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În acest număr: 

I. Modificări aduse legislației cu privire la instituirea unor măsuri fiscale, modificarea unor 
acte normative și prorogarea unor termene în contextul COVID-19 

În data de 25 iunie, 2020, a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 551, Partea I, 
Ordonanța de urgență nr. 99/2020 privind instituirea unor măsuri fiscale, pentru modificarea 
unor acte normative și prorogarea unor termene („OUG nr. 99/2020”). 

II. Amânarea termenelor de raportare stabilite prin Directiva (UE) 2018/822 („DAC 6”, 
„Directiva”) 

În data de 24 iunie 2020, prin intermediul Directivei (UE) 2020/876, Consiliul UE a ajuns la un 
acord referitor la amânarea opțională a termenelor de raportare cu 6 luni, stabilite prin 
Directiva (UE) 2018/822 în ceea ce privește schimbul automat obligatoriu de informații în 
domeniul fiscal cu privire la aranjamentele transfrontaliere care fac obiectul raportării, 
statele membre putând opta pentru amânarea termenelor de raportare până la începutul 
anului 2021.  
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I. Ordonanța de urgență nr. 99/2020 privind instituirea unor masuri fiscale, 
modificarea unor acte normative și prorogarea unor termene 

Următoarele modificări sunt prevăzute: 

1. Măsuri cu privire la impozitul specific unor activități reglementate prin Legea nr. 170/2016 
(specific industriei HoReCa) 

 Contribuabilii obligați la plata impozitului specific unor activități, potrivit Legii nr. 170/2016 
privind impozitul specific unor activități, pentru anul 2020, nu datorează impozit specific 
pentru o perioadă de 90 zile de la data intrării în vigoare a OUG 99/2020; 

 Pentru aplicarea prevederii de mai sus de mai sus, contribuabilii recalculează, în mod 
corespunzător, impozitul specific stabilit potrivit Legii nr.170/2016, aferent anului 2020, prin 
împărțirea impozitului specific anual la 365 de zile calendaristice și înmulțirea valorii 
rezultate cu diferența dintre numărul de 365 de zile calendaristice și numărul de 90 zile; 

 Contribuabilii care intră sub incidența prevederilor art. IX din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale, pentru recalcularea 
impozitului specific anual potrivit prevederilor de mai sus, scad și perioada în care au 
întrerupt activitatea total sau parțial din cauza stării de urgență. Astfel, perioada de 90 de 
zile de exceptare de la plata impozitului specific se cumulează cu perioada pentru care 
contribuabilii au beneficiat/beneficiază de scutire în condițiile OUG nr. 48/2020; 

 Termenul pentru plata și declararea impozitului specific aferent primului semestru al anului 
2020 se prorogă de la 25 iulie la 25 octombrie 2020. 

2. Clarificări cu privire la măsurile privind bonificații la plata impozitului pe profit / impozitului pe 
veniturile microîntreprinderilor 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2020 privind unele măsuri fiscale şi modificarea unor acte 
normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 30 martie 2020, aprobată cu 
completări prin Legea nr. 54/2020, se modifică după cum urmează: 

 Contribuabilii plătitori de impozit pe profit, indiferent de sistemul de declarare și plată 
prevăzut la art. 41 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și 
completările ulterioare, precum și contribuabilii plătitori de impozit pe venitul 
microîntreprinderilor, care achită impozitul datorat trimestrial/plata anticipată trimestrială 
până la termenele scadente, 25 iulie 2020 inclusiv, pentru trimestrul II, respectiv 25 
octombrie 2020 inclusiv, pentru trimestrul III, beneficiază de o bonificație de 10% calculată 
asupra impozitului datorat trimestrial/plății anticipate trimestriale; 

 De asemenea, se prevede și faptul că bonificația de 10% pentru achitarea la termenele 
prevăzute de lege a impozitului pe profit / impozitului pe veniturile microîntreprinderilor 
datorat pentru trimestrele II și III aferente anului 2020 se aplică și contribuabililor care aplică 
sistemul de plăți anticipate, precum și contribuabililor care au anul fiscal diferit de anul 
calendaristic. 

 Astfel, în cazul anului fiscal modificat, contribuabilii beneficiază de bonificația prevăzută mai 
sus dacă achită impozitul datorat trimestrial/plata anticipată trimestrială până la termenul 
scadent cuprins în perioada 25 aprilie - 25 iunie 2020 inclusiv și, respectiv, dacă achită 
impozitul datorat trimestrial/plata anticipată trimestrială până la termenul scadent cuprins, 
după caz, în perioada 26 iunie – 25 septembrie inclusiv, și în perioada 26 septembrie - 25 
decembrie 2020 inclusiv; 

 De asemenea, măsura prevăzută la primul punct este aplicabilă și contribuabililor din 
industria HoReCa care datorează și impozit pe profit (pentru trimestrul I, respectiv pentru 
trimestrele II și III ale anului 2020, determinat pentru activitățile desfășurate, altele decât 
cele corespunzătoare codurilor CAEN care intră sub incidența Legii nr. 170/2016). 

3. Măsuri cu privire la taxa pe valoarea adăugată: 

 Livrările de măști de protecție individuale și de ventilatoare medicale pentru terapie intensivă 
sunt scutite de taxa pe valoare adăugată. Măsura se va aplica până în data de 1 octombrie 
2020, pentru livrările efectuate de instituțiile publice responsabile de întregirea rezervei de 
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capacități a Uniunii Europe – rescEU. Furnizorul va justifica scutirea de TVA cu declarația pe 
proprie răspundere cu privire la destinația bunurilor, pusă la dispoziția sa de către instituția 
beneficiară, semnată de reprezentantul legal, până cel târziu la momentul livrării bunurilor.  

