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În acest număr: 

Guvernul a adoptat noi măsuri de sprijin în contextul situației epidemiologice determinate de 

răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 

În data de 26 octombrie 2020 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 988/26.10.2020, Ordonanța de 

Urgență nr. 181 privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea și completarea unor acte 

normative, precum și pentru prorogarea unor termene („OUG 181/2020”).  

Printre cele mai importante aspecte reglementate de OUG 181/2020 se regăsesc următoarele: 

 Noi prevederi cu privire la înlesnirea la plată (eșalonarea la plată) pentru obligațiile bugetare 
datorate începând cu data declarării stării de urgență (16.03.2020), administrate de organul 
fiscal central; 

 Scutire pentru impozitul specific HoReCa datorat până la data de 31 decembrie 2020; 

 Extinderea termenului până la care autoritățile publice pot acorda reduceri și/sau scutiri 

privind impozitul/taxa pe cădiri; 

 Suspendarea aplicării sancțiunii pentru neconectarea aparatelor electronice de marcat cu 

sistemul informatic al ANAF;  

 Extinderea termenului privind restructurarea obligațiilor fiscale prevăzute de OG 6/2019; 

 Tratamentul fiscal favorabil aplicabil testelor de depistare a COVID-19; 

 Prorogarea unor termene, în vederea continuării pachetului de măsuri adoptate cu ocazia 

pandemiei. 
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Guvernul a adoptat noi măsuri de sprijin în contextul situației epidemiologice 
determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 

Redăm în cele ce urmează sumarul celor mai importante prevederi introduse prin OUG 181/2020: 

 Noi prevederi cu privire la înlesnirea la plată (eșalonarea la plată) pentru obligațiile bugetare 

datorate începând cu data declarării stării de urgență (16.03.2020), administrate de organul 

fiscal central 

OUG 181/2020 reglementează o procedură simplificată de acordare a eșalonării la plată pe o perioadă 

de cel mult 12 luni, fără a fi necesară constituirea de garanții, pentru obligațiile fiscale principale și 

accesorii a căror scadență/termen de plată s-a împlinit după data declarării stării de urgență 

(16.03.2020) și nestinse până la data eliberării certificatului de atestare fiscală, administrate de 

organul fiscal central.  

Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească contribuabilul care dorește să beneficieze de înlesnirea 

la plată sunt următoarele: 

 să depună o cerere la organul fiscal, până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv. La cerere, 

debitorul poate anexa graficul de eșalonare cuprinzând cuantumul propus al ratelor de 

eșalonare, care pot fi egale sau inegale (diferențiate); 

 să nu se afle în procedura falimentului sau în dizolvare; 

 să nu înregistreze obligații fiscale restante la data declarării stării de urgență și nestinse la 

data eliberării certificatului de atestare fiscală; 

 să nu i se fi stabilit răspunderea potrivit legislației privind insolvența și/sau răspunderea 

solidară, potrivit prevederilor art. 25 și 26 din Codul de procedură fiscală. Prin excepție, dacă 

actele prin care s-a stabilit răspunderea sunt definitive în sistemul căilor administrative și 

judiciare de atac, iar suma pentru care a fost atrasă răspunderea a fost stinsă, condiția se 

consideră îndeplinită. 

De asemenea, pe lângă toate condițiile enumerate mai sus, debitorul trebuie să aibă depuse toate 

declarațiile fiscale, potrivit vectorului fiscal în conformitate cu Ordinul președintelui Agenției Naționale 

de Administrare Fiscală nr. 3.725/2017, cel târziu până la data eliberării certificatului de atestare 

fiscală. 

Beneficiarii facilității sunt toți contribuabilii, indiferent de forma de organizare, inclusiv cei care au în 

derulare o înlesnire la plată conform Codului de Procedură Fiscală și care nu înregistrează obligații 

fiscale restante la data declarării stării de urgență. 

Pe perioada pentru care au fost acordate eşalonări la plată, începând cu data de 26 decembrie 2020, 

pentru obligaţiile fiscale eşalonate la plată, se datorează şi se calculează dobânzi la nivelul de 0,01% 

pe zi de întârziere.  

Mai mult, contribuabilul are posibilitatea de a solicita modificarea eșalonării prin includerea în 

eșalonare a obligațiilor născute după acordarea eșalonării la plată. 

Această măsură are ca scop, pe de o parte,  susținerea conformării la plată pentru contribuabilii aflați 

în dificultate generată de lipsa de lichidități financiare ca urmare a crizei provocate de pandemia 

COVID-19, iar pe de altă parte, din perspectiva statului, asigurarea încasării unor sume certe și 

periodice la bugetul general consolidat. 

 Scutire pentru impozitul specific HoReCa până la data de 31 decembrie 2020 

Contribuabilii obligați la plata impozitul specific HoReCa nu vor datora acest impozit pentru perioada 

cuprinsă între data intrării în vigoare a prezentei OUG 181/2020 (26 octombrie 2020) și 31 decembrie 

2020 inclusiv. Spre deosebire de facilitățile introduse în trecut, scutirea nou-introdusă prin acest act 

normativ nu este condiționată de îndeplinirea altor condiții suplimentare. 

În scopul determinării scutirii menționate mai sus, se vor avea în vedere și facilitățile deja stabilite prin 

acte normative adoptate anterior, după cum urmează: 
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 Scutirea de la plata impozitului specific pentru o perioadă de 90 de zile, pe parcursul anului 

2020, conform Ordonanței de Urgență nr. 99/2020, și 

 Scutirea de la plata impozitului specific datorat pe parcursul perioadei stării de urgență de 60 

de zile, conform Ordonanței de Urgență nr. 48/2020. 

