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18 mai 2020
NOUTĂȚI FISCALE ȘI ALTE NOUTĂȚI LEGISLATIVE
Stimați Colaboratori,
Vă prezint în acest buletin nouățile recente, aprobate prin mai multe acte
normative.
REZUMAT
 Acordarea indemnizațiilor de somaj tehnic, de care beneficiază salariații și
alți profesioniști, se prelungește și pentru perioada cuprinsă între încetarea
stării de urgență – 15 mai 2020 – și 31 mai 2020, cu posibilitatea continuării
după aceasta dată doar în domeniile în care se vor menține restricțiile.
 Impozitul pe profit. Contribuabilii plătitori de impozit pe profit, indiferent
de sistemul de declarare și plată, contribuabilii care plătesc impozit pe venitul
microîntreprinderilor, care plătesc impozitul datorat la termenele scadente, 25
iulie 2020 inclusiv, pentru trimestrul II, și 25 octombrie 2020 inclusiv, pentru
trimestrul III, beneficiază de o bonificație de 10% calculată asupra
impozitului datorat.
 Termenul de depunere a declarației unice a fost extins până la data de 30 iunie
2020 inclusiv (de la data de 25 mai).
 Acordarea unor bonificații în cazul impozitului pe venit și a contribuțiilor
sociale obligatorii.
 Începând cu luna iunie 2020, angajatorii persoane juridice vor datora
contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele fizice pe
perioada suspendării din funcție a acestora, la o bază de calcul reprezentată
de salariul minim.
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 TVA
Organul fiscal efectuează analiza de risc numai după înregistrarea în
scopuri de TVA a persoanele impozabile: societăți cu sediul activității
economice în România, înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990.
Sunt scutite TVA cu drept de deducere livrările către asociații și fundații
legal constituite, de medicamente, echipamente de protecție, alte dispozitive
sau echipamente medicale și materiale sanitare care pot fi utilizate în
prevenirea, limitarea, tratarea și combaterea COVID-19, efectuate până la
data de 1 septembrie 2020.
 Impozite locale. Acordarea unor competențe consiliilor locale privind
reducerea impozitului pe clădiri în cazul clădirilor folosite de contribuabilii
care și-au întrerupt total activitatea, ca urmare a instituirii stării de urgență.
 Amnistia fiscală pentru dobânzi, penalități și alte accesorii datorate de
contribuabilii care vor achita principalul restanțelor până la data de 15
decembrie 2020.
 Angajatorii din sistemul privat cu un număr mai mare de 50 de salariați au
obligația de a stabili programe individualizate de muncă, fără acordul
salariatului, astfel încât între salariați să se asigure existența unui interval de
o oră la începerea și la terminarea programului de muncă, într-un interval de
trei ore.
 Termenul de depunere a declarației privind beneficiarul real se prelungește
până la data de 1 noiembrie 2020. Nu mai este obligatoriu ca declarația să fie
notarială dacă este depusă în termenul respectiv.
 Pentru a beneficia de suspendarea rambursării ratelor, dobânzilor și
comisioanelor, debitorii trimit creditorilor o solicitare în acest sens, în format
letric sau prin poșta electronică, la datele de contact precizate în contractul de
credit sau printr-un alt canal de comunicare la distanță oferit de creditor, cel
mai târziu până la 15 iunie 2020
(fiind extinsă de la 15 mai 2020).
 Se prelungește până la data de 15 iunie 2020 termenul în care Ministerul
Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri poate elibera certificate de situații
de urgență, la cerere, operatorilor economici a căror activitate este afectată în
contextul pandemiei SARS-CoV-2 în perioada stării de urgență.
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NOUTĂȚILE ÎN DETALIU

Completarea prevăzută de Legea nr. 54/2020 pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 33/2020 privind unele măsuri fiscale şi modificarea unor
acte normative, Publicată în Monitorul Oficial nr. 396/15.05.2020.
 Contribuabilii plătitori de impozit pe profit, indiferent de sistemul de declarare și
plată, contribuabilii care plătesc impozit pe venitul microîntreprinderilor, care
plătesc impozitul datorat la termenele scadente, 25 iulie 2020 inclusiv, pentru
trimestrul II, și 25 octombrie 2020 inclusiv, pentru trimestrul III, beneficiază de o
bonificație de 10% calculată asupra impozitului datorat.

