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NOI FACILITĂȚI PRIVIND PLATA CHIRIEI ÎN CONTEXTUL PANDEMIEI DE COVID-19 

 

În contextul economic creat generat de pandemia de COVID-19, multe persoane, fizice sau 

juridice, întâmpină dificultăți financiare, unele aflându-se în imposibilitate de a mai efectua 

pentru a veni în întâmpinarea chiriașilor aflați în dificultate cu plata chiriei pentru imobilele 

cu destinația de sediu, punct de lucru sau locuință. Astfel, legiuitorul a creat un mecanism 

prin care, în anumite condiții, locatarii aceștia pot amâna împreună cu locatorii plata chiriei 

pe o anumită perioadă, urmând ca plata chiriei să le fie efectuată locatorilor de organul 

fiscal competent, care la rândul lui își va recupera debitul de la locatari, eșalonat.  

 

La data de 21 mai 2020, a fost publicată în Monitorul Oficial Legea nr. 62/2020 privind 

aplicarea unor facilități de la plata chiriei pentru perioada aferentă stării de urgență, care 

instituie facilitatea sus-menționată pentru toată perioada stării de urgență (16 martie 2020 – 

14 mai 2020), precum și pentru luna următoare celei în care a încetat starea de urgență. 

 

În cele ce urmează, vom analiza prezenta condițiile în care se aplică această facilitate, 

precum și o serie de alte facilități instituite în beneficiul locatorilor, care i-ar putea 

determina pe aceștia să reducă cuantumul chiriilor. 

 

1. Legislație relevantă 

 

• Legea nr. 62/2020 privind aplicarea unor facilități de la plata chiriei pentru perioada 

aferentă stării de urgență (denumită în continuare Legea 62/2020); 

• Codul Fiscal (Legea nr. 227/2020); 

• Codul de Procedură Fiscală (Legea nr. 207/2020). 

 

2. Amânarea plății chiriei pentru anumite categorii de locatari 

 

2.1 Măsura aplicabilă. Efectuarea plății 

 

Așadar, noua reglementare a instituit  dreptul locatarului de a apela la ajutorul statului, în 

anumite condiții, pentru plata chiriei către locator, dacă încheie cu locatorul un act adițional 

de amânare la plată a chiriei respective. 



 
 

 
 

Practic, în cadrul acestei facilități, plata chiriei către locator va fi efectuată în locul locatarului 

de către organul fiscal teritorial competent, locatarul având obligația de a-i restitui acestuia 

suma plătită în mod eșalonat, în rate egale, după perioada în care plata a fost amânată, 

până la data de 31 decembrie 2020. În cazul neîndeplinirii acestei obligații de plată de către 

locatar, organul fiscal teritorial competent va proceda la executarea silită a creanței 

nerecuperate, în condițiile Codului de Procedură Fiscală.  

 

2.2 Condiții pentru a putea beneficia de această măsură 

 

Noul act normativ prevede două categorii de potențiali beneficiari ai acestei măsuri:  

 

• Operatorii economici, practicanți ai profesiilor liberale și entitățile juridice de drept 

privat, dacă se află în una din următoarele ipoteze: fie activitatea acestora a fost 

întreruptă, fie veniturile sau încasările acestora au scăzut cu cel puțin 15% în luna 

martie 2020 față de media ultimului an calendaristic, în perioada de aplicare a stării 

de urgență. Pentru această categorie de beneficiari, facilitatea vizează doar chiria 

pentru folosința imobilelor înregistrate ca sedii sau puncte de lucru; 

• Persoanele fizice, dacă au fost afectate economic, direct sau indirect, în perioada de 

aplicare a stării de urgență. Pentru această categorie de beneficiari, facilitatea vizează 

doar chiria pentru folosința imobilelor înregistrate ca locuințe.  

 

Pentru aplicarea măsurii, este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții: 

 

• Părțile să încheie un act adițional la contractul de locațiune având drept obiect 

amânarea plății chiriei, cuprinzând și durata perioadei de amânare a plății chiriei și 

suma aferentă acestei perioade de amânare; 

• Chiria lunară specificată în actul adițional să nu depășească chiria aferentă lunii 

februarie 2020; 

• Cuantumul chiriei lunare din actul adițional să nu depășească suma de 10.000 RON 

pentru operatorii economici, pentru fiecare locație, respectiv suma de 2.000 RON 

pentru persoane fizice, pentru o singură locație; 

• Locatarul să se afle în situația de a nu putea plăti chiria în perioada specificată în actul 

adițional. 

