
 
 

 
 

Legal Fresh – Up to Date  
 

UNELE MĂSURI ECONOMICE ȘI FISCAL-BUGETARE ADOPTATE  
ÎN CONTEXTUL PANDEMIEI DE COVID-19 

 
Având în vedere impactul economic major al pandemiei de COVID-19 și efectele negative ce 
se răsfrâng asupra multor persoane fizice sau juridice, Guvernul a adoptat o serie de măsuri 
economice și fiscal-bugetare prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 29/2020 privind 
unele măsuri economice și fiscal-bugetare, iar prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
33/2020 privind unele măsuri fiscale și modificarea unor acte normative a introdus o 
bonificație de plată aplicabilă contribuabililor care plătesc impozit pe profit sau impozit pe 
veniturile microîntreprinderilor, precum și scutirea de la plata TVA a anumitor importuri. 
 
1. Legislație relevantă 

 
• Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și 

fiscal-bugetare (denumită în continuare OUG 29/2020); 
• Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2020 privind unele măsuri fiscale și 

modificarea unor acte normative (denumită în continuare OUG 33/2020); 
• Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități (denumită în continuare 

Legea 170/2016);  
• Codul Fiscal (Legea nr. 227/2015); 
• Codul de Procedură Fiscală (Legea nr. 207/2015); 
• Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale (denumită în 

continuare OG 6/2019); 
• Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.609/2016 

privind organizarea activității de administrare a marilor contribuabili (denumit în 
continuare Ordinul 3.609/2016); 

• Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.610/2016 
privind organizarea activității de administrare a contribuabililor mijlocii, cu 
modificările ulterioare (denumit în continuare Ordinul 3.610/2016). 
 

2. Măsurile economice și fiscal-bugetare adoptate prin OUG 29/2020 
 



 
 

 
 

2.1 Excepții de la obligația de plată a dobânzilor și penalităților de întârziere pentru 
obligațiile fiscale scadente 
 
Pentru obligațiile scadente la data de 21.03.2020, precum și cele care vor deveni scadente pe 
durata stării de urgență și pe parcursul unei perioade de 30 de zile de la încetarea stării de 
urgență, nu se vor calcula și nu vor fi datorate dobânzi și penalități de întârziere, acestea 
nefiind considerate obligații fiscale restante.  
 
Așadar, pentru aceste obligații, contribuabilul va putea amâna plata acestor obligații fiscale, 
fără a fi necesară plata unor penalități de întârziere sau a unor dobânzi, pe toată durata stării 
de urgență, precum și pentru o perioadă de 30 de zile ulterior încetării stării de urgență. După 
acest moment, în cazul în care obligațiile fiscale nu au fost achitate, vor fi calculate penalități 
de întârziere și dobânzi conform Codului de procedură fiscală.  
 
De această măsură beneficiază toți contribuabilii, persoane fizice sau juridice, care au obligații 
fiscale scadente la data de 21.03.2020 sau a căror obligații fiscale vor deveni scadente pe 
perioada stării de urgență sau pe parcursul celor 30 de zile ulterioare încetării stării de 
urgență.  
 
2.2 Suspendarea popririi creanțelor bugetare  
 
Pe perioada stării de urgență, precum și pe o perioadă de 30 de zile de la încetarea stării de 
urgență, măsurile de executare silită desfășurate prin poprirea creanțelor bugetare fie se 
suspendă, dacă au început, fie nu încep.  
 
Prin excepție, executările silite efectuate pentru recuperarea creanțelor bugetare stabilite 
prin hotărâri judecătorești pronunțate în materie penală se vor derula conform legislației, fără 
a se aplica această măsură fiscală.  
 
Măsurile de suspendare a executării silite, în aceste condiții, se aplică de către instituțiile de 
credit sau terții popriți, fără a fi necesară îndeplinirea altor formalități. 
 
2.3 Prorogarea termenului de plată a anumitor impozite  
 



 
 

 
 

În același scop, de susținere a persoanelor fizice și juridice, a fost amânat termenul de plată, 
de la 31.03.2020 la 30.06.2020, inclusiv, a următoarelor taxe și impozite:  
 

• Impozitul pe clădiri; 
• Impozitul pe terenuri; 
• Impozitul pe mijloacele de transport.  

 
Odată cu prorogarea termenului de plată, a fost prevăzut și faptul că se va asigura bonificația 
acordată pentru aceste impozite, dacă sunt plătite până la expirarea noului termen, pentru 
plata anticipată a impozitului pe întregul an.  
 
2.4 Prevederi pentru contribuabilii care aplică sistemul de plăți anticipate pentru impozitul 
pe profit  
 
Contribuabilii plătitori de impozit pe profit, care aplică sistemul de declarare și plată anual, cu 
plăți anticipate efectuate trimestrial, pot plăti impozitul pe profit datorat pentru primul 
trimestru din anul 2020, la nivelul sumei rezultate din calculul efectiv al impozitului pe profit 
trimestrial curent. Acest mod de calcul se păstrează pentru toate trimestrele anului 2020.  
 
Contribuabilii care au optat, în conformitate cu legislația contabilă în vigoare, pentru un 
exercițiu financiar diferit de anul calendaristic aplică acest mod de calcul pentru plățile 
anticipate datorate pentru trimestrele rămase din anul modificat care se încheie în anul 2020, 
precum și pentru cele care sunt aferente trimestrelor din anul fiscal modificat care începe în 
anul 2020 și sunt cuprinse în anul calendaristic 2020. 
 
