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În acest număr: 

Măsuri legislative adoptate în contextul pandemiei COVID-19  

În data de 16 aprilie 2020 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr. 48  („OUG nr. 48/2020”) privind unele măsuri financiar-fiscale. 

Noul Regulament nr. 7/2020 emis Autoritatea de Supraveghere Financiară privind 
autorizarea și funcționarea fondurilor de investiții alternative 

Regulamentul nr. 7/2020 privind autorizarea și funcționarea fondurilor de investiții alternative 
(„Regulamentul”) emis de Autoritatea de Supraveghere Financiară („ASF”) a intrat în vigoare în data de 
24 aprilie. 

Regulamentul stabilește condițiile privind autorizarea și funcționarea fondurilor de investiții 
alternative („FIA”) și a fost emis în aplicarea Legii nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de 
investiții alternative („Legea FIA”). 
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Ordonanța de urgență nr. 48/2020 privind unele măsuri financiar - fiscale  

Prin OUG nr. 48/2020 s-au introdus următoarele: 

A. Amânarea plății TVA în vamă pentru importurile de bunuri destinate diagnosticării și tratării 
persoanelor cu virusul SARS-CoV-2 – modificare OUG nr. 33/2020 

Pe lângă bunurile deja menționate în cadrul OUG nr. 33/2020 privind unele măsuri fiscale și 
modificarea unor acte normative (Tax & Legal Weekly Alert aferent poate fi consultat aici), prin OUG 
nr. 48/2020 se precizează faptul că, facilitatea de a nu achita TVA la organele vamale la momentul 
importului de bunuri, se aplică și: 

 Mașinilor de producție măști de protecție; 

 Alcoolului etilic complet denaturat, utilizat pentru producerea de dezinfectanți, în perioada 
pentru care s-a instituit starea de urgență. Pentru a beneficia de această facilitate, 
importatorii trebuie să dețină autorizație de utilizator final.  

Lista exhaustivă actualizată a produselor care beneficiază de această facilitate poate fi consultată aici. 

B. Soluționarea deconturilor cu sumă negativă de TVA și cu opțiune de rambursare  

Prin derogare de la procedura de rambursare TVA reglementată de prevederile Codului de procedură 
fiscală, rambursarea solicitată prin intermediul deconturilor de TVA depuse în cadrul termenului legal 
(inclusiv pentru deconturile de TVA aflate în curs de soluționare și pentru care nu a fost emisă Decizia 
de rambursare până la data de 16.04.2020) va avea loc cu efectuarea ulterioră a inspecţiei fiscale.  

Această derogare este valabilă până la împlinirea termenului de 30 de zile de la data încetării stării de 
urgență. 

Excepție fac deconturile cu sumă negativă de TVA cu opțiune de rambursare: 

i. Pentru care, până la data de 16.04.2020, a început inspecția fiscală în vederea soluționării; 

ii. Depuse de contribuabilii mari și mijlocii, care se soluționează după efectuarea inspecţiei 
fiscale anticipate, dacă: 

 Respectivul contribuabil are înscrise în cazierul fiscal fapte care sunt sancționate ca 
infracțiuni; 

 Există riscul unei rambursări necuvenite; 

 Pentru respectivul contribuabil a fost declanșată procedura de lichidare voluntară sau a 
fost deschisă procedura de insolvență (cu excepția contribuabililor pentru care s-a 
confirmat un plan de reorganizare). 

iii. Depuse de alți contribuabili (decât cei mari și mijlocii), care se soluționează după efectuarea 
inspecţiei fiscale anticipate, dacă se încadrează în situațiile de mai sus (pct. ii.), sau dacă:  

 Este depus primul decont cu sumă negativă de TVA cu opțiune de rambursare după 
înregistrarea în scopuri de TVA; 

 Soldul sumei negative de TVA solicitat la rambursare provine din peste 12 perioade de 
raportarea lunare sau 4 perioade de raportarea trimestriale.  

C. Termen depunere situații financiare / raportări contabile anuale 

Termenul pentru depunerea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2019, respectiv 
a raportărilor contabile anuale încheiate la 31 decembrie 2019, se prorogă până la data de 31 iulie 
2020 inclusiv. 

