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Către, 

Filialele C.A.A. 

 

Având în vedere problemele ridicate de mai multe filiale ale C.A.A. după transmiterea 

instrucțiunilor pentru introducerea în aplicație a veniturilor acordate avocaților în perioada 

stării de urgență și a contribuțiilor aferente, vă comunicăm următoarele: 

 

1. În conformitate cu prevederile art. XIX alin. (4) din OUG 226/2020, pentru 

indemnizațiile primite în baza OUG 30/2020 (din perioada stării de urgență) modificată și 

completată prin OUG 53/2020, avocații trebuie să plătească contribuții de asigurări sociale 

la sistemul propriu de pensii, în cotele prevăzute de Codul Fiscal, respectiv de 25%, 

contribuția datorată pentru indemnizații calculându-se separat de contribuția datorată 

pentru veniturile din profesie (art. XIX alin. (1) lit. a) din OUG 226/2020). 

C.A.A. a întreprins demersuri susținute, atât la Ministerul de Finanțe cât și la Agenția 

Națională de Administrare Fiscală (ANAF) pentru clarificarea situației și aplicarea asupra 

acestei indemnizații a cotelor de contribuție prevăzute de Legea 72/2016 privind sistemul de 

pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților, având în vedere că în sistemul C.A.A. 

cotele de contribuție sunt diferite de cele din sistemul public și că un calcul separat al cotelor 

aferente indemnizațiilor primite ar conduce la majorarea contribuțiilor plătite de avocați la 

sistemul propriu. 

După cum ați putut constata din răspunsul  ANAF, care v-a fost comunicat anterior, atât 

Ministerul de Finanțe cât și ANAF, cei care au fost inițiatorii OUG 226/2020, și-au păstrat 

poziția, respectiv că pentru indemnizațiile primite de avocați în baza OUG 30/2020, cu 

modificările și completările ulterioare, aceștia trebuie să plătească contribuția de asigurări 

sociale în cota prevăzută de Codul Fiscal (25%) și nu în conform cotei prevăzute de Legea 

72/2016 (11%). 

Acestă prevedere legală a fost aplicată și în practică de ANAF prin formularul ”Declarația 

unică” care nu permite completarea cu o altă contribuție decât cea de 25% asupra 

indemnizațiilor primite în baza OUG 30/2020 (la punctul 1.5 din declarație). 

Reprezentanții C.A.A. au participat activ și în cadrul Comisiilor Parlamentare la discuțiile 

privind PLx nr. 284/2020 - proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de Urgență a 

Guvernului nr.53/2020 (care a modificat OUG 30/2020). 

 

2. Scadența de plată a contribuțiilor aferente indemnizațiilor primite în baza OUG 

30/2020 a fost stabilită prin art. XIX alin. (9) din OUG 226/2020 ca fiind data la care  

obligațiile fiscale au termen de declarare şi plată în anul 2021, respectiv 25 mai 2021 

(stabilită prin art. 85 alin. (49) din Legea 227/2015 Cod Fiscal, astfel cum a fost modificat de 

Legea 296/2020).  

Până în prezent acest termen de 25 mai 2021 nu a fost modificat, este în vigoare și trebuie 

respectat. 
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3.  Până pe data de 25 mai 2021, termenul scadent de plată și declarare prevăzut de art. 

XIX alin. (9) din OUG 226/2020, pentru contribuțiile aferente indemnizațiilor primite în baza 

OUG 30/2020 cu modificările ulterioare, nu se calculează majorări de întârziere. 

 

Pentru informarea avocaților referitor la problemele ridicate de aplicarea OUG 226/2020 

vă rugăm să le puneți la dispoziție materialele comunicate de C.A.A. filialelor și să-i îndrumați 

către site-ul C.A.A. pe care a fost postat comunicatul privind demersurile C.A.A. referitoare la 

aplicarea OUG 226/2020 și prezentele precizări suplimentare.  

 

 

 

 

 

 

Director executiv C.A.A., 

Ileana Ciutan 

 


