Buletin informativ
24 martie 2020
MĂSURI ECONOMICE ȘI FISCAL-BUGETARE
Stimați Colaboratori,
Având în vedere evoluţia situaţiei epidemiologice internaţionale determinată de
răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, conform Decretului Preşedintelui României
nr. 195/2020, a fost instituită starea de urgenţă pe teritoriul României pe o durată de
30 de zile, respectiv 16 martie – 14 aprilie 2020.
Vă prezint în acest buletin informații privind anumite măsuri economice și fiscal-bugetare,
reglementate în acest sens conform Ordonanţelor de urgenţă ale Guvernului nr. 29/2020
și nr. 30/2020.
REZUMAT


Indemnizația de șomaj. Pe perioada stării de urgență, pentru perioada suspendării a
temporare a contractului individual de muncă, din inițiativa angajatorului, ca urmare
a efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2, indemnizațiile de care beneficiază
salariații se stabilesc la 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă
ocupat și se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj, dar nu mai mult de 75%
din câștigul salarial mediu brut anul 2020: 5.429 lei.
Astfel, indemnizația de șomaj nu poate depăși 4.072 lei (5.429 lei x 75%).



Concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate
Persoanele asigurate pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de
sănătate au dreptul la concediu și indemnizație pentru incapacitate temporară
de muncă, fără îndeplinirea condiției de stagiu de asigurare, în cazul urgențelor
medico-chirurgicale, tuberculozei, bolilor infectocontagioase din grupa A,
neoplaziilor și SIDA.
În scopul prevenirii îmbolnăvirilor, persoanele asigurate pentru concedii
și indemnizații de asigurări sociale de sănătate au dreptul la concediu
și indemnizație pentru carantină, fără îndeplinirea condiției privind stagiul
de asigurare.
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În anul 2020, termenul de plată de 31 martie pentru impozitul pe clădiri, impozitul
pe teren și impozitul pe mijloace de transport, se prorogă până la data de
30 iunie inclusiv.
Până la primul termen de plată al impozitului pe clădiri – 30 iunie 2020 inclusiv –
trebuie depus și raportul de evaluare a clădirii, în cazul în care contribuabilii
efectuează evaluarea clădirilor.



Pentru obligațiile fiscale scadente începând cu data de 21 martie 2020 și neachitate
până la data de 14 mai 2020, nu se calculează și nu se datorează dobânzi și penalități
de întârziere.



Pe perioada 21 martie – 14 mai 2020 se suspendă sau nu încep măsurile de executare
silită prin poprire a creanțelor bugetare, cu excepția executărilor silite care se aplică
pentru recuperarea creanțelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătorești
pronunțate în materie penală.



Contribuabilii care aplică sistemul de declarare și plată a impozitului pe profit
anual, cu plăți anticipate efectuate trimestrial, pot efectua plățile anticipate
trimestriale pentru anul 2020, la nivelul sumei impozitului pe profit trimestrial
curent. Modul de calcul se păstrează pentru toate trimestrele anului fiscal 2020.



Pe durata stării de urgență, întreprinderile mici și mijlocii, care și-au întrerupt
activitatea total sau parțial în baza deciziilor emise de autoritățile publice
competente pe perioada stării de urgență decretate și care dețin certificatul de
situație de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri,
beneficiază de amânarea la plată pentru serviciile de utilități, precum și de
amânarea la plată a chiriei pentru imobilul cu destinație de sediu social și de sedii
secundare.
De aceste dispoziții beneficiază și:
profesiile care îndeplinesc servicii de interes public;
cabinetele medicilor de familie și cabinetele stomatologice în care își desfășoară
activitatea, în orice formă, cel mult 20 de persoane;
federațiile sportive naționale și cluburile sportive.



Termenul de depunere a declarației privind beneficiarul real se prelungește cu
3 luni de la data încetării stării de urgență, iar pe durata stării de urgență se
suspendă depunerea acestei declarații.