În cazul in care contribuabilii au depus deja (pana la data intrării în vigoare a OUG 181/2020) 

declarația privind impozitul specific aferenta semestrului I al anului 2020, vor aplica prevederile 

prevăzute de OUG  181/2020 prin depunerea unei declarații rectificative. 

 Extinderea termenului până la care autoritățile publice locale pot acorda reduceri și/sau scutiri 

privind impozitul/taxa pe clădiri 

Sunt extinse termenele până la care autoritățile publice locale pot adopta hotărâri privind reducerea 

impozitului/taxei pe clădiri sau scutiri de la plata taxei lunare pe clădiri. Mai exact, OUG 181/2020 

stabilește: 

 Termenul de 2 decembrie 2020, până la care autoritățile publice locale pot adopta hotărâri 

privind: 

o reducerea impozitului anual pe clădiri cu până la 50% în cazul clădirilor 

nerezidențiale datorat de către persoane juridice sau fizice ce folosesc în activitatea 

economică proprie aceste clădiri sau care sunt date în folosință pentru activitatea 

economică a altor persoane fizice/juridice; sau  

o scutirea de la plata taxei lunare pe clădiri datorate de către concesionari, locatari, 

titularii dreptului de administrare sau de folosință a unei clădiri proprietatea publică 

sau privată a statului;  

Aceste reduceri/scutiri sunt aplicabile doar contribuabililor care pe durata stării de 

urgență/alertă au fost nevoiți sa își întrerupă total/parțial activitatea economică (cu 

prezentarea certificatului pentru situații de urgență emis de către Ministerul Economiei în 

caz de întrerupere parțială). 

 

 Termenul de 21 decembrie 2020, până la care proprietarii clădirilor, respectiv concesionarii, 

locatarii, titularii dreptului de administrare sau de folosință a unei clădiri proprietate publică 

sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, după caz, au obligația să 

depună la organul fiscal local cererea de acordare a acestor facilități. Cererea va însoțită de o 

declarație pe proprie răspundere privind întreruperea totală/parțială a activității economice, 

conform prevederilor legale. 

Contribuabilii care aplică pentru facilitățile menționate și care au plătit în termen impozitul/taxa pe 

clădiri, pot solicita restituirea valorii aferente facilităților, conform prevederilor menționate de Codul 

de Procedură Fiscală. 

 Suspendarea aplicării sancțiunii prevăzute în legislație cu privire la neconectarea aparatelor 

electronice de marcat cu sistemul informatic al ANAF 

Aplicarea sancțiunii prevăzută de OUG 28/1999 pentru nerespectarea obligației operatorilor 

economici de a asigura conectarea aparatelor de marcat electronice fiscale la sistemul informatic al 

ANAF este suspendată până la data de 31 decembrie 2020. 

Menționăm că termenele pentru asigurarea conectării aparatelor de marcat electronice fiscale la 

sistemul informatic al ANAF au rămas aceleași (30 septembrie 2020 pentru marii contribuabili și 31 

ianuarie 2021 pentru cei mici și mijlocii). 

 Extinderea termenului privind restructurarea obligațiilor fiscale prevăzute de OG 6/2019 

Termenul până la care debitorii care doresc restructurarea obligațiilor bugetare, conform prevederilor 

OG 6/2019, pot să notifice organul fiscal competent cu privire la intenția lor, este extins până la 31 

martie 2021.  
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Totodată, termenul de depunere a solicitării de restructurare conform OG 6/2019 se extinde până la 

data de 30 iunie 2021, sub sancțiunea decăderii. 

 Tratamentul fiscal favorabil aplicabil cheltuielilor cu testele COVID-19 

Contravaloarea cheltuielilor suportate de angajator/plătitor cu efectuarea testelor medicale de 
diagnosticare a infecției COVID-19 pentru angajați, efectuate în perioada stării de urgență sau alertă, 
nu intră în baza de calcul a impozitului pe venit și a contribuțiilor de asigurări sociale datorate de 
angajat și angajator, în anumite condiții: 
 

 Cheltuielile cu efectuarea testelor medicale de diagnosticare a infecției COVID-19 sunt 

suportate de angajator/plătitor, din inițiativa acestuia; 

 Scopul efectuării acestor teste este de a depista și preveni răspândirea coronavirusului SARS-

CoV-2, pentru asigurarea desfășurării activității în condiții de securitate și sănătate în muncă. 

 Prorogarea unor termene, în vederea continuării pachetului de măsuri adoptate cu ocazia 

pandemiei 

OUG 181/2020 prevede prorogarea până la data de 25 decembrie 2020 a: 

 perioadei până la  care nu se percep dobânzi și penalități pentru obligațiile fiscale neachitate 

la termen, a căror scadență s-a împlinit după declanșarea stării de urgență; 

 termenului pana la care se suspendă sau nu începe executarea silită, prin somaţie şi prin 

valorificarea bunurilor la licitaţie, a creanţelor bugetare, cu excepţia executărilor silite care 

se aplică pentru recuperarea creanţelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătoreşti 

definitive pronunţate în materie penală, provenite din săvârşirea de infracţiuni, precum şi a 

ajutoarelor de stat a căror recuperare a fost dispusă printr-o decizie a Comisiei 

Europene/furnizorului ajutorului de stat sau a unei instanţe naţionale; 

 Termenului pana la care se suspendă sau nu începe să curgă prescriptia dreptului organului 

fiscal de a stabili creanţe fiscale şi de a cere executarea silită, precum şi cel al 

contribuabilului/plătitorului de a cere restituirea creanţelor fiscale. 

Totodată, se extinde termenul de soluționare a deconturilor de TVA cu control ulterior până la data de 
25 ianuarie 2021, inclusiv, cu respectarea condițiilor impuse de lege. 

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați. 
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