Noutăți întroduse de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru
modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și
pentru instituirea unor măsuri fiscale, publicată în Monitorul Oficial nr.
393/14.05.2020 („Ordonanța 69/2020”).
Ordonanța 69/2020 a intrat în vigoare la data de 14 mai 2020.

IMPOZITUL PE VENIT ȘI CONTRIBUȚILE SOCIALE
Extinderea termenului de depunere a declarației unice
 Termenul de depunere a declarației unice a fost extins până la data de 30 iunie 2020
inclusiv (de la data de 25 mai).

Extinderea termenului de depunere a cererii 230
 Termenul de depunere a Cererii 230 privind destinația sumei reprezentând 2% sau
3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii / Cererii privind
destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat a fost extins
până la data de 30 iunie 2020 inclusiv (de la data de 25 mai).

Acordarea în anul 2020 a unor bonificații în cazul impozitului pe venit si a
contribuțiilor sociale obligatorii pentru veniturile realizate în anul 2019
 Persoanele fizice care obțin venituri din activități independente, drepturi de
proprietate intelectuală, agricultură, chirii, câștiguri de capital și din alte forme de
venituri vor primi bonificații de până la 10% dacă vor achita impozitul pe venit sau
contribuțiile sociale până la data de 30 iunie 2020 inclusiv.
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 Astfel, se acordă următoarele bonificaţii în cazul impozitului pe venit, contribuţiei de
asigurări sociale (CAS) şi al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate (CASS),
datorate pentru veniturile realizate în anul 2019, pentru care există obligaţia depunerii
declaraţiei unice, dacă declaraţia unică se depune până la 30 iunie 2020 inclusiv:
Pentru plata impozitului pe venit, a CAS şi a CASS, reprezentând obligaţii fiscale
anuale pentru anul 2019, se acordă o bonificaţie de 5% din aceste sume, dacă toate
aceste obligaţii fiscale de plată se sting prin plată sau compensare, integral până la
data 30 iunie 2020 inclusiv.
Pentru depunerea declaraţiei unice prin mijloace electronice de transmitere la
distanţă se acordă o bonificaţie de 5% din impozitul pe venit, contribuţia de
asigurări sociale şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate.
Bonificaţia pentru plată se acordă numai dacă declarația unică este depusă în format
electronic, caz în care se aplică ambele bonificaţii.
Bonificaţiile se determină de contribuabil şi se evidenţiază în mod distinct în
declaraţia unică. Obligaţiile fiscale de plată se determină prin diminuarea obligaţiilor
fiscale datorate cu valoarea bonificaţiei.
 Bonificațiile se aplică și persoanelor fizice care:
obţin venituri anuale pentru care există obligaţia completării şi depunerii numai a
declaraţiei unice,
au optat în anul 2019 pentru plata CAS sau a CASS.
 Contribuabilii care au depus Declarația unică pentru veniturile realizate în
anul 2019, indiferent de modalitatea de depunere, fără acordarea bonificațiilor, pot
beneficia de acestea, prin depunerea unei declarații rectificative până la data de
30 iunie 2020 inclusiv.

 Bonificațiile se aplică și pentru obligaţiile fiscale anuale datorate pentru anul 2019 care au

fost plătite până la data de 14 mai 2020 sau ulterior acestei date, dar nu mai târziu de data
de 30 iunie 2020 inclusiv.
Sumele achitate în plus faţă de obligaţiile fiscale de plată aferente anului 2019 se
compensează cu impozitele datorate de contribuabili sau se restituie acestora.

