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Ordonanta de urgenta nr. 69/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul 

fiscal, precum si instituirea unor masuri fiscale  

(Monitorul Oficial nr. 393 din 14 mai 2020) 

 

 Prevederile Ordonantei de urgenta nr. 69/2020 intra in vigoare incepand cu data de 14 mai 2020, cu 

exceptia unor prevederi specifice aplicabile incepand cu 1 iunie 2020 si 1 ianuarie 2021 – masurile 

introduse vizeaza urmatoarele aspecte: 

 

I. Declaratia Unica- prorogarea termenului de depunere si acordarea unor bonificatii 

 

 In anul 2020, termenul de depunere pentru Declaratia Unica se amana pana la data de 30 iunie 2020.  

 

 Pentru impozitul pe venit si contributiile sociale datorate pentru veniturile realizate in 2019 pentru 

care exista obligatia de depunere a Declaratiei Unice privind venitul realizat, persoanele fizice pot 

beneficia de urmatoarele bonificatii, daca depun Declaratia Unica pana la 30 iunie 2020: 

a) 5% din impozitul pe venit si contributiile sociale datorate pentru anul 2019 pentru achitarea 

(prin plata sau compensare) acestor obligatii fiscale pana la 30 iunie 2020; 

b) 5% impozitul pe venit si contributiile sociale datorate pentru anul 2019 pentru depunerea 

Declaratiei Unice prin mijloace electronice de transmitere la distanta (e.g. Spatiu Privat Virtual) 

Bonificatia se acorda numai daca este indeplinita conditia de acordare a bonificatiei de la pct. a), 

respectiv obligatiile fiscale sunt achitate pana la 30 iunie 2020, caz in care se aplica ambele 

bonificatii.  

 Bonificatiile se acorda si persoanelor fizice care obtin venituri pentru care se depune doar Declaratia 

Unica privind venitul estimat (e.g. venituri din chirii platite in lei) si persoanelor fizice care nu datoreaza 

contributia de asigurari sociale si/ sau contributia de sanatate pentru veniturile realizate dar opteaza 

pentru plata acesteia/ acestora. 

 Pot beneficia de bonificatii si persoanele fizice care au depus Declaratia Unica si au efectuat plata 

obligatiilor fiscale pana la data intrarii in vigoare a OUG 69/2020, prin depunerea unei declaratii 

rectificative pana la data de 30 iunie 2020 inclusiv, 

 

 Incepand cu anul 2021 se poate acorda bonificatie de pana la 10% din impozitul pe venit anual, din 

contributia de asigurari sociale datorate si din contributia de asigurari sociale de sanate 

 

 

 



 

 
  

II. Facilitati fiscale aplicabile sumelor repezentand premii si stimulente 

 

 Stimulentele /premiile acordate de angajator salariatilor care desfasoara activitati care presupun contact 

direct cu cetatenii si sunt supuse riscului de infectare cu SARS- COV-2 nu se cuprind in baza lunara de 

calcul al contributiei de asigurari sociale, contributiei de asigurari sociale de sanatate, respectiv al 

contributiei asiguratorie de munca. 

 

 Masura se aplica pentru sumele acordate pentru perioada starii de urgenta, incepand cu data intrarii in 

vigoare a OUG 69/2020, platite pana la 30 iunie 2020. 

 

III. Prorogarea unor termene 

 

 In anul 2020, termenul de depunere pentru formularul 230 ”Cerere privind destinatia sumei reprezentand 

2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii si pensii”/ ”Cerere privind destinatia sumei 

reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual datorat ” se proroga pana la data de 30 iunie 2020. 

 

IV. TVA 

 

 Analiza de risc pentru societatile cu sediul activitatii economice in Romania, infiintate potrivit Legii 

societatilor nr. 31/1990  va fi efectuata dupa inregistrarea in scopuri de TVA. 

 

 Cererile de inregistrare in scopuri de TVA depuse si nesolutionate pana la data intrarii in vigoare 

OUG 69/2020, se solutioneaza fara a mai face obiectul analizei criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal. 

 

V. Impozite si taxe locale 

 

 Pentru durata starii de urgenta decretate in anul 2020, consiliile locale/ Consiliul General al Municipiului 

Bucuresti pot adopta hotarari pana la data de 14 august 2020, privind: 

 

(i) reducerea impozitului anual pe cladiri cu o cota de pana la 50%, pentru cladirile nerezidentiale, daca 

in perioada starii de urgenta, proprietarii/ utilizatorii au fost obligati sa isi intrerupa total activitatea 

economica sau detin certificatul pentru situatii de urgenta; 

(ii) scutirea de la plata taxei lunare pe cladiri datorata de catre concesionari, locatari, titularii dreptului 

de administrare sau de folosinta a unei cladiri proprietatea publica sau privata a statului ori a unitatilor 

administrativ- teritoriale, daca in perioada starii de urgenta utilizatorii cladirilor au fost obligati sa isi 

intrerupa total activitatea economica. 

 Cererile de acordare a reducerii/ scutirii mentionate anterior se depun la autoritatile fiscale locale pana la 

data de 15 septembrie 2020, insotite de declaratii pe proprie raspundere din care sa reiasa ca solicitantii 

se regasesc in situatiile pentru care se acorda reducerile/ scutirile mentionate anterior. 