2|8

NOUTĂȚILE ÎN DETALIU
Indemnizația de șomaj
 Pe perioada stării de urgenţă, pentru perioada suspendării temporare a contractului
individual de muncă, din iniţiativa angajatorului ca urmare a efectelor produse de
coronavirusul SARS-CoV-2, indemnizaţiile de care beneficiază salariaţii se stabilesc la
75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat şi se suportă din
bugetul asigurărilor pentru şomaj, dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu
brut anul 2020.
Contractul individual de muncă poate fi suspendat din iniţiativa angajatorului în cazul
întreruperii sau reducerii temporare a activităţii, fără încetarea raportului de muncă,
pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare, conform art. 52 alin. (1)
lit. c) din Codul muncii.
 De aceste prevederi beneficiază salariaţii angajatorilor care îndeplinesc una din
următoarele condiţii:
a) Întrerup activitatea total sau parţial în baza deciziilor emise de autorităţile publice
competente, pe perioada stării de urgenţă decretate, şi deţin certificatul de situaţii
de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri.
b) Reduc activitatea ca urmare a efectelor epidemiei COVID-19 şi nu au capacitatea
financiară de a achita plata tuturor salariilor angajaţilor lor.
Angajatorii pot beneficia de plata indemnizaţiei respective pentru cel mult 75% dintre
angajaţii care au contracte individuale de muncă active la data de 21 martie 2020.
Pentru acești angajatori plata indemnizaţiei se va realiza în baza unei declaraţii pe
propria răspundere din care să reiasă faptul că angajatorul înregistrează o diminuare
a încasărilor din luna anterioară depunerii declaraţiei pe propria răspundere, cu un
procent de minimum 25% faţă de media încasărilor din perioada ianuarie –
februarie 2020, şi că nu are capacitate financiară pentru a plăti toţi salariaţii.
 Indemnizaţia este impozabilă cu impozit pe salarii, contribuția de asigură sociale
și contribuția de asigurări sociale de sănătate.
 Calculul, reţinerea şi plata impozitului pe salarii și a contribuțiilor se realizează de către
angajator din indemnizaţiile încasate din bugetul asigurărilor pentru şomaj.
 Pentru calculul impozitului pe salarii se aplică regulile de determinare pentru veniturile
obţinute în celelalte cazuri: prin aplicarea cotei de 10% asupra bazei de calcul
determinate ca diferenţă între venitul brut şi contribuţiile sociale obligatorii aferente
unei luni.
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 Declararea impozitului pe venit, a contribuţiei de asigurări sociale de stat şi a contribuţiei
de asigurări sociale de sănătate se realizează de angajator prin depunerea declaraţiei 112.
 Termenul de plată şi declarare a obligaţiilor fiscale este data de 25, inclusiv, a lunii
următoare celei în care se face plata din bugetul asigurărilor de şomaj.
 Pentru indemnizaţia respectivă nu se datorează contribuţie asiguratorie pentru muncă.
Modul de acordare a sumelor
 În vederea acordării sumelor necesare plăţii indemnizaţiei angajatorii depun, prin poşta
electronică, la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă în raza cărora îşi au sediul social
următoarele documente:
O cerere semnată şi datată de reprezentantul legal, întocmită conform unui model
standard.
Lista persoanelor care urmează să beneficieze de aceasta indemnizaţie, asumată de
reprezentantul legal al angajatorului, întocmită conform unui model standard.
 Plata sumei se face în baza cererii semnate şi datate de reprezentantul legal, depusă prin
poşta electronică, la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, în raza cărora îşi au
sediul social.
 Documentele se depun în luna curentă pentru plata indemnizaţiei din luna anterioară.
 Plata din bugetul asigurărilor pentru şomaj a indemnizaţiilor se face în cel mult
30 de zile de la depunerea documentelor.
 Modelul declaraţiei pe propria răspundere se stabileşte prin ordin comun al ministrului
muncii şi protecţiei sociale şi al ministrului fondurilor europene.
 Alţi profesionişti, astfel cum sunt reglementaţi de Codul civil, care nu au calitatea de
angajatori şi întrerup activitatea total sau parţial în baza deciziilor emise de autorităţile
publice competente, pe perioada stării de urgenţă, beneficiază din bugetul general
consolidat de o indemnizaţie egală cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în
plată stabilit pentru anul 2020. Indemnizaţia respectivă este supusă impozitării şi plăţii
contribuţiilor.
Concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate
 Persoanele asigurate pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate au
dreptul la concediu şi indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă, fără
îndeplinirea condiţiei de stagiu de asigurare, în cazul urgenţelor medico-chirurgicale,
tuberculozei, bolilor infectocontagioase din grupa A, neoplaziilor şi SIDA.
Lista cuprinzând urgenţele medico-chirurgicale, precum şi bolile infectocontagioase din
grupa A este stabilită prin hotărâre a Guvernului.
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 În scopul prevenirii îmbolnăvirilor, persoanele asigurate pentru concedii şi indemnizaţii
de asigurări sociale de sănătate au dreptul la concediu şi indemnizaţie pentru carantină,