 De asemenea, va fi aplicată o bonificație de 5% din impozitul pe venit, contribuția de
asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate, pentru depunerea
Declarației unice prin mijloace electronice de transmitere la distanță, până la 30 iunie
2020 inclusiv. Aceasta se acordă numai dacă este îndeplinită condiția de acordare a
bonificației pentru plata în termenul respectiv.
 Acordarea bonificațiilor în anul 2020 se efectuează de către contribuabil prin înscrierea
acesteia în mod distinct în Declaraţia unică, iar obligațiile fiscale de plată se determină
prin diminuarea obligațiilor fiscale datorate cu valoarea bonificaţiei.

4 | 12

 Bonificațiile se acordă numai prin completarea și depunerea, până la data de 30 iunie
2020 inclusiv, noul termen, a Declaraţiei unice – formular în curs de actualizare în acord
cu noile prevederi, inițială sau rectificativă, după caz.

Bonificaţii pentru plata impozitului pe venitul anual și a contribuţiilor sociale
începând cu anul 2021
 Începând cu anul 2021, pentru persoanele fizice care obțin venituri din activități
independente, drepturi de proprietate intelectuală, agricultură, chirii, câștiguri de
capital și din alte forme de venituri se poate acorda bonificație de până la 10% din
impozitul pe venitul anual, contribuția de asigurări sociale și din contribuția de
asigurări sociale.
Nivelul bonificației, termenele de plată și condițiile de acordare se stabilesc prin legea
anuală a bugetului de stat.

Începând cu luna iunie 2020, angajatorii vor datora contribuția de asigurări sociale
de sănătate pentru persoanele fizice pe perioada suspendării din funcţie a acestora
 Angajatorii persoane juridice vor datora contribuția de asigurări sociale de sănătate,
pentru persoanele fizice care desfășoară o activitate în baza unui contract individual
de muncă, unui raport de serviciu sau a unui statut special prevăzut de lege, pe
perioada suspendării din funcție a acestora.
 Baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate o reprezintă
salariul minim brut pe țară.
 Angajatorii calculează și plătesc contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru
aceste persoane fizice, pe perioada suspendării din funcție a acestora, până la data de
25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se datorează.
 Aceste prevederi se aplică numai în situația în care persoanele fizice nu au realizat în
cursul lunii venituri din salarii și asimilate salariilor.
 Aceste prevederi vor întra în vigoare începând cu luna iunie 2020.

Facilităţi fiscale aplicabile sumelor reprezentând premii/stimulente
 Pentru stimulentele/primele acordate de către angajator din fondul de salarii, pentru
perioada stării de urgență decretate pentru prevenirea răspândirii epidemiei COVID19, persoanelor fizice care realizează venituri din salarii în baza contractului
individual de muncă, ca urmare a desfășurării de activități care presupun contact direct
cu cetățenii și sunt supuse riscului de infectare cu SARS-CoV-2, NU se datorează
contribuția de asigurări sociale, contribuția de asigurări sociale de sănătate și
contribuția asiguratorie pentru muncă, fiind supuse numai impozitului pe venit.
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 Persoanele fizice beneficiare ale sumelor respective, precum şi activităţile desfăşurate de
către acestea care presupun contact direct cu cetăţenii se stabilesc prin decizia
angajatorului la care îşi desfăşoară activitatea.
 Pentru aplicarea acestui regim fiscal decizia angajatorului constituie document
justificativ.
 Aceste prevederi se aplică pentru sumele acordate începând cu data de 14 mai 2020, pe
perioada stării de urgenţă decretate, plătite până la data de 30 iunie 2020 inclusiv.

