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În acest număr: 

Autoritățile au adoptat Ordonanța de Urgență  nr. 19/2021 privind unele măsuri fiscale, 

precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul fiscal  

În data de 29 martie 2021 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 315/29.03.2021, 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 19/2021 privind unele măsuri fiscale, precum și 

pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul fiscal („OUG 19/2021” 

sau „Ordonanța”).  

Printre cele mai relevante aspecte, OUG 19/2021 reglementează: 

• Prelungirea anumitor măsuri fiscale menite să îi ajute pe contribuabili să treacă mai 
ușor peste problemele generate de pandemia COVID-19 (prevăzute inițial în Ordonanța 
Guvernului nr. 6/2019, Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 48/2020 și Ordonanța 
de Urgență a Guvernului nr. 69/2020 și Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
181/2020), inclusiv o extindere a amnistiei fiscale prevăzută de Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 69/2020. 

• Modificări cu privire la Legea nr. 227/2020 privind Codul Fiscal; 

• Noi reglementări fiscale privind educația timpurie. 
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Autoritățile au adoptat Ordonanța de Urgență  nr. 19/2021 privind unele măsuri fiscale, 
precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul fiscal  

1. Prorogarea unor termene aferente anumitor măsuri fiscale menite să îi ajute pe 
contribuabili să treacă mai ușor peste problemele generate de pandemia COVID-19 
 
➢ Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale 

Contribuabilul care dorește să îşi restructureze obligațiile bugetare beneficiază de 
un termen prelungit pentru notificarea autorităților despre intenția sa, respectiv 
până la data de 30 septembrie 2021. 
 
Solicitarea de restructurare a obligațiilor bugetare, împreună cu planul de 
restructurare și testul creditorului privat prudent se depune la organul fiscal 
competent până la data de 31 ianuarie 2022.  
 

➢ Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 48/2020 privind unele măsuri financiar-
fiscale 
Termenul prevăzut pentru rambursarea cu control ulterior a sumelor de TVA 
solicitate prin decont, se prorogă până la data de 31 ianuarie 2022. 
 

➢ Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea 
Legii nr. 227/2020 privind Codul Fiscal și pentru instituirea unor măsuri fiscale  
 

• Contribuabilii pot beneficia în continuare de anularea obligațiilor fiscale 
accesorii, cu condiția stingerii în orice modalitate a debitelor principale și a 
îndeplinirii celorlalte criterii prevăzute în acest sens, până la data de 31 
ianuarie 2022 inclusiv. 
 

• Contribuabilii care la data de 31 ianuarie 2022 au cereri de rambursare în 
curs de soluționare pentru care, ulterior acestei date, se respinge total sau 
parțial rambursarea, beneficiază de anularea obligațiilor fiscale accesorii dacă 
achită debitele principale în termen de 30 de zile de la data comunicării 
deciziei de respingere. 
 

➢ Prevederi nou-introduse în legislația fiscală ca o extensie a amnistiei fiscale 
prevăzută de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020 
 
Pentru obligațiile fiscale accesorii aferente unor debite principale scadente anterior 
datei de 31 martie 2020 individualizate în decizii de impunere emise după 
efectuarea unei inspecții fiscale în derulare la data intrării în vigoare a OUG 19/2021 
sau începute după intrarea în vigoare a acestui act normativ, dar nu mai târziu de 
31 ianuarie 2022, contribuabilii beneficiază de anularea acestora dacă sunt 
îndeplinite cumulativ următoarele condiții:  
‒ Debitele principale individualizate în decizii de impunere sunt stinse în orice 

modalitate în termenul legal și 
‒ Cererea de anulare se depune până la data de 31 ianuarie 2022 sau în termen 

de 90 de zile de la data comunicării deciziei de impunere dacă termenul se 
îndeplinește după 31 ianuarie 2022. 

 
➢ Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 181/2020 privind unele măsuri fiscal-

bugetare, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și 
pentru prorogarea unor termene 
Se menține eșalonarea la plată în formă simplificată pentru obligațiile fiscale 
principale și accesorii scadente după data declarării stării de urgență, contribuabilii 
putând depune cererea pentru acordarea facilității până la data de 30 septembrie 
2021 inclusiv. 
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➢ Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități 

Se prelungește scutirea cu privire plata impozitului specific pentru 90 zile începând 
cu data de 01.04.2021 

 
2. Modificări aduse Legii nr. 227/2020 privind Codul Fiscal („Codul Fiscal) din perspectiva 

taxei pe valoarea adăugată și a impozitului pe profit 
 

❖ Având în vedere faptul că la data de 1 ianuarie 2021, Regatul Unit al Marii Britanii 
a devenit un stat terț prin părăsirea blocului comunitar, în Declarația recapitulativă 
(D390 VIES) depusă de persoane impozabile din România nu se mai raportează 
operațiunile realizate cu parteneri din Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de 
Nord, cu excepția tranzacțiilor care implică transporturi de bunuri în/din Irlanda de 
Nord. 
 