 Scutirea de taxă pe valoare adăugată se aplică și în cazul importurilor și a achizițiilor 
intracomunitare de măști de protecție individuale și de ventilatoare medicale pentru terapie 
intensivă. Scutirea se va aplica până în data de 1 octombrie 2020, și vizează importurile și 
achizițiile intracomunitare efectuate de către instituțiile publice responsabile cu constituirea 
rezervei de capacități a Uniunii Europene – rescEU. Pentru scutirea de TVA aferentă 
importurilor se va depune declarația pe propria răspundere a instituției beneficiare, 
semnată de reprezentantul legal, la organul vamal competent la momentul importului.  

4. Măsuri cu privire la executarea silită  

 Executarea silită, prin înființarea popririi, prin somație și valorificarea bunurilor la licitație, a 
creanțelor bugetare, nu începe sau va fi suspendată. Vor face excepție executările silite care 
se aplică pentru recuperarea creanțelor bugetare stabilite prin hotărâri definitive 
pronunțate în materie penală, precum și a ajutoarelor de stat, a căror recuperare a fost 
dispusă prin decizia Comisiei Europene, a furnizorului ajutorului de stat sau a unei instanțe 
naționale. 

 Măsurile de suspendare a executării silite prin poprire asupra sumelor reprezentând venituri 
și disponibilități bănești se aplică de către instituțiile de credit sau alți terți popriți fără alte 
formalități din partea organelor fiscale. 

5. Prorogarea unor termene 

Art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2020 pentru modificarea Ordonanței Guvernului 
nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, precum și pentru modificarea altor acte normative, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 459 din 29 mai 2020, se modifică după cum 
urmează: 

Ordonanța de Urgență prevede prelungirea până pe data de 25 octombrie 2020 inclusiv a 
următoarelor termene (termenul anterior fiind de 25 iunie 2020):  

 Data până la care nu se calculează și nu se datorează dobânzi și penalități de întârziere 
conform Codului de procedură fiscală; 

 Data până la care obligațiile fiscale nu sunt considerate obligații fiscale restante; 

 Data până la care se suspendă sau nu încep masurile de executare silită, cu excepția 
creanțelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătorești definitive în materie penală sau a 
ajutoarelor de stat a căror recuperare a fost dispusă de Comisia Europeană, furnizorul 
ajutorului de stat sau de către o instanță națională. 

Termenul prevăzut la art. XIII alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 48/2020 se prorogă 
până la 25 octombrie 2020 (anterior termenul fiind 25 iunie 2020). Principalele măsuri al căror termen 
aste prorogat: 

 Data până la care soldul negativ de TVA solicitat prin deconturile depuse în termenul legal 
se rambursează cu efectuarea ulterioară a inspecției fiscale; 

 Data până la care nu se datorează dobânzi și penalități pentru plata cu întârziere a ratelor 
din graficele de eșalonare.  

6. Măsuri în sprijinul titularilor de contracte de închiriere a plajelor 

 Titularii de contracte de închiriere a plajelor, încheiate în temeiul art. 2 din OUG nr.19/2006, 
vor beneficia, doar pentru sezonul estival 2020, de scutirea de la plata tranșei a doua, pentru 
contractele de închiriere care prevăd trei tranșe de plată, respectiv diminuarea tranșei a 
doua de plată, în echivalent reprezentând 30% din valoarea totală a contractului, pentru 
contractele care prevăd plata în două tranșe; 

 La stabilirea garanției de bună execuție din contractele de închiriere, în vederea reîntregirii 
anuale, nu se ia în calcul scutirea sau diminuarea prevăzute în paragraful de mai sus. 
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III. Consiliul Uniunii Europene ajunge la un consens privind amânarea termenelor de 
raportare stabilite prin DAC 6  

 În contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Consiliul UE a ajuns în data de 24 iunie 2020 la 
un acord privind amânarea opțională a termenelor de raportare cu 6 luni stabilite prin DAC6, 
conform Directivei (UE) 2020/876 a Consiliului UE, publicată în data de 26 iunie 2020.  

 Astfel, statelor membre li se oferă posibilitatea de a amâna termenele de raportare pentru o 
perioadă de 6 luni, după cum urmează: 

o Pentru aranjamentele istorice, desfășurate între 25 iunie 2018 și 30 iunie 2020, 
termenul de raportare se poate amâna pentru data de 28 februarie 2021 (inițial, 
termenul era de 31 august 2020); 

o Termenul de raportare de 30 de zile va fi aplicabil pentru oricare aranjament 
raportabil desfășurat după 1 ianuarie 2021 (inițial, era pentru orice aranjament 
raportabil desfășurat după 1 iulie 2020); 

o Pentru aranjamentele desfășurate între 1 iulie 2020 și 31 decembrie 2020, 
termenul de raportare de 30 de zile va începe la 1 ianuarie 2021; 

o Raportul asupra aranjamentele comercializabile se va depune de către intermediari 
până la 30 aprilie 2021. 

 Mai mult decât atât, se prevede posibilitatea ca amânarea termenelor să fie prelungită cu 
alte 3 luni dacă efectele negative cauzate de COVID-19 persistă. 

 Trebuie menționat că amânarea termenelor de raportare este opțională pentru statele 
membre. Astfel, Consiliul UE lasă la latitudinea fiecărui stat posibilitatea de a amâna, sau 
dimpotrivă, de a continua calendarul de raportare conform termenelor inițial stabilite prin 
DAC 6. 

 România nu a luat nici o poziție oficială până în acest moment de natură sa indice dacă 
statul român va recurge la amânarea termenelor de raportare, sau dacă dimpotrivă, va 
menține calendarul de raportare stabilit. Prin urmare, sunt așteptate clarificări ale 
autorităților române pe această temă.  

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