  

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ro/Documents/tax/romana/TLA-RO-1apr2020.pdf?logActivity=true&elqTrackId=39b6a90bcbd64e499c8a041c4117ede0
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ro/Documents/tax/romana/TLA-29apr-Anexa-A-RO.pdf?logActivity=true
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D. Eșalonarea la plată. Executare silită. Termene de prescripție 

Până la împlinirea termenului de 30 de zile de la data încetării stării de urgență: 

 Nu se vor calcula și nici datora dobânzi și penalități de întârziere pentru plata cu întârziere a 
ratelor din graficele de eșalonare neachitate. Acestea nu sunt obligații fiscale restante. 

 Se suspendă condițiile de menținere a valabilității eșalonărilor la plată acordate conform 
legii.  

 Se suspendă sau nu încep măsurile de executare silită, prin somație și prin valorificarea 
bunurilor la licitație, a creanțelor bugetare. Fac excepție de la această facilitate creanțele 
bugetare care sunt provenite din infracțiuni și care sunt stabilite prin hotărâri judecătorești 
definitive pronunțate în materie penală.  

 Termenul de prescripție (i) a dreptului organului fiscal de a stabili creanțe fiscale și de a cere 
executarea silită, precum și (ii) a dreptului contribuabilului de a cere restituirea creanțelor 
fiscale se suspendă, sau nu începe.  

E. Denaturarea alcoolului etilic 

Este permisă denaturarea alcoolului etilic în antrepozitele fiscale autorizate pentru producția de 
băuturi alcoolice. Măsura este în vigoare până la împlinirea termenului de 15 zile calendaristice de la 
data încetării stării de urgență. Pentru aplicarea măsurii, alcoolul etilic: 

 Se află în stocul operatorilor care dețin autorizație de antrepozit fiscal pentru producția 
de băuturi alcoolice la data de 16.04.2020, sau 

 Este achiziționat și recepționat în incinta antrepozitului fiscal pentru producția de 
băuturi alcoolice până la împlinirea termenului de 15 zile calendaristice de la data 
încetării stării de urgență. Operatorii, în vederea denaturării, trebuie să depună la 
organele vamale o cerere – disponibilă aici. 

Costul denaturanților este inclus în prețul de livrare a produsului finit rezultat. 

Accize și alte taxe speciale din Codul fiscal se aplică situațiilor de mai sus.  

Îmbutelierea și livrarea alcoolului etilic denaturat trebuie să se facă în (cel mai târziu) 60 de zile 
calendaristice de la data încetării stării de urgență. După împlinirea acestui termen, alcoolul etilic 
denaturat se valorifică exclusiv către antrepozitele fiscale de producție alcool etilic.  

F. Valorificarea produselor accizabile  

Se pot valorifica băuturile alcoolice, alcoolul etilic și produsele energetice intrate, potrivit legii, în 
proprietatea privată a statului, confiscate, rechiziționate definitiv sau care fac obiectul unei proceduri 
de executare silită,  astfel: 

i. Dacă respectivele bunuri nu îndeplinesc condițiile de comercializare, valorificarea se va 
face de către organele competente către antrepozite fiscale de producție numai în 
vederea procesării. Prețurile aferente livrării (efectuate în baza unei facturi) nu cuprind 
accizele. Se va utiliza metoda vânzării directe în ceea ce privește bunurile intrate, potrivit 
legii, în proprietatea privată a statului. 

ii. Dacă respectivele bunuri îndeplinesc condițiile de comercializare, valorificarea se va face 
de către organele competente către operatorii economici comercianți. Prețurile aferente 
livrării (efectuate în baza unei facturii) cuprind și accizele. Se va utiliza fie metoda 
vânzării directe, fie regimul de consignație în ceea ce privește bunurile intrate, potrivit 
legii, în proprietatea privată a statului. 

În măsura în care aceste produse nu pot fi valorificate (conform procedurii detaliate la punctul i., 
respectiv ii., se va proceda la distrugerea acestora). Beneficiarii bunurilor de mai sus rămân supuși 
reglementărilor Legii nr. 227/2015 privind Codului fiscal, respectiv  Normelor metodologice de 
aplicare aferente. 