TVA
Înregistrarea în scopuri de TVA
 Se prevede că organul fiscal efectuează analiza de risc numai după înregistrarea în
scopuri de TVA a persoanele impozabile: societăți cu sediul activității economice în
România, înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990.
 Cererile de înregistrare în scopuri de TVA, depuse și nesoluționate până la data de
14 mai 2020, se soluționează fără a mai face obiectul analizei criteriilor pentru
evaluarea riscului fiscal.
IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE
Acordarea unor competențe consiliilor locale, privind reducerea impozitului pe clădiri și
scutirea de la plata taxei pe clădiri, în cazul clădirilor folosite de contribuabilii care și-au
întrerupt total activitatea, ca urmare a instituirii stării de urgență
 Se prevede că, pentru anul 2020, consiliile locale pot hotărî, până la data de
14 august 2020, reducerea impozitului anual pe clădiri cu o cotă de până la 50%,
pentru clădirile nerezidențiale, aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice,
folosite pentru activitatea economică proprie a acestora sau date în folosință
printr-un contract de închiriere, comodat sau prin alt tip de contract pentru
desfășurarea unor activități economice către alte persoane fizice sau juridice, după caz,
dacă în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență, ca urmare a efectelor
epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, proprietarii sau utilizatorii clădirilor au fost
obligați, potrivit legii, să își întrerupă total activitatea economică sau dețin certificatul
pentru situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de
Afaceri prin care se certifică întreruperea parțială a activității economice.
În cazul în care aceste persoane au plătit impozitul anual pe clădiri datorat pentru
anul 2020, integral/parțial, până la primul termen de plată, acestea pot solicita
restituirea, în termenul de prescripție a dreptului de a cere restituirea.
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În cazul contribuabililor care beneficiază de această reducere, impozitul anual pe clădiri
se calculează prin aplicarea cotei de reducere și a bonificației de până la 10%, stabilită
pentru anul 2020 prin hotărâre a consiliului local, asupra impozitului anual datorat
pentru anul 2020.
 În situația în care autoritățile administrației publice locale competente adoptă hotărâri
de acordare a reducerii impozitului pe clădirile nerezidențiale, pentru a beneficia de
reducere, proprietarii clădirilor au obligația ca, până la data de 15 septembrie 2020
inclusiv, să depună la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență se
află clădirea o cerere de acordare a reducerii, însoțită de o declarație pe propria
răspundere.
 Proprietarii care dețin clădiri nerezidențiale utilizate pentru activitatea economică
proprie, vor menționa în declarația pe propria răspundere:
fie întreruperea totală a activității economice proprii stabilită conform prevederilor
legale,
fie întreruperea parțială a activității economice.
Proprietarii care și-au întrerupt parțial activitatea anexează la cererea o copie a
certificatului pentru situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și
Mediului de Afaceri.
 În cazul proprietarilor care dețin clădiri nerezidențiale date în folosință pentru
desfășurarea unor activități economice către alte persoane fizice sau juridice, pe
perioada în care s-a instituit starea de urgență, din declarația pe propria răspundere
trebuie să reiasă că aceștia se regăsesc concomitent în următoarele situații:
a) au renunțat la cel puțin 50% din dreptul de a încasa contravaloarea chiriei,
redevenței sau altă formă de utilizare a clădirii, stabilită conform prevederilor
contractuale, pe perioada pentru care s-a instituit starea de urgență;
b) cel puțin 50% din suprafețele totale deținute și afectate activităților economice nu
au fost utilizate, ca urmare a faptului că titularii dreptului de folosință a clădirilor
respective au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă total și/sau parțial
activitatea economică.
Pentru încadrarea în această situație proprietarii care dețin clădiri nerezidențiale
verifică dacă cel puțin 50% din suprafața totală deținută și dată în folosință
pentru desfășurarea unor activități economice către alte persoane fizice sau
juridice este afectată de întreruperea totală și/sau parțială a activității acestora la
data de 14 mai 2020.
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Amnistia fiscală pentru dobânzi, penalități și alte accesorii datorate de debitorii care vor
achita principalul restanțelor până la data de 15 decembrie 2020
 Prin aprobarea amnistiei se are în vedere plata obligațiilor bugetare restante la data
de 31 martie 2020, precum și a obligațiilor bugetare cu termene de plată între
1 aprilie 2020 și 15 decembrie 2020.
 Facilitățile fiscale vizează toți contribuabilii care au datorii restante la 31 martie
2020 (persoane fizice, juridice, persoane fizice care desfășoară activități economice sau
profesii libere, entități fără personalitate juridică, instituții publice, etc).
 Ordonanța 69/2020 reglementează patru tipuri de facilități fiscale și acoperă toate
situațiile cu care se pot confrunta contribuabilii:
Măsura 1. Anularea dobânzilor, penalităților și a tuturor accesoriilor aferente
