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COVID-19 Știri Fiscale  
Sumar: 

1. Ordonanța de urgență nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 

227/2015 privind Codul Fiscal precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale  

2. Legea nr. 54/2020 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 

33/2020 privind unele măsuri fiscale și modificarea unor acte normative  

Facilități fiscale acordate în contextul dificultăților 
economice cauzate de COVID-19 

În contextul dificultăților economice și financiare cauzate de răspândirea virusului COVID–

19, Guvernul României a adoptat Ordonanța de urgență nr. 69/2020 pentru modificarea și 

completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, precum și pentru instituirea unor 

măsuri fiscale („OUG 69/2020”), publicată în Monitorul Oficial nr. 393/14.05.2020.  

De asemenea, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2020 privind unele măsuri fiscale 

și modificarea unor acte normative a fost aprobată prin Legea nr. 54/2020 („Legea 

33/2020”), fiind publicată în Monitorul Oficial nr. 396/15.05.2020. 

În cele ce urmează, vă prezentăm principalele aspecte cuprinse în cadrul actelor normative 

menționate:  

1. Extinderea termenului de depunere a Declarației Unice și acordarea unor bonificații 

de până la 10% din impozitul și contribuțiile aferente veniturilor/câștigurilor 

obținute în 2019 

Termenul de depunere a Declarației Unice pentru veniturile/câștigurile obținute de 

persoane fizice în anul 2019 for fost prelungit până la data de 30 iunie.  

Suplimentar, contribuabilii care obțin venituri din activități independente, drepturi de 

proprietate intelectuală, agricultură, chirii, câștiguri de capital și alte forme de venituri vor 

primi bonificații de până la 10% dacă vor achita integral impozitul și contribuțiile aferente 

până la noul termen.  
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Mai exact, se vor acorda două categorii de bonificații, astfel: 

• bonificație de 5% din impozitul pe venit, contribuția de asigurări sociale și 

contribuția de asigurări sociale de sănătate, reprezentând obligații fiscale 

anuale pentru anul 2019, dacă toate aceste obligații fiscale de plată se sting 

integral prin plată sau compensare, până la data de 30 iunie 2020 inclusiv; 

• 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 anunțat). 

Mai mult, OUG 69/2020 reglementează și situația contribuabililor care au depus deja 

Declarația Unică și/sau care au plătit deja obligațiile fiscale aferente. Aceștia pot beneficia 

de bonificație prin depunerea unei declarații rectificative până la data de 30 iunie 2020 

inclusiv. 

În cazul în care plata obligațiilor fiscale anuale datorate pentru anul 2019 a fost deja 

efectuată, aceasta se ia în considerare pentru acordarea bonificațiilor iar sumele achitate 

în plus se sunt utilizate pentru compensarea altor obligații fiscale sau pot fi restituite. 

2. Anularea obligațiilor accesorii în anumite condiții 

Contribuabilii care figurează cu obligații bugetare, inclusiv fiscale, restante la 31 martie 

2020 (i.e. persoane fizice, juridice, persoane fizice care desfășoară activități economice sau 

profesii libere, entități fără personalitate juridică, instituții publice, etc.) pot beneficia de 

anularea dobânzilor, penalităților și a tuturor accesoriilor aferente obligațiilor bugetare 

principale, dacă îndeplinesc următoarele condiții: 

• plătesc obligațiile bugetare principale restante la 31 martie 2020;  

• achită integral obligațiile curente (cele născute după 31 martie 2020); 

• depun toate declarațiile fiscale  și cererea de anulare a accesoriilor până la 15 

decembrie 2020; 

De asemenea, este prevăzută posibilitatea anulării obligațiilor accesorii aferente și 

următoarelor categorii de obligații principale: 

• obligațiilor bugetare principale, declarate suplimentar de debitor prin 

declarație rectificativă, cu scadență anterioară datei de 31 martie 2020 

inclusiv; 

• 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; 

• obligațiilor stabilite suplimentar de organul de control în cazul contribuabililor 

care au în derulare o inspecție fiscală, dacă plătesc aceste obligații până la 
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termenul de plată stabilit în decizia de impunere și dacă depun cererea de 

anulare a accesoriilor în termen de 90 de zile de la data comunicării deciziei. 