Adițional, se prevede faptul că alcoolul etilic care face obiectul confiscării sau rechiziției definitive se 
poate denatura de către operatori economici autorizați, prin intermediul unui contract de prestări de 
servicii. Produsul rezultat va fi valorificat de organele competente.  

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ro/Documents/tax/romana/TLA-29apr-Anexa-F-RO.pdf?logActivity=true
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G. Exceptări de la plata impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale obligatorii 

Avantajele în natură acordate persoanelor fizice ca urmare a ocupării unor funcții considerate de către 
angajator esențiale pentru desfășurarea activității și care se află în izolare preventivă la locul de 
muncă sau în zone speciale, ca urmare a instituirii stării de urgență, sunt exceptate de la plata 
impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale obligatorii. 

H. Indemnizațiile acordate pentru șomaj și pentru zile libere pentru părinți 

Indemnizațiile acordate pentru șomaj și pentru zile libere pentru părinți pe perioada stării de urgență 
din bugetul de asigurări pentru șomaj sau din bugetul de stat nu beneficiază de alte facilități fiscale 
prevăzute de Codul Fiscal. Prevederile se aplică indemnizațiilor acordate începând cu luna aprilie 
2020. 

I. Sponsorizări 

Se clarifică faptul că deducerea sumelor reprezentând sponsorizări din impozitul pe veniturile 
microîntreprinderilor devine aplicabilă și în cazul sponsorizărilor efectuate către instituțiile şi 
autoritățile publice, inclusiv organele de specialitate ale administraţiei publice, în baza contractului de 
sponsorizare, fără a exista obligaţia înscrierii entităţilor beneficiare respective în Registrul entităţilor / 
unităţilor de cult. 

J. Jocuri de noroc 

Pe durata stării de urgenţă, obligaţiile de plată aferente autorizaţiilor de exploatare a jocurilor de 
noroc tradiţionale ulterioare, se suspendă. De asemenea, acești operatori nu datorează taxe aferente 
autorizaţiilor de exploatare a jocurilor de noroc pentru întreaga perioadă a stării de urgenţă 
decretate. 

Pentru aceste activităţi nu se aplică sancţiunile prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
77/2009, referitoare la neplata taxelor aferente autorizaţiilor de exploatare a jocurilor de noroc, dacă 
plata taxelor se efectuează în cel mult 30 de zile lucrătoare de la încetarea stării de urgenţă decretate.  

K. Impozitul specific unor activități (HoReCa) 

Contribuabilii obligaţi la plata impozitului specific unor activităţi, potrivit Legii nr. 170/2016, pentru 
anul 2020, nu datorează impozit specific pentru perioada în care aceştia întrerup activitatea total sau 
parţial pe perioada stării de urgenţă decretate.  

Acești contribuabilii recalculează, în mod corespunzător, prin împărţirea impozitului specific anual la 
365 de zile calendaristice şi înmulţirea cu numărul de zile aferent perioadei din anul calendaristic în 
care a desfăşurat activitatea. Perioada în care contribuabilii au desfăşurat activitatea se determină 
prin scăderea din numărul de 365 de zile calendaristice a numărului de zile aferent perioadei în care 
aceştia au întrerupt activitatea total sau parţial pe perioada stării de urgenţă decretate. 

Pentru a beneficia de aceste prevederi, contribuabilii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele 
condiţii: 

 Întrerup activitatea total sau parţial şi deţin certificatul pentru situaţii de urgenţă emis de 
Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri; 

 Nu se află în insolvenţă conform informaţiilor disponibile pe pagina web a Oficiului Naţional 
al Registrului Comerţului. 

  



Tax & Legal Weekly Alert 

05 

 

Intrarea în vigoare 

Ordonanța de urgență nr. 48/2020 privind unele măsuri financiar - fiscale se aplică de la data 
publicării sale în Monitorul Oficial, respectiv 16.04.2020. 