obligațiilor bugetare principale, restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, în cazul
contribuabililor care la această dată au în sold atât obligații bugetare accesorii, cât
și obligații bugetare principale.
În acest caz, pentru a beneficia de măsura anulării accesoriilor, contribuabilii trebuie
să plătească obligațiile bugetare principale restante la 31 martie 2020, să achite
obligațiile curente (cele născute după 31 martie 2020), să depună toate declarațiile
fiscale și să depună cererea de anulare a accesoriilor până la 15 decembrie 2020.
Astfel, la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor, contribuabilul nu trebuie să
mai aibă niciun fel de datorie, cu excepția accesoriilor care se anulează.
Măsura 2. Anularea dobânzilor, penalităților și a tuturor accesoriilor aferente
obligațiilor bugetare principale, declarate suplimentar de debitor prin declarație
rectificativă, cu scadență anterioară datei de 31 martie 2020 inclusiv.
În acest caz, contribuabilii, care consideră că sunt erori în sumele declarate inițial, pot
depune declarație rectificativă prin care să declare obligațiile suplimentare și pot
beneficia de anularea accesoriilor aferente obligațiilor declarate suplimentar dacă
plătesc aceste obligații, precum și obligațiile curente (cele născute după 31 martie
2020), depun toate declarațiile fiscale și cererea de anulare a accesoriilor până la
15 decembrie 2020.
Această facilitate este aplicabilă şi în cazul corectării erorilor din deconturile TVA
efectuate potrivit reglementărilor legale în vigoare.
Măsura 3. Anularea dobânzilor, penalităților și a tuturor accesoriilor aferente
obligațiilor bugetare principale cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020
inclusiv dacă la această dată contribuabilul are în sold doar accesorii, iar obligațiile
bugetare principale au fost stinse.
Pentru a beneficia de măsura anulării accesoriilor, contribuabilii trebuie să plătească
obligațiile curente (cele născute după 31 martie 2020), să depună toate declarațiile
fiscale și să depună cererea de anulare a accesoriilor până la 15 decembrie 2020.
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Măsura 4. Anularea dobânzilor, penalităților și a tuturor accesoriilor aferente
obligațiilor bugetare principale cu scadente anterioare datei de 31 martie 2020
inclusiv, stabilite prin decizie de impunere emisă ca urmare a inspecției fiscale sau
verificării situației fiscale personale, care este în curs de derulare la data de
14 mai 2020.
Pentru a beneficia de această măsură contribuabilii trebuie să plătească aceste
obligații până la termenul de plată stabilit în decizia de impunere și să depună
cererea de anulare a accesoriilor în termen de 90 de zile de la data comunicării
deciziei, indiferent dacă acest control a fost finalizat până la 15 decembrie 2020 sau
ulterior acestei date.
 Măsurile fiscale respective pot fi aplicate și de către:
 Autoritățile administrației publice locale, opțional, dacă consiliul local stabilește, prin
hotărâre, aplicarea acestor prevederi, precum și procedura aplicabilă.
 Alte autorități sau instituții publice care administrează obligații bugetare, pentru
obligațiile bugetare pe care le administrează, dacă sunt îndeplinite condițiile
prevăzute de Ordonanța 69/2020.
 Contribuabilii pot notifica organului fiscal intenția de a beneficia de anularea accesoriilor.
 Pentru debitorii care nu au notificat organul fiscal pentru a beneficia de anularea
accesoriilor care pot fi anulate și care au fost achitate după data de 14 mai 2020, acestea se
restituie, potrivit Codului de procedură fiscală.
 În cazul contribuabililor pentru care au fost instituite popriri la data de 14 mai 2020, în
scopul acordării posibilității de a beneficia de anularea accesoriilor se reglementează
posibilitatea contribuabilului de a efectua plăti din sumele indisponibilizate ca efect al
popririi.
 Dacă îndeplinește condițiile, un contribuabil poate beneficia de anularea accesoriilor în
oricare dintre facilitățile fiscale menționate mai sus.
Astfel, un contribuabil poate să cumuleze toate facilitățile dacă până la data depunerii
cererii de anulare a accesoriilor inclusiv, îndeplinește condițiile prevăzute de
Ordonanța 69/2020.
 Contribuabilii care la data de 14 mai 2020 beneficiază de eșalonare la plată pot beneficia
de facilitățile fiscale dacă îndeplinesc condițiile prevăzute de Ordonanța 69/2020, pe de o
parte, iar pe de altă parte, doresc și menținerea eșalonării la plată, ori dacă finalizează
eșalonarea până la 15 decembrie 2020, textul Ordonanței făcând distincție între aceste
situații.
 Procedura de aplicare a măsurilor privind anularea accesoriilor se va aproba prin
ordin, până la data de 14 iunie 2020.
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Anumite noutăți introduse de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2020
privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul
situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2,
pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr.
227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a
altor acte normative, publicată în Monitorul Oficial nr. 394/14.05.2020 („Ordonanța
70/2020”)
Ordonanța 70/2020 a intrat în vigoare la data de 14 mai 2020.