3. Facilități fiscale aplicabile sumelor reprezentând premii/stimulente  

Pentru sumele plătite până la data de 30 iunie 2020, reprezentând stimulente/prime 

acordate de către angajator salariaților pentru perioada stării de urgență decretate, ca 

urmare a desfășurării de activități care presupun contact direct cu cetățenii și expunere la 

riscul de infectare cu SARS-CoV-2, nu se datorează contribuția de asigurări sociale, 

contribuția de asigurări sociale de sănătate și contribuția asiguratorie pentru muncă.  

Angajatorii stabilesc prin decizie beneficiarii premiilor/stimulentelor, precum și activitățile 

recompensate, aceasta constituind document justificativ. 

4. Acordarea unor facilități la plata impozitului pe clădiri 

Pentru durata stării de urgență, consiliile locale pot adopta hotărâri până la data de 14 

august 2020 privind 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 pentru desfășurarea 

unor activități economice către alte persoane fizice sau juridice. 

Această reducere se acordă în anumite condiții, dacă în perioada pentru care s-a instituit 

starea de urgență, proprietarii sau utilizatorii clădirilor au fost obligați, potrivit legii, să își 

întrerupă total  activitatea economică sau dețin certificatul pentru situații de urgență care 

atestă întreruperea parțială a activității. 

5. Acordarea unor facilități la plata taxei și a chiriei datorate pentru ocuparea 

domeniului public 

Începând cu 15 mai 2020 și până la data de 31 august 2020, calculul, respectiv plata taxei 

și a chiriei datorate pentru ocuparea domeniului public cu panouri publicitare, se va efectua 

numai pentru perioada de timp în care panourile au fost efectiv decorate cu reclamă 

comercială. 

Pentru durata stării de urgență decretate în anul 2020, consiliile locale pot adopta hotărâri 

până la data de 14 august 2020 privind scutirea de la plata taxei pentru utilizarea temporară 

a locurilor publice de către utilizatorii suprafețelor care au fost obligați, potrivit legii, să își 

întrerupă total activitatea sau dețin certificatul pentru situații de urgență care atestă 

întreruperea parțială a activității. 

6. Bonificații acordate plătitorilor de impozit pe profit și impozit pe veniturile 

microîntreprinderilor aferente trimestrelor II și III din anul 2020 

Conform Legii 54/2020, contribuabilii plătitori de impozit pe profit (indiferent de sistemul 

de declarare și plată) și impozit pe venitul microîntreprinderilor, care plătesc impozitul 

datorat la termenele scadente, 25 iulie 2020 inclusiv, pentru trimestrul II, și 25 octombrie 
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2020 inclusiv, pentru trimestrul III, beneficiază de o bonificație de 10% calculată asupra 

impozitului datorat. 

 

ramona.moisa@tuca.ro  

alexandru.manucu@tuca.ro  
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Editori 

Țuca Zbârcea & Asociații Tax S.R.L. este divizia de consultanță fiscală a Țuca Zbârcea & 

Asociații, organizată ca o structură societară de sine stătătoare cu o echipă formată din 

consultanți fiscali autorizați, având o vastă experiență în domeniu. Serviciile oferite 

acoperă: planificarea tranzacțiilor, consultanță fiscală operațională, structuri de 

eficientizare (scheme de optimizare fiscală), analize fiscale și audit, audituri ale 

autorităților fiscale și soluționarea litigiilor (inclusiv combaterea riscurilor și a eventualului 

impact al unor litigii de lungă durată cu autoritățile fiscale), conformare și reprezentare 

fiscală, precum și stabilirea prețurilor de transfer.  

Experții fiscali din cadrul Țuca Zbârcea & Asociații Tax S.R.L. colaborează îndeaproape cu 

avocații firmei cu experiență în gestionarea diverselor problematici de procedură și 

contencios fiscal, asistând și reprezentând clienți dintr-o varietate de industrii cu privire la 

toate tipurile de taxe, obligații fiscale, facilități fiscale ori contribuții de orice natură la 

bugetele de stat.  

Țuca Zbârcea & Asociații și Țuca Zbârcea & Asociații Tax S.R.L. colaborează cu Andersen 

Global în România.  
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Acest material informativ are numai un caracter orientativ. Scopul său nu este de a oferi consultanţă fiscală cu caracter definitiv, care se va 

solicita conform fiecărei probleme în parte. Pentru detalii şi clarificări privind oricare dintre subiectele tratate în Buletinul Fiscal, vă rugăm să 

contactaţi consultantul sus-menţionat. 
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