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

 
 

  
Alexandra Smedoiu 
Partener, Deloitte Tax 
asmedoiu@deloittece.com 

 

Raluca Bâldea 
Director, Deloitte Tax   
rbaldea@deloittece.com  

 

  
Radu Derscariu 
Director  
rderscariu@deloittece.com  

 

Mihaela Iacob 
Senior Manager, Deloitte Tax 
miacob@deloittece.com  

 

  
Diana Cristea 
Manager, Deloitte Tax   
dcristea@deloittece.com  

 

Mihaela Vechiu               
Manager 
mvechiu@deloittece.com 
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Noul Regulament nr. 7/2020 emis Autoritatea de Supraveghere Financiară privind 
autorizarea și funcționarea fondurilor de investiții alternative. 

Regulamentul a fost emis în aplicarea Legii FIA și aduce clarificări suplimentare privind modul de 
organizare și funcționare a FIA, procedura de autorizare a FIA de tip contractual („FIAC”) și FIA de tip 
societate („FIAS”), regulile privind calcularea activului și evaluarea FIA destinate investitorilor de retail 
(„FIAIR”) și FIA destinate investitorilor profesionali („FIAIP”), investițiile permise FIAIR, obligațiile de 
transparență, informare și raportare aplicabile FIAIR și FIAIP, precum și cerințele specifice privind 
depozitarea activelor FIA. 

Care sunt aspectele cheie prevăzute de noul regulamentul? 

Organizarea și funcționarea FIA 

Activele FIA pot fi garantate, caz în care: 

 FIA oferă o garanție deținătorilor de titluri de participare privind recuperarea investiției 
inițiale sau, după caz, a investiției inițiale majorate cu o anumită creștere; 

 garanția poate fi acordată FIA (garanție internă) sau individual deținătorilor titlurilor de 
participare sau acționarilor FIA, după caz (garanție externă), de către o instituție de credit cu 
sediul în România sau într-un alt stat membru; 

 garanția este valabilă pentru o perioadă dată, specificată în documentul de ofertă, prospectul 
de emisiune sau actul constitutiv al respectivului FIA. 

Modalitatea de oferire și de plată a garanției, datele de identificare ale entității care oferă garanția, 
valoarea și respectiv perioada pentru care se oferă garanția, precum și orice alte informații relevante 
se vor fi menționate în documentele de constituire ale FIA. 

ASF poate decide temporar limitarea emisiunii și/sau răscumpărării titlurilor de participare ale unui 
FIA în una dintre următoarele situații: 

 există dificultăți de evaluare justă a activelor FIA datorită existenței unui număr limitat de 
contrapărți la un nivel de preț considerat rezonabil; 

 există expuneri semnificative din activul net al FIA față de instrumente financiare suspendate 
de la tranzacționare prin decizia ASF, ESMA sau unei alte autorități competente din alt stat 
membru; 

 există divergențe privind evaluarea activelor FIA între administrator FIA („AFIA”) și 
depozitarul activelor FIA de natură a conduce la refuzul depozitarului de a certifica valoarea 
activului net; 

 alte situații justificate de protecția interesului public și a investitorilor. 

Autorizarea FIAC și FIAS 

Noul regulamentul detaliază procedura de autorizare și lista documentelor ce vor fi depuse în cadrul 
dosarului de autorizare atât pentru FIAC cât și pentru FIAS, inclusiv conținutul minim al actului 
constitutiv și regulilor FIA, precum și reguli specifice privind autorizarea FIAC compartimentate și FIA 
admise la tranzacționare. 

În cazul FIAC, contractul de societate reprezintă un contract-cadru de adeziune la care investitorul 
devine parte contractuală prin semnarea acestuia și subscrierea de unități de fond. Perioada de 
derulare a ofertei inițiale de subscriere a unităților de fond este de maximum 365 de zile de la data 
autorizării FIAC de către ASF. 

În cazul FIAS, capitalul social subscris și vărsat reprezintă cel puțin echivalentul în lei a 125.000 de 
euro, acesta putând ajunge și la valori mai mari în funcție de tipul de FIAS specializat din care face 
parte FIA. 
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Investiții permise FIAIR 

FIAIR de tip contractual nu poate deține o expunere totală mai mare de 50% din activele sale nete pe 
instrumente financiare emise de persoane juridice membre ale aceluiași grup de societăți (persoane 
juridice care au cel puțin un acționar/asociat comun ce deține cel puțin 33% din capitalul social al 
fiecărei societăți membre a grupului sau care au cel puțin un membru comun în consiliul de 
administrație sau în directorat, după caz) din care face parte AFIA.  

