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În acest număr: 

Clarificări privind regularizarea cheltuielilor cu educația timpurie 

În data de 21 aprilie 2021 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 423/21.04.2021, Ordonanța de 
urgență nr. 30 privind unele măsuri fiscale, iar în data de 23 aprilie 2021, a fost publicat în Monitorul 
Oficial nr. 429/23.04.2021, Ordinul nr. 653 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală 
pentru aprobarea modelului și a modalității de depunere și gestionare a formularului 711 “Declarație 
de regularizare pentru cheltuielile cu educația timpurie”. 

Noutăți privind tichetele de creșă  

În data de 22 aprilie 2021 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 428/22.04.2021, Ordinul nr. 449/257 
al ministerului finanțelor și al ministerului muncii și protecției sociale pentru stabilirea valorii sumei 
lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creșă pentru semestrul I al anului 2021.  
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Clarificări privind regularizarea cheltuielilor cu educația timpurie 

Ordonanța de urgență nr. 30/2021 aduce clarificări privind aplicarea prevederilor referitoare la 
scăderea  sumelor reprezentând cheltuieli cu educația timpurie efectuate în perioada noiembrie 2020 
– martie 2021 din obligațiile bugetare eligibile.  

Aceste sume care depășesc cheltuiala cu impozitul pe profit datorat se scad în ordine din: impozitul pe 
salarii, taxa pe valoare adăugată sau accizele datorate, pe baza unei declarații de regularizare ce se 
depune până la 25 aprilie 2021, cu anumite excepții, după cum urmează: 

• contribuabilii care au optat, conform legislației contabile în vigoare, pentru un exercițiu financiar 
diferit de anul calendaristic, au obligația depunerii formularului la fiecare termen de declarare a 
impozitului pe profit, dar nu mai târziu de 25 august 2021 sau 25 a celei de a șasea luni inclusiv de 
la închiderea anului financiar; 

• contribuabilii care aplică sistemul anual de declarare și plată a impozitului pe profit, au obligația 
depunerii formularului până la data de 25 martie 2022 inclusiv sau până la data de 25 iunie 2022, 
după caz. 

De asemenea, sunt aduse clarificări cu privire la obligațiile fiscale din care pot deduce aceste sume 
(i.e., din ce lună). 

În Ordinul nr. 653/2021 a fost aprobat modelul formularului de regularizare 771 „Declarație de 
regularizare pentru cheltuielile cu educația timpurie”, precum și instrucțiunile de completare. 
Formularul se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanță. 

 

Noutăți privind tichetele de creșă  

Ordinul nr. 449/257/2021 stabilește valoarea sumei lunare care se acordă sub formă de tichete de 
creșă la 480 lei pentru semestrul I al anului 2021, începând cu luna aprilie 2021, precum și pentru 
primele 2 luni ale semestrului II al anului 2021. 

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați. 
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Numele Deloitte se referă la organizația Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), o companie cu 
răspundere limitată din Marea Britanie, rețeaua globală de firme membre și persoanele juridice afiliate 
acestora. DTTL și firmele sale membre sunt entități juridice separate și independente. DTTL (numit în 
continuare și "Deloitte Global") nu furnizează servicii către clienți. Pentru a afla mai multe despre 
rețeaua globală a firmelor membre, vă rugăm să accesați www.deloitte.com/ro/despre. 

Deloitte furnizează clienților din sectorul public și privat din industrii variate servicii de audit, consultanță, 
servicii juridice, consultanță financiară și de managementul riscului, servicii de taxe și alte servicii 
adiacente. Patru din cinci companii prezente în Fortune Global 500® sunt clienți Deloitte, prin 
intermediul rețelei sale globale de firme membre care activează în peste 150 de țări și teritorii, oferind 
resurse internaționale, perspective locale și servicii de cea mai înaltă calitate pentru a rezolva probleme 
de business complexe. Pentru a afla mai multe despre modalitatea în care cei 244.000 de profesioniști 
Deloitte creează un impact vizibil în societate, vă invităm să ne urmăriți pe Facebook sau LinkedIn. 

Reff și Asociaţii SCA este societate de avocați membră a Baroului București, independentă în 
conformitate cu reglementările aplicabile profesiei de avocat, și reprezintă rețeaua de societăti de 
avocați Deloitte Legal in România. Deloitte Legal înseamnă practicile juridice ale membrilor Deloitte 
Touche Tohmatsu Limited și afiliații acestora care oferă servicii de asistență juridică. Pentru o descriere a 
serviciilor de asistență juridică oferite de entitățile membre ale Deloitte Legal, vă rugăm accesați: 
http://www.deloitte.com/deloittelegal. 

Acest Alert este furnizat cu titlu orientativ și nu trebuie considerat drept serviciu de consultanță. Este 
bine să solicitați consultanță fiscală/juridică de specialitate înainte de a întreprinde acțiuni bazate pe 
cuprinsul acestui document. 

Această publicație conține doar informații generale și Deloitte Touche Tohmatsu Limited și firmele 
membre sau afiliate (numite împreună Deloitte Network) nu oferă consultanță sau servicii profesionale 
prin intermediul acestei publicații. Înainte de a lua orice decizie sau de a acționa într-un mod care v-ar 
putea afecta finanțele sau afacerea, trebuie să discutați cu un consultant profesionist. Nicio entitate a 
Deloitte Network nu va fi răspunzătoare pentru pierderile de orice natură suferite de către persoanele 
care se bazează pe aceasta publicație. 
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