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Pe perioada starii de urgenta + 30 de zile (15 mai 2020) – nu se calculeaza si 
nu se datoreaza dobanzi si penalitati de intarziere pentru obligatiile fiscale 
neachitate

Obligatiile fiscale neachitate nu vor fi considerate obligatii fiscale restante

Obligatiile declarative si termenele de declarare a impozitelor si taxelor 
raman valabile

Suspendarea / neinceperea masurilor de executare silita prin poprire, cu 
exceptia Hotararilor judecatoresti pronuntate in materie penala 

Amanarea termenului de plata a primei rate a impozitelor locale de la 
31 martie 2020 la 30 iunie 2020

Facilitati fiscale –OUG 29 / 2020



Platitorii de impozit pe profit anual cu plati anticipate pot efectua platile 
anticipate trimestriale de impozit pe profit la nivelul sumei rezultate din 
calculul impozitului pe profit trimestrial 

OG 6/2019 – termenul de depunere a notificarii privind restructurarea 
obligatiilor fiscale restante la 31 decembrie 2018 se prelungeste pana la data 
de 31 iulie 2020 (anterior 31 martie 2020) 

OG 6/2019 – termenul de depunere a solicitarii de restructurare se 
prelungeste pana la data de 30 octombrie 2020 (anterior 31 iulie 2020)

Prelungirea termenului de depunere a Declaratiei privind beneficiarul real 
(Legea 129/2019)

Facilitati fiscale –OUG 29 / 2020



• Bonificatii (5% – marii contribuabili / 10% – restul contribuabililor) pentru plata impozitului pe profit 
aferent trimestrului I 2020 pana la 25 aprilie 2020 indiferent de sistemul de declarare si plata

• Microintreprinderile primesc 10% bonificatie pentru plata impozitului pe veniturile microintreprinderii 
aferent trimestrului I pana la 25 aprilie 2020

• Atentie: bonificatia nu se aplica si pentru plata la termen a impozitului pe profit aferent anului 2019

• TVA nu se mai achita in vama pentru importurile destinate prevenirii si combaterii COVID-19, ci prin taxare 
inversa

• Scutire de TVA in cazul importurilor realizate de stat, organisme publice sau organizatii de ajutor umanitar, 
cu aplicabilitate retroactiva de la 30 ianuarie 2020 si pana la 31 iulie 2020 (DECIZIA (UE) 2020/491 a 
COMISIEI din 3 aprilie 2020)

Bonificatii –OUG 33 / 2020



HORECA – pe perioada starii de urgenta, in cazul intreruperii totale sau partiale a activitatii, 
nu se datoreaza impozit specific (Legea 170/2016), cu respectarea anumitor conditii 
(certificat pentru situatii de urgenta, nu se afla in insolventa)

Scutirea de la plata impozitului pe venit si a contributiilor sociale (in cazul salariatilor din 
sectorul constructiilor) acordate salariatilor din sectorul IT, constructii, R&D, HORECA nu se 
aplica si asupra indemnizatiei de somaj tehnic / indemnizatiei pentru zilele libere 
acordate partintilor din aceste sectoare de activitate

Se introduce rambursarea TVA anticipata, cu control fiscal ulterior, cu anumite exceptii 
(inspectia fiscala inceputa, contribuabili cu risc fiscal etc.) pe perioada starii de urgenta si 30 
de zile dupa incheiere acesteia

Amanarea termenului de depunere a situatiilor financiare anuale aferente anului 2019 de 
la 1 iunie 2020 pana la 31 iulie 2020

Alte masuri fiscale –OUG  48 / 2020
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