 

 
  

 In cazul proprietarilor care detin cladiri nerezidentiale date in folosinta pentru desfasurarea unor activitati 

economice catre alte persoane fizice/juridice, din declaratia pe propria raspundere, trebuie sa reiasa ca 

acestia se regasesc, concomitent in urmatoarele situatii: 

a) au renuntat la cel putin 50% din dreptul de a incasa contravaloarea chiriei stabilita conform 

prevederilor contractuale, pe perioada pentru care s-a instituit starea de urgenta; 

b) cel putin 50% din suprafetele totale detinute si afectate activitatilor economice nu au fost 

utilizate, ca urmare a faptului ca titularii dreptului de folosinta a cladirilor respective au fost obligati, 

potrivit legii, sa isi intrerupa total activitatea economica. 

 In cazul in care impozitul pe cladiri datorat pentru anul 2020 a fost achitat integral/partial, pana la primul 

termen de plata, persoanele care beneficiaza de reducerea impozitului mentionata anterior pot solicita 

restituirea impozitului platit in plus. 

 

VI. Anularea unor obligatii accesorii 

 

 De anularea obligatiilor accesorii, in conditiile prevazute mai jos, pot beneficia toate categoriile de 

debitori, persoane fizice sau juridice, indiferent de forma de proprietate, asocieri si alte entitati fara 

pesonalitate juridica, persoane fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau 

exercita profesii libere, etc. 

 

1. Anularea accesoriilor aferente obligatiilor bugetare principale, restante la data de 31 martie 2020  

 

 Dobanzile, penalitatile si toate accesoriile aferente obligatiilor bugetare principale, restante la data de 

31 martie 2020, se anuleaza daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii: 

a) toate obligatiile bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, se sting pana la 

data depunerii cererii de anulare a accesoriilor; 

b) toate obligatiile bugetare principale si accesorii cu termene de plata scadente dupa 1 aprilie 2020 

sunt stinse pana la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv; 

c) debitorul are depuse toate declaratiile fiscale, pana la data depunerii cererii de anulare; 

d) debitorul depune cererea de anulare a accesoriilor cel tarziu pana la 15 decembrie 2020 inclusiv. 

 

2. Anularea accesoriilor aferente obligatiilor bugetare declarate prin declaratii rectificative 

 

 Dobanzile, penalitatile si toate accesoriile aferente diferentelor de obligatii bugetare cu scadente 

anterioare 31 martie 2020 declarate suplimentar prin declaratie rectificativa se anuleaza daca sunt 

indeplinite cumulativ urmatoarele conditii: 

 

a) declaratia rectificativa este depusa incepand cu 1 aprilie si pana la data depunerii cererii de 

anulare; 



 

 
  

b) obligatiile individualizate in declaratia rectificativa sunt stinse pana la data depunerii cererii de 

anulare; 

c) toate obligatiile bugetare principale si accesorii cu termene de plata scadente dupa 1 aprilie 2020 

sunt stinse pana la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv; 

d) debitorul are depuse toate declaratiile fiscale, pana la data depunerii cererii de anulare; 

e) debitorul depune cererea de anulare a accesoriilor cel tarziu pana la 15 decembrie 2020 inclusiv. 

 

3. Anularea accesoriilor aferente obligatiilor bugetare principale cu scadente anterioare datei de 31 

martie 2020 si stinse pana la aceasta data 

 

 Pentru a beneficia anularea accesoriilor aferente obligatiilor bugetare principale cu scadente anterioare datei 

de 31 martie 2020 si stinse pana la aceasta data, debitorii trebuie sa plateasca obligatiile bugetare 

(principale si accesorii) cu termene de plata scadente dupa 1 aprilie 2020, sa aiba depuse toate declaratiile 

fiscale si sa depuna cererea de anulare a accesoriilor pana la 15 decembrie 2020. 

 

4. Anularea  accesoriilor aferente obligatiilor bugetare principale cu scadente anterioare datei de 31 

martie 2020 individualizate in decizii de impunere 

 

 Dobanzile, penalitatile si toate accesoriile aferente obligatiilor bugetare principale cu scadente 

anterioare datei de 31 martie 2020 si individualizate in decizii de impunere emise ca urmare a unei 

inspectii fiscale sau verificarii situatiei fiscale personale in derulare la data intrarii in vigoare a OUG 69/2020 

se anuleaza daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii: 

a) toate diferentele de obligatii bugetare principale individualizate in decizia de impunere sunt stinse 

pana la termenul de plata din decizia de impunere; 

b) cererea de anulare a accesoriilor se depune in termen de 90 de zile de la comunicarea deciziei de 

impunere. 

 In sensul aplicarii acestei masuri prin inspectie fiscala sau verificare a situatiei fiscale personale in derulare 

la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se intelege acea inspectie sau verificare pentru 

care nu s-a comunicat persoanei controlate decizia de impunere pana la data intrarii in vigoare a OUG 

69/2020. 

 

 

Legea nr. 54/2020 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 33/2020  

privind unele masuri fiscale si modificarea unor acte normative 

(Monitorul Oficial nr. 396 din 15 mai 2020) 

 

 Legea de aprobare a OUG 33/2020 prevede posibilitatea aplicarii unei bonificatii de 10% pentru platitorii de 

impozit pe profit si impozit pe venitul microintreprinderilor, pentru trimestrele II si III ale anului 2020, cu 

conditia platii impozitului datorat la termenele scadente, respectiv 25 iulie 2020 si 25 octombrie. 

 



 

 
  

*** 

 

Pentru detalii puteti contacta orice membru al echipei Taxhouse sau ne puteti transmite  

un mesaj pe adresa de e-mail office@taxhouse.ro. 