2.5 Prelungirea termenelor pentru solicitarea restructurării obligațiilor fiscale  
 
Au fost extinse termenele reglementate prin OG 6/2019, referitoare la dreptul 
contribuabililor de a solicita restructurarea obligațiilor bugetare.  
 
Astfel, noua perioadă în care debitorul care dorește să își restructureze obligațiile bugetare 
are obligația de a notifica organul fiscal competent cu privire la intenția sa, sub sancțiunea 
decăderii din dreptul de a mai beneficia de restructurarea obligațiilor bugetare, este 
01.02.2020 – 31.07.2020, față de 01.02.2020 – 31.03.2020 cât era anterior modificării. 
 



 
 

 
 

De asemenea, a fost extins și termenul de depunere a solicitării efective de restructurare a 
obligațiilor bugetare, împreună cu planul de restructurare și testul creditorului privat prudent, 
până la 30.10.2020, termenul anterior fiind 31.07.2020.  
 
 
3. Măsurile economice și fiscal-bugetare adoptate prin OUG 33/2020 
 
3.1 Bonificația calculată asupra impozitului pe profit sau a asupra impozitului pe veniturile 
microîntreprinderilor 
 
Prin OUG 33/2020 a fost introdusă o bonificație de plată aplicabilă contribuabililor care 
plătesc impozit pe profit, indiferent de sistemul de declarare și plată, sau impozit pe veniturile 
microîntreprinderilor.  
 
3.1.1 Bonificația acordată contribuabililor care plătesc impozit pe profit 
 

i. Condiția de acordare 
 
Pentru a beneficia de bonificație, contribuabilii plătitori de impozit pe profit, indiferent de 
sistemul de declarare și plată, trebuie să plătească impozitul datorat pentru trimestrul I al 
anului 2020, respectiv să efectueze plata anticipată aferentă trimestrului I (pentru 
contribuabilii care au optat pentru sistemul anual de declarare și plată a impozitului pe profit), 
până la termenul scadent de 25.04.2020, inclusiv. 
 

ii. Cuantumul bonificației 
 
Bonificația este egală cu:  

• 5% din impozitul pe profit datorat pentru contribuabilii mari, stabiliți potrivit Ordinului 
3.609/2016; 

• 10% din impozitul pe profit datorat pentru contribuabilii mijlocii, stabiliți potrivit 
Ordinului 3.610/2016; 

• 10% din impozitul pe profit datorat pentru ceilalți contribuabili care nu se încadrează 
în categoriile enunțate anterior. 

 



 
 

 
 

Contribuabilii care îndeplinesc condiția prevăzută la pct. i. de mai sus determină impozitul pe 
profit datorat prin scăderea din impozitul datorat a bonificației calculate potrivit pct. ii. de 
mai sus. Bonificația acordată se va evidenția, în mod distinct, în declarația anuală de impozit 
pe profit. 
 
3.1.2 Bonificația acordată contribuabililor care plătesc impozit pe veniturile 
microîntreprinderilor 
 

i. Condiția de acordare 
 
Pentru a beneficia de bonificație, microîntreprinderile, plătitoare de impozit pe veniturile 
microîntreprinderilor, trebuie să plătească impozitul pe veniturile microîntreprinderilor 
aferent trimestrului I al anului 2020, până la data de 25.04.2020, inclusiv. 
 

ii. Cuantumul bonificației 
 
Bonificația este egală cu 10% din impozitul datorat pentru trimestrul respectiv.  
 
Contribuabilii care îndeplinesc condiția prevăzută la pct. i. de mai sus determină impozitul pe 
veniturile microîntreprinderilor datorat prin scăderea din impozitul datorat a bonificației 
calculate potrivit pct. ii. de mai sus. 
 
3.1.3 Situația contribuabililor care intră sub incidența Legii 170/2016  
 
În ceea ce privește contribuabilii care intră sub incidența Legii 170/2016, mai precis, 
persoanele juridice române care desfășoară activități corespunzătoare codurilor CAEN:  
 
5510 - Hoteluri și alte facilități de cazare similare 
5520 - Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată,  
5530 - Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere, 
5590 - Alte servicii de cazare,  
5610 - Restaurante,  
5621 - Activități de alimentație (catering) pentru evenimente,  
5629 - Alte servicii de alimentație n.c.a.,  
5630 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor,  



 
 

 
 

 
• nu se acordă bonificație în ceea ce privește impozitul specific datorat pentru 

activitățile corespunzătoare codurilor CAEN sus-menționate; 
• se acordă bonificație în ceea ce privește impozitul pe profit determinat pentru alte 

activități decât cele corespunzătoare codurilor CAEN sus-menționate, conform celor 
de la pct. 3.1.1 de mai sus.  
 

3.2 Scutirea de la plata TVA în cazul anumitor importuri 
 
Taxa pentru importuri de bunuri nu va fi plătită efectiv la organele vamale de către persoanele 
înregistrate în scopuri TVA care importă medicamente, echipamente de protecție, alte 
dispozitive sau echipamente medicale și materiale sanitare care pot fi utilizate în prevenirea, 
limitarea, tratarea și combaterea COVID-19, prevăzute în anexa la OUG 33/2020.  
 
Această măsură se aplică pe perioada stării de urgență, precum și pe o perioadă de 30 de zile 
de la data încetării stării de urgență.  
 
Taxa aferentă acestor importuri realizate în cursul perioadei fiscale se evidențiază de către 
importatori în decontul de taxă, atât ca taxă colectată, cât și ca taxă deductibilă, în limitele și 
în condițiile reglementate de Codul Fiscal. 
 


