ianuarie şi februarie 2020 
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sau întreruperea parţială sau totală a activităţii ca efect al deciziilor emise 

de autorităţile publice competente pe perioada stării de urgenţă decretate; 

b) nu se află în insolvenţă la data solicitării suspendării rambursării creditului, 

conform informaţiilor disponibile pe pagina web a Oficiului Naţional al 

Registrului Comerţului. 

 

 Ordinul Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri nr. 791/2020 

privind acordarea certificatelor de situaţii de urgenţă operatorilor economici a 

căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2, cu 

modificările ulterioare 

 

Art. 2 

Certificatele de situaţie de urgenţă sunt emise în două forme: 

a) TIP 1 (ALBASTRU) - eliberat în forma prezentată în anexa nr. 1, pentru 

solicitanţii care cer acordarea acestuia în baza declaraţiei pe propria 

răspundere emise în forma prezentată în anexa nr. 3, din care rezultă 

întreruperea totală sau parţială a activităţii, ca urmare a efectelor 

deciziilor emise de autorităţile publice competente, potrivit legii, în 

perioada stării de urgenţă decretate; 

 

b) TIP 2 (GALBEN) - eliberat în forma prezentată în anexa nr. 2, pentru 

solicitanţii care cer acordarea acestuia în baza declaraţiei pe propria 

răspundere emise în forma prezentată în anexa nr. 3, din care rezultă 

înregistrarea unei diminuări a veniturilor sau a încasărilor cu 

minimum 25% în luna martie 2020 prin raportare la media lunilor 

ianuarie şi februarie 2020. 

 

 Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea 

Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi 

situaţiile financiare anuale consolidate (în continuare OMFP nr. 1802/2014) 

19. –  

(1) Elementele direct legate de evaluarea performanţei financiare, prin 

intermediul contului de profit şi pierdere, sunt veniturile şi cheltuielile. 

(2) În înţelesul prezentelor reglementări, termenii de mai jos au următoarele 

semnificaţii: 
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a) veniturile constituie creşteri ale beneficiilor economice înregistrate pe 

parcursul perioadei contabile, sub formă de intrări sau creşteri ale 

activelor ori reduceri ale datoriilor, care se concretizează în creşteri ale 

capitalurilor proprii, altele decât cele rezultate din contribuţii ale 

acţionarilor; 

            4.17.1. Venituri 

            431. –  

(1) În categoria veniturilor se includ atât sumele sau valorile încasate sau 

de încasat în nume propriu din activităţi curente, cât şi câştigurile din 

orice alte surse. 

(2) Activităţile curente sunt orice activităţi desfăşurate de o entitate, ca parte 

integrantă a obiectului său de activitate, precum şi activităţile conexe 

acestora. 

(3) Veniturile din activităţi curente se pot regăsi sub diferite denumiri, cum ar 

fi: vânzări, prestări de servicii, comisioane, redevenţe, chirii, subvenţii, 

dobânzi, dividende. 

(4) Câştigurile reprezintă creşteri ale beneficiilor economice care pot apărea 

sau nu ca rezultat din activitatea curentă, dar nu diferă ca natură de 

veniturile din această activitate. În contul de profit şi pierdere, câştigurile 

sunt prezentate, de regulă, la valoarea netă, exclusiv cheltuielile aferente, 

la elementul "Alte venituri din exploatare". 

 

 

Solicitare 

1) În contextul celor descrise mai sus, vă solicităm respectuos să ne comunicați dacă 

prin venituri/încasări se înțeleg numai acele venituri/încasări din livrarea de 

bunuri/prestarea de servicii. 

 

2) În caz contrar, vă solicităm respectuos să ne comunicați într-o manieră 

concretă care sunt veniturile/încasările în funcție de care se pot aplica prevederile 

art. 6, lit. a) din OUG nr. 37/2020 și obține un certificat TIP 2/ Galben în temeiul 

OMEEMA nr. 791/2020 sau dacă este mai simplu, care sunt veniturile/încasările care 

nu intră în baza de calcul a indicatorului condiție. 
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3) De asemenea, dorim să semnalăm faptul că în privința primei condiții de la art.6 din 

OUG 37 se pot naște două întrebări, astfel; 

   a) Condiția privind întreruperea activității, totală sau parțială, este în sensul că 

activitatea să fi fost întreruptă efectiv pe întreaga perioadă a stării de urgență, din 

prima până în ultima zi a acesteia, sau în sensul că întreruperea activității să fi survenit 

oricând în perioada stării de urgență decretate, fără să aibă relevanță perioada din 

cadrul perioadei stării de urgență acoperite de întrerupere? Apreciem că o interpretare 

restrictivă nu ar fi în concordanță cu scopul declarat al acestei măsuri întrucât, spre 

exemplu, o companie care a reușit să păstreze activitatea până la sfârșitul lunii martie, 

dar care o întrerupe la 10 aprilie, poate să fie în această situație chiar până la sfârș itul 

anului, fiind astfel îndreptățită să beneficieze de facilitate. 

    b) Condiția referitoare la compararea veniturilor din luna martie cu media celor 

din ianuarie și februarie este excesiv de restrictivă întrucât exclude de la acordarea 

facilității toți întreprinzătorii care în luna martie, în mod inerțial în multe cazuri, nu au 

înregistrat o reducere de venituri mai mare de 25%, dar, începând cu luna aprilie și mai 

departe, înregistrează venituri reduse cu mai mult de 50% din veniturile lunilor din 

primul trimestru. Apreciem că această condiție trebuie modificată pentru eliminarea 

caracterului său injust și discriminatoriu. 

 

În speranța obținerii unui răspuns cu celeritate, vă mulțumim anticipat. 

 
 

Cu respect, 

     

Preşedinte,  

Dan Manolescu 

 

 

Flori
Pencil