FIAIR poate investi în obligațiuni corporative neadmise la tranzacționare în cadrul unui loc de 
tranzacționare, doar cu respectarea condițiilor prevăzute de Regulament și detaliate în prospectele 
sau documentele de ofertă ale FIAIR. 

Calculul activului și evaluarea FIA 

Regulamentul stabilește metode de calcul a activului și reguli de evaluare a FIA diferite în funcție de 
tipul de fond, respectiv FIAIR și FIAIP (inclusiv în cazul celor specializate), precum și de tipul activelor în 
care investește FIA. 

Obligațiile de transparență, informare și raportare 

Noul regulamentul detaliază în anexele sale conținutul minim al rapoartelor care se vor întocmi de 
către FIAIR și FIAIP și se vor publica pe site-ul FIA în vederea informării investitorilor sau se vor 
transmite către ASF, după caz. Raportarea către ASF și informarea investitorilor se va face cu o 
frecvență mult mai mare în cazul FIAIR decât în cazul FIAIP. 

Principalele măsuri tranzitorii 

(i) AFIA, atât pentru sine, cât și pentru organismele de plasament colectiv, altele decât 
organismele de plasament colectiv în valori mobiliare AOPC administrate („AOPC), AOPC 
autoadministrate și depozitarii AOPC ce funcționează sau care sunt în curs de 
autorizare/înregistrare la data intrării în vigoare a prezentului regulament sunt obligați ca 
până la data de 24 iulie 2020: 

 să își adapteze documentele de constituire și funcționare, precum și activitatea în 
conformitate cu prevederile Legii FIA și Regulamentului; 

 să solicite autorizarea în calitate de FIAC sau FIAS și să depună cererile și documentația 
în acest sens. 

(ii) AFIA extern pentru AOPC administrate, precum și AOPC administrate intern au obligația 
modificării portofoliului investițional în funcție de categoria de FIA în care se vor încadra, 
conform prevederilor Legii FIA și Regulamentului, până cel târziu la 6 luni de la data 
autorizării în baza Regulamentului; 

(iii) Avizul acordat de ASF, anterior datei de 24 aprilie 2020, instituțiilor de credit din România și 
sucursalelor instituțiilor de credit din alte state membre UE pentru desfășurarea activității de 
depozitare a activelor AOPC, își menține valabilitatea, urmând ca aceste entități în cazul 
depozitării activelor FIA să transmită la ASF până la data de 24 iulie 2020: 

 contractul de depozitare actualizat, având cel puțin conținutul prevăzut la art. 83 alin. (1) 
din Regulamentul (UE) nr. 231/2013; 

 politicile și procedurile de lucru actualizate cu luarea în considerare a prevederilor Legii 
FIA și Regulamentului. 

(iv) Până la data emiterii de către ASF a autorizației de funcționare în calitate de FIAC sau FIAS: 

 AFIA, atât pentru sine, cât și pentru AOPC administrate, precum și AOPC 
autoadministrate transmit în continuare către ASF rapoartele cu conținutul stabilit în 
anexele nr. 10, 11, 16 și 17 din Regulamentul CNVM nr. 15/2004, precum și rapoartele 
aplicabile cu conținutul stabilit în Regulamentul ASF nr. 9/2014 sau în anexele nr. 4-6 din 
Regulamentul CNVM nr. 4/2010, după caz; 
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 actele individuale pentru autorizarea/înregistrarea AFIA și AOPC emise anterior intrării în 
vigoare a Legii FIA își păstrează valabilitatea; 

 obligațiile instituite în baza legislației aplicabile anterior intrării în vigoare a 
Regulamentului se aplică în continuare. 

(v) AFIA și depozitari FIA care nu dau curs obligațiilor prevăzute la punctele de mai sus li se 
retrage sau nu li se acordă autorizarea/avizul de funcționare, după caz. 

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

  
Andrei Burz-Pînzaru 
Partner 
Reff & Asociații (Deloitte Legal) 
aburzpinzaru@reff-associates.ro 

Andreea Șerban 
Senior Managing Associate 
Reff & Asociații (Deloitte Legal) 
andserban@reff-associates.ro   
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