fără îndeplinirea condiţiei privind stagiul de asigurare.
 Certificatele de concediu medical, care cuprind a 91-a zi sau depăşesc 183 de zile,
acordate în perioada stării de urgenţă instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind
instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, se eliberează şi se decontează fără
avizul medicului expert al asigurărilor sociale.
Amânarea termenului de plată pentru impozitul pe clădiri, impozitul pe teren
și impozitul pe mijloacele de transport
 În anul 2020, termenul de plată de 31 martie inclusiv pentru impozitul pe clădiri,
impozitul pe teren și impozitul pe mijlocul de transport, se prorogă până la data de
30 iunie inclusiv.
Până la primul termen de plată al impozitului pe clădiri – 30 iunie 2020 inclusiv –
trebuie depus și raportul de evaluare a clădirii, în cazul în care contribuabilii efectuează
evaluarea clădirilor.
 În anul 2020, termenul de 31 martie inclusiv pentru impozitele respective, pentru
acordarea bonificației stabilite de consiliul local, se prorogă până la data de 30 iunie
inclusiv.
Restructurarea obligațiilor bugetare
 Debitorul care dorește să își restructureze obligațiile bugetare, potrivit cap. I
„Instituirea unor măsuri de restructurare a obligațiilor bugetare restante la
31 decembrie 2018 în cazul debitorilor care au datorii în cuantum mai mare sau egal cu
suma de un milion lei” din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor
facilități fiscale, are obligația de a notifica organul fiscal competent cu privire la intenția
sa în perioada 8 august – 31 octombrie 2019, precum și în perioada 1 februarie –
31 iulie 2020, sub sancțiunea decăderii din dreptul de a mai beneficia de restructurarea
obligațiilor bugetare, și se adresează unui expert independent în vederea întocmirii
unui plan de restructurare și a testului creditorului privat prudent.
 Solicitarea de restructurare se poate depune până la 30 octombrie 2020,
sub sancțiunea decăderii.
Nedatorarea dobânzilor și penalităților de întârziere pentru obligațiile fiscale scadente
 Pentru obligațiile fiscale scadente începând cu data de 21 martie 2020 și neachitate
până la data de 14 mai 2020, nu se calculează și nu se datorează dobânzi și penalități
de întârziere conform Codului de procedură fiscală.
 Obligațiile fiscale respective nu sunt considerate obligații fiscale restante.
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 Se suspendă sau nu încep măsurile de executare silită prin poprire a creanțelor
bugetare, cu excepția executărilor silite care se aplică pentru recuperarea creanțelor
bugetare stabilite prin hotărâri judecătorești pronunțate în materie penală.
Măsurile de suspendare a executării silite prin poprire asupra sumelor urmăribile
reprezentând venituri și disponibilități bănești se aplică, prin efectul legii, de către
instituțiile de credit sau terții popriți, fără alte formalități din partea organelor fiscale.
 Măsurile fiscale respective încetează în termen de 30 de zile de la încetarea stării de
urgență, respectiv la data de 14 mai 2020.
Impozitul pe profit
 Contribuabilii care aplică sistemul de declarare și plată a impozitului pe profit anual, cu
plăți anticipate efectuate trimestrial, pot efectua plățile anticipate trimestriale pentru
anul 2020, la nivelul sumei rezultate din calculul impozitului pe profit trimestrial
curent. Modul de calcul se păstrează pentru toate trimestrele anului fiscal 2020.
 Pentru contribuabilii care au optat pentru anul fiscal și contabil diferit de anul
calendaristic, prevederile de mai sus se aplică pentru plățile anticipate datorate pentru
trimestrele rămase din anul modificat care se încheie în anul 2020, precum și pentru
calculul celor care sunt aferente trimestrelor din anul fiscal modificat care începe în
anul 2020 și sunt cuprinse în anul calendaristic 2020.
Amânarea la plată a utilităților și chiriei pentru întreprinderile mici și mijlocii și pentru
profesiile care îndeplinesc servicii de interes public
 Pe durata stării de urgență, întreprinderile mici și mijlocii, astfel cum sunt definite de
Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și
mijlocii, care și-au întrerupt activitatea total sau parțial în baza deciziilor emise de
autoritățile publice competente pe perioada stării de urgență decretate și care dețin
certificatul de situație de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului
de Afaceri, beneficiază de amânarea la plată pentru serviciile de utilități - electricitate,
gaze naturale, apă, servicii telefonice și de internet, precum și de amânarea la plată a
chiriei pentru imobilul cu destinație de sediu social și de sedii secundare.
 Dispozițiile de mai sus sunt aplicabile, în mod corespunzător, și pentru următoarele
profesii care îndeplinesc servicii de interes public: formele de exercitare a profesiei de
notar public, formele de exercitare a profesiei de avocat și formele de organizare a
activității profesiei de executor judecătoresc, a căror activitate este afectată direct prin
măsurile dispuse de autoritățile publice, pentru prevenirea și combaterea pandemiei
determinate de infecția cu coronavirusul COVID-19. Criteriile pe baza cărora sunt
stabiliți beneficiarii acestei măsuri se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

