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COVID-19 Știri Fiscale  
Sumar: 

1. Ordonanța de Urgență nr. 99/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale, 

modificarea unor acte și prorogarea unor termene 

Măsuri fiscale în contextul dificultăților economice 
cauzate de virusul COVID-19 

În contextul dificultăților economice și financiare cauzate de pandemia cu noul virus COVID-

19, Guvernul României a adoptat Ordonanța de Urgență nr. 99/2020 privind unele măsuri 

financiar-fiscale, modificarea unor acte și prorogarea unor termene („OUG nr. 99/2020”), 

publicată în Monitorul Oficial nr. 551/25.06.2020. 

În cele ce urmează vă prezentăm principalele aspecte cuprinse în cadrul actului normativ 

menționat: 

1. Măsuri privind impozitul specific 

Pentru anul 2020, nu se datorează impozit specific pentru o perioadă de 90 de zile, 

începând cu 25 iunie 2020, de către contribuabilii obligați la plata impozitului specific 

potrivit Legii nr. 170/2016.  

De asemenea, se amână termenul de declarare și plată a impozitului specific aferent 

semestrului I al anului 2020, până la data de 25 octombrie 2020 inclusiv. 

2. Măsuri aplicabile în domeniul TVA 

Sunt scutite de TVA livrările, importurile și achizițiile intracomunitare de măști de protecție 

individuale și ventilatoare medicale pentru terapie intensivă, necesare constituirii rezervei 

rescUE – rezerva de capacități a Uniunii Europene.  

Măsura este aplicabilă până la data de 1 octombrie 2020. 

3. Măsuri privind bonificații la plata impozitului pe veniturile 

microîntreprinderilor/impozitului pe profit 

Se clarifică aplicarea unitară a bonificației în cuantum de 10% din impozitul datorat pentru  

următoarele categorii de contribuabili: contribuabilii plătitori de impozit pe profit 
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(indiferent de sistemul de declarare și de plată) care plătesc impozitul datorat aferent 

trimestrelor II și III ale anului 2020 până la termenul scadent (25 iulie 2020, respectiv 25 

octombrie 2020), contribuabilii plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor care 

plătesc impozitul datorat aferent trimestrelor II și III ale anului 2020 până la termenul 

scadent (25 iulie 2020, respectiv 25 octombrie 2020), contribuabilii plătitori de impozit pe 

profit care au anul fiscal modificat și cei care plătesc concomitent impozit specific și 

impozit pe profit. 

4. Prelungirea aplicării unor măsuri fiscale 

Se prelungește aplicarea până la data de 25 octombrie 2020 a următoarelor măsuri fiscale 

introduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 29/2020 și Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 48/2020: 

• măsurile referitoare la necalcularea și nedatorarea de dobânzi și penalități de 

întârziere, conform Codului de procedură fiscală, pentru obligațiile fiscale care au 

devenit scadente după data de 21 martie 2020; 

• măsurile referitoare la necalcularea și nedatorarea de dobânzi și penalități, 

conform Codului de procedură fiscală, pentru plata cu întârziere a ratelor din 

graficele de eșalonare; 

• măsurile referitoare la suspendarea executării silite, reducerea perioadei de 

soluționare a deconturilor cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare, 

suspendarea termenului de prescripție, suspendarea condițiilor de menținere a 

eșalonărilor la plată. 

 

ramona.moisa@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 Tax S.R.L. este societate membră a A.R.S.I.T. – 

Asociația pentru Reformarea Sistemului de Impozite și Taxe.  
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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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