❖ Declarația recapitulativă (D390 VIES) se întocmește și pentru fiecare lună în care 
intervin modificări cu privire la informațiile furnizate cu privire la tranzacțiilor 
efectuate în cadrul regimului de stocuri la dispoziția clientului. 
 

❖ În categoria sumelor ce nu se preiau în decontul de TVA aferent perioadei de 
raportare, au fost incluse și sumele reprezentând taxa cumulată de plată cu care 
organul fiscal s-a înscris la masa credală potrivit prevederilor Legii nr. 85/2014. 
 

❖ În cazul asocierilor fără personalitate juridică, pentru stabilirea impozitului pe 
profit, costul de achiziție a caselor de marcat se distribuie proporțional cu cota 
procentuală de participare conform contractului de asociere. 
 

3. Noi reglementări fiscale privind educația timpurie  

Se suspendă aplicarea prevederilor prin care sumele plătite de angajator pentru educația 
timpurie a copiilor angajaților sunt: 

‒ considerate neimpozabile din perspectiva impozitului pe venit și nu se cuprind în baza 
lunara de calcul a contribuțiilor de asigurări sociale obligatorii; 

‒ scăzute din impozitul pe profit datorat, dar nu mai mult de 1.500 lei/lună pentru 
fiecare copil. 

Perioada de suspendare este cuprinsă între 1 aprilie 2021 – 31 decembrie 2021. 
 
Reglementările menționate la pct. 2 și 3 intră în vigoare la data publicării OUG 19/2021 în 
Monitorul Oficial, i.e. 29 martie 2021.  
 
Pentru mai multe detalii, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați. 
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Numele Deloitte se referă la organizația Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), o 
companie cu răspundere limitată din Marea Britanie, rețeaua globală de firme membre și 
persoanele juridice afiliate acestora. DTTL și firmele sale membre sunt entități juridice 
separate și independente. DTTL (numit în continuare și "Deloitte Global") nu furnizează 
servicii către clienți. Pentru a afla mai multe despre rețeaua globală a firmelor membre, vă 
rugăm să accesați www.deloitte.com/ro/despre. 

 
Deloitte furnizează clienților din sectorul public și privat din industrii variate servicii de audit, 
consultanță, servicii juridice, consultanță financiară și de managementul riscului, servicii de 
taxe și alte servicii adiacente. Patru din cinci companii prezente în Fortune Global 500® sunt 
clienți Deloitte, prin intermediul rețelei sale globale de firme membre care activează în peste 
150 de țări și teritorii, oferind resurse internaționale, perspective locale și servicii de cea mai 
înaltă calitate pentru a rezolva probleme de business complexe. Pentru a afla mai multe 
despre modalitatea în care cei 244.000 de profesioniști Deloitte creează un impact vizibil în 
societate, vă invităm să ne urmăriți pe Facebook sau LinkedIn. 

Reff și Asociaţii SCA este societate de avocați membră a Baroului București, independentă în 
conformitate cu reglementările aplicabile profesiei de avocat, și reprezintă rețeaua de 
societăti de avocați Deloitte Legal in România. Deloitte Legal înseamnă practicile juridice ale 
membrilor Deloitte Touche Tohmatsu Limited și afiliații acestora care oferă servicii de 
asistență juridică. Pentru o descriere a serviciilor de asistență juridică oferite de entitățile 
membre ale Deloitte Legal, vă rugăm accesați: http://www.deloitte.com/deloittelegal. 
 
Acest Alert este furnizat cu titlu orientativ și nu trebuie considerat drept serviciu de 
consultanță. Este bine să solicitați consultanță fiscală/juridică de specialitate înainte de a 
întreprinde acțiuni bazate pe cuprinsul acestui document. 
 
Această publicație conține doar informații generale și Deloitte Touche Tohmatsu Limited și 
firmele membre sau afiliate (numite împreună Deloitte Network) nu oferă consultanță sau 
servicii profesionale prin intermediul acestei publicații. Înainte de a lua orice decizie sau de a 
acționa într-un mod care v-ar putea afecta finanțele sau afacerea, trebuie să discutați cu un 
consultant profesionist. Nicio entitate a Deloitte Network nu va fi răspunzătoare pentru 
pierderile de orice natură suferite de către persoanele care se bazează pe aceasta publicație. 
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