 Prelungirea unor măsuri de protecție socială în contextul situației
epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2
Acordarea indemnizațiilor de somaj tehnic, de care beneficiază salariații și alți
profesioniști, se prelungește și pentru perioada cuprinsă între încetarea stării de
urgență – 15 mai 2020 și 31 mai 2020, cu posibilitatea continuării după aceasta dată
doar în domeniile în care se vor menține restricțiile.
Indemnizațiile acordate nu sunt supuse executării silite prin poprire pe durata
acordării lor, indiferent de bugetul din care se suportă.
 Utilizarea poștei electronice ca unul din mijloacele de comunicare pentru solicitarea
și acordarea drepturilor de asistență socială, de asigurări sociale de stat și de șomaj,
se aplică în continuare, până la data de 14 iunie 2020.
Perioada de suspendare a raporturilor de muncă (din inițiativa angajatorului în
cazul întreruperii sau reducerii temporare a activității, fără încetarea raportului de
muncă, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare), pe
perioada stării de urgență și a stării de alertă instituite potrivit legii, se ia în calcul
la stabilirea stagiului de cotizare de minimum 12 luni în ultimele 24 de luni
premergătoare datei înregistrării cererii pentru indemnizația de șomaj.
 Perioada stării de urgență și perioada stării de alertă în care contractele individuale
de muncă sunt suspendate, pentru care angajatorii nu datorează contribuția
asiguratorie pentru muncă, constituie stagiu asimilat în sistemul asigurărilor pentru
șomaj.
 Pentru stabilirea și calculul indemnizației de șomaj, se utilizează indemnizația de
șomaj tehnic, care se se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj.
În perioada cuprinsă între încetarea stării de urgență – 14 mai 2020 – și 31 mai 2020
se suspendă obligația persoanele care beneficiază de indemnizație de șomaj să se
prezinte lunar, pe baza programării sau ori de câte ori sunt solicitate, la agenția
pentru ocuparea forței de muncă la care sunt înregistrate, pentru a primi sprijin în
vederea încadrării în muncă.
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Valabilitatea contractelor colective de muncă și a acordurilor colective se menține
pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea stării de urgență.
Angajatorii din sistemul privat, cu un număr mai mare de 50 de salariați, au
obligația de a stabili programe individualizate de muncă, fără acordul salariatului,
astfel încât între salariați să se asigure existența unui interval de o oră la începerea
și la terminarea programului de muncă, într-un interval de trei ore.
Programul de muncă individualizat și modul de repartizare a acestuia pe zile se stabilesc în
actul adițional la contractul individual de muncă sau în actul administrativ emis de
conducătorul instituției sau autorității publice, după caz.