6|8

Membrii profesiilor respective sunt obligați ca, pe perioada instituirii stării de
urgență, să ia, cu observarea regulilor de disciplină sanitară și a celorlalte
măsuri de protecție și prevenție stabilite de autoritățile competente ca urmare a
instituirii stării de urgență, măsurile necesare în vederea asigurării continuității
activității. Nerespectarea acestei obligații constituie abatere disciplinară care se
sancționează cu excluderea din profesie, în condițiile și cu procedura stabilite de
legislația în vigoare, aplicabile fiecărei profesii.
Salariații formelor de exercitare a profesiilor respective care refuză îndeplinirea
sarcinilor de serviciu asumate prin contractul individual de muncă și din acest
motiv nu se poate asigura desfășurarea în condiții optime a activității, respectiv
continuarea activității în cadrul formelor de exercitare a profesiilor menționate
nu vor avea acces la beneficiile de asistență socială sau la alte facilități ce vor fi
acordate pe durata stării de urgență.
Organele de conducere ale profesiilor respective vor lua măsurile necesare în
vederea coordonării activității membrilor profesiei pe perioada instituirii stării
de urgență, vor verifica respectarea obligațiilor de mai sus și vor dispune
măsurile prevăzute de legislația în vigoare.
 De dispozițiile de mai sus beneficiază cabinetele medicilor de familie și cabinetele
stomatologice în care își desfășoară activitatea, în orice formă, cel mult
20 de persoane și a căror activitate este afectată direct prin măsurile dispuse de
autoritățile publice, pentru prevenirea și combaterea pandemiei determinate de
infecția cu coronavirusul COVID-19. Criteriile pe baza cărora sunt stabiliți beneficiarii
acestei măsuri se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.
 De dispozițiile de mai sus beneficiază federațiile sportive naționale și cluburile
sportive care dețin certificat de identitate sportivă și a căror activitate este afectată
direct prin măsurile dispuse de autoritățile publice pentru prevenirea și combaterea
pandemiei determinate de infecția cu coronavirusul COVID-19. Criteriile pe baza
cărora sunt stabiliți beneficiarii acestei măsuri se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.
 În contractele în derulare, altele decât cele privind utilitățile și chiriile încheiate de
întreprinderile mici sau mijlocii, poate fi invocată forța majoră împotriva acestora
numai după încercarea, dovedită cu înscrisuri comunicate între părți prin orice mijloc,
inclusiv prin mijloace electronice, de renegociere a contractului, pentru adaptarea
clauzelor acestora cu luarea în considerare a condițiilor excepționale generate de starea
de urgență.
 Se prezumă a constitui caz de forță majoră împrejurarea imprevizibilă, absolut
invincibilă și inevitabilă la care se referă art. 1.351 alin. (2) din Codul civil, care rezultă
dintr-o acțiune a autorităților în aplicarea măsurilor impuse de prevenirea și
combaterea pandemiei determinate de infecția cu coronavirusul COVID-19, care a
afectat activitatea întreprinderii mici și mijlocii, afectare atestată prin certificatul de
situație de urgență. Prezumția poate fi răsturnată de partea interesată prin orice mijloc
de probă. Caracterul imprevizibil se raportează la momentul nașterii raportului juridic
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afectat. Nu vor fi imprevizibile măsurile luate de autorități în conformitate cu actul
normativ care a instituit starea de urgență.
 Penalitățile stipulate pentru întârzieri în executarea obligațiilor decurgând din
contractele încheiate cu autoritățile publice de către întreprinderile mici și mijlocii nu se
datorează pentru durata stării de urgență.
Termenul de depunere a declaraţiei privind beneficiarul real
 Vă reamintesc că, potrivit Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării
banilor și finanțării terorismului, declarația privind beneficiarul real trebuia depusă la
registrul comerțului:
În termen de 15 zile de la aprobarea situațiilor financiare anuale.
În termen de 12 luni de la intrarea în acestei prezentei legi – 20 iulie 2020.
 Se prevede că termenul de depunere a declarației privind beneficiarul real se
prelungește cu 3 luni de la data încetării stării de urgență instituite prin Decretul
nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, iar pe durata
stării de urgență se suspendă depunerea acestei declarații.
Cu stimă,

Stela Colun PhD
Consultant fiscal
Mobil: +40 748 733 865
stela.colun@coluntax.ro

Colun Tax Consulting SRL
Societate de consultanță fiscală
Membră a Camera Consultanților Fiscali din România
Autorizația nr. 651/2019
Aleea Barajul Sadului nr. 7
Bucureşti, sector 3
www.coluntax.ro
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