 

 



 
 

 
 

2.3 Aspecte procedurale 

 

Pentru a putea accesa această măsura, primul pas este, astfel cum am arătat mai sus, 

încheierea unui act adițional la contractul de locațiune, în condițiile prezentate anterior, act 

ce trebuie să cuprindă inclusiv datele contului bancar al locatorului în care urmează a se 

face plata de către organul fiscal teritorial competent.  

 

Ulterior, locatarul trebuie să depună o cerere la organul fiscal teritorial competent, însoțită 

de următoarele documente:  

 

• contractul de locațiune; 

• actul adițional la contractul de locațiune; 

• orice act justificativ din care să reiasă că locatarul nu poate plăti chiria în perioada 

menționată în actul adițional (perioada în care plata chiriei a fost amânată).  

 

Documentele pot fi transmise și prin e-mail, la o adresă care va fi afișată pe pagina de internet 

a fiecărui organ fiscal teritorial. Procedurile de punere în aplicare a noului act normativ 

trebuie adoptate de ministerele de resort în termen de 15 zile de la data publicării actului în 

Monitorul Oficial, respectiv de la data de 21 mai 2020.  

 

3. Măsuri fiscale adoptate în beneficiul locatorilor 

 

Pentru locatorii care reduc cuantumul chiriei, în anumite condiții, sunt acordate facilități 

fiscale, precum scutirea de la plata impozitului sau reducerea bazei de calcul a impozitului.  

 

3.1 Măsuri aplicabile contribuabililor care plătesc impozit pe venit 

  

Pentru acești contribuabili, noul act normativ prevede faptul că veniturile obținute din 

cedarea folosinței bunurilor imobile, provenite din contracte de închiriere, subînchiriere sau 

uzufruct, nu constituie venituri impozabile în anul 2020, în anumite condiții.  

 

Astfel, facilitatea se va aplica doar pentru contribuabilii care, pe perioada anului 2020, reduc 

cuantumul chiriei cu cel puțin 30% față de cuantumul chiriei aferente lunii februarie 2020. 

Scutirea de la plata impozitului se aplică doar pe perioada pentru care s-a stabilit scăderea 

chiriei, dar nu mai mult de 31 decembrie 2020.  



 
 

 
 

Mai mult, sumele de bani reprezentând chiriile care îndeplinesc aceste condiții nu intră în 

plafonul de calcul anual prevăzut de lege în funcție de care se datorează sau nu contribuția 

de asigurări sociale de sănătate.  

 

Această facilitate se aplică, în aceleași condiții, și pentru persoanele fizice care în anul 2019 

au realizat venituri din cedarea folosinței bunurilor din derularea unui număr mai mare de 5 

contracte de închiriere și care, începând cu anul 2020, au calificat aceste venituri în categoria 

veniturilor din activități independente.  

 

3.2 Măsuri aplicabile contribuabililor care plătesc impozit pe profit sau impozit pe veniturile 

microîntreprinderilor 

 

În cazul acestor contribuabili, veniturile obținute din cedarea folosinței bunurilor imobile, 

provenite din contracte de închiriere, subînchiriere sau uzufruct, sunt impozabile doar în 

proporție de 80%, în anumite condiții. 

 

Astfel, facilitatea se va aplica doar pentru contribuabilii care, pe perioada anului 2020, reduc 

cuantumul chiriei cu cel puțin 20% față de cuantumul chiriei aferente lunii februarie 2020. 

Facilitatea se aplică doar cu privire la veniturile astfel reduse, pentru perioada pe care s-a 

stabilit scăderea chiriei, dar nu mai mult de 31 decembrie 2020.  

 

* Prezentul material cuprinde datele și informațiile actualizate până la data de 22.05.2020. 

Dată fiind situația excepțională, sunt adoptate constant noi măsuri și proceduri de aplicare, 

procesul fiind unul foarte dinamic. 

 

Această notă informativă prezintă cadrul legal general în materie, fără pretenții de 

exhaustivitate pe subiect. Ideile prezentate sunt strict informative și nu elimină necesitatea 

analizării prevederilor legale expuse și nici pe aceea a consultanței juridice oferite de un 

avocat, nefiind un substitut pentru acestea într-o speță concretă. 