 Declarația beneficiarului real
Termenul de depunere a declarației privind beneficiarul real se prelungește până
la data de 1 noiembrie 2020.
În termenul respectiv declarația privind beneficiarul real poate avea formă de
înscris sub semnătură privată ori formă electronică și poate fi transmisă la oficiul
registrului comerțului fără nicio altă formalitate, prin mijloace electronice, cu
semnătura electronică sau prin servicii de poștă și curier. Declarația privind
beneficiarul real poate fi și în formă autentică, certificată de avocat sau dată la
oficiul registrului comerțului.
 Impozitul pe profit. Cheltuielile înregistrate din cesiunea de titluri de stat,
obligațiuni și alte instrumente de datorie care conferă deținătorului un drept
contractual de a încasa numerar sunt deductibile la calculul rezultatului fiscal.
 TVA. Sunt scutite TVA cu drept de deducere livrările către asociații și fundații legal
constituite, de 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 nr. 2 la Ordonanța
70/2020, efectuate până la data de 1 septembrie 2020.
 Impozitul nerezidenților. Pentru veniturile impozabile obținute din România de
rezidenți și nerezidenți din activități desfășurate în domeniul organizării de evenimente
culturale, artistice, sportive, științifice, educaționale sau de divertisment, ori din
participarea efectivă la astfel de activități, impozitul se calculează, respectiv se reține în
momentul plății venitului și se declară și se plătește la bugetul de stat până la data de
25 inclusiv a lunii următoare celei în care a avut loc evenimentul.
Impozitul se calculează, se reține, se declară și se plătește, în lei, la bugetul de stat, la
cursul de schimb al pieței valutare, comunicat de BNR pentru ziua în care se efectuează
plata venitului către nerezidenți.
Aceste prevederi se aplică în cazul în care evenimentele respective sunt reprogramate
până la finalul anului 2021 ca urmare a situației epidemiologice determinate de
răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.
11 | 12

În această situație certificatul de atestare a impozitului plătit în România se eliberează
persoanei nerezidente după plata impozitului la bugetul de stat.
 Pentru a beneficia de suspendarea rambursării ratelor, dobânzilor şi comisioanelor,
debitorii trimit creditorilor o solicitare în acest sens, în format letric sau prin poşta
electronică, la datele de contact precizate în contractul de credit sau printr-un alt
canal de comunicare la distanţă oferit de creditor, cel mai târziu până la 15 iunie 2020
(fiind extinsă de la 15 mai 2020).
 Certificatul pentru situații de urgență. Se prelungește până la data de 15 iunie 2020
termenul în care Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri poate elibera
certificate de situații de urgență, la cerere, operatorilor economici a căror activitate
este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2 în perioada stării de urgență.
Certificatul pentru situații de urgență constată în baza declarației pe propria
răspundere că operatorul economic a înregistrat diminuarea veniturilor sau a
încasărilor de minim 25% în luna martie, aprilie sau mai 2020 prin raportare la media
lunilor ianuarie și februarie 2020 sau întreruperea parțială sau totală a activității ca efect
al deciziilor emise de autoritățile publice competente pe perioada stării de urgență
decretată.
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