
Impactul crizei sanitare COVID-19 asupra economiei; 

Intrarea în procesul tehnologic de produse total noi sau 
complementare față de profilul standard;

Linii de producție cu creșteri sau scăderi semnificative;

Echipamente nou-achiziționate;

Procese de cercetare-dezvoltare;

Variații semnificative ale pierderilor tehnologice.

Determinarea unei norme de consum alternative poate constitui 
o oportunitate importantă în vederea eficientizarea costurilor 
fiscale ale procesului tehnologic. Pierderile tehnologice sunt 
deductibile fiscal în limita normei de consum, iar aceasta din 
urmă nu este adaptată pentru această perioadă excepțională;

Conservarea liniilor de producție neutilizate; 

Modificări de politici contabile; 

Scutirea de impozit a profitului reinvestit în echipamentele 
tehnologice achiziționate etc. 

Legislația fiscală prevede mai multe facilități și 
oportunități menite să ușureze sarcina contribuabilului.

Care sunt pașii 
de urmat?

Cum vă putem ajuta?

Analiza comparativă a ciclului de 
producție și a profilului tehnologic 
curent vs. perioada anterioară crizei 
sanitare.

PASUL 1

Asistență în determinarea schimbărilor de variabile ale 
procesului tehnologic determinate de criza sanitară;

Asistență privind elaborarea unei strategii fiscale pentru a 
readuce la normal costurile fiscale;

Asistență în dezvoltarea și implementarea de noi proceduri 
pentru documentarea tuturor măsurilor.
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Context

Abordare propusă 
Determinarea variației 
pierderilor tehnologice per site.

PASUL 2

Conceptualizarea unei strategii fiscale 
(schimbări de politici contabile și fiscale, 
facilități fiscale, normă alternative de 
consum avizată tehnic, etc.).

PASUL 3

Implementarea și 
documentarea strategiei. 

PASUL 4


