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În acest număr:

I.

Autoritățile au adoptat măsuri fiscale menite să îi ajute pe contribuabili să
treacă mai ușor peste problemele generate de pandemia COVID-19

În data de 14 mai 2020 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 393/14.05.2020, Ordonanța de urgență
nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și
pentru instituirea unor măsuri fiscale („OUG 69/2020” sau „Ordonanța”).
Printre cele mai relevante aspecte, OUG 69/2020 reglementează:


Acordarea unor bonificații din impozitul pe venitul anual, contribuția de asigurări sociale și
contribuția de asigurări sociale de sănătate;



Prorogarea termenului pentru depunerea Declarației unice privind impozitul pe venit și
contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, a termenului pentru depunerea
Formularului 230, precum și a termenului prevăzut pentru plata impozitului pe venit și a
contribuțiilor sociale obligatorii, datorate de persoanele fizice până la data de 30 iunie
inclusiv;



Acordarea unor facilități fiscale pentru stimulentele/primele acordate de către angajator din
fondul de salarii pentru perioada stării de urgență angajaților a căror activitate presupune
contact direct cu cetățenii și sunt supuse riscului de infectare cu SARS-CoV-2;



Acordarea unor bonificații în ceea ce privește impozitul anual pe clădiri și taxa lunară pe clădiri;



Anularea unor obligații de plată accesorii.

De asemenea, în data de 15 mai 2020 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 396/15.05.2020 și Legea
nr. 54 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.33/2020 privind unele măsuri fiscale
și modificarea unor acte normative.

01

Tax & Legal Weekly Alert

II.

Autoritățile au prelungit anumite măsuri de protecție socială, au emis norme
pentru reglementarea dreptului de ședere al străinilor în România, începând cu
data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de
răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

În data de 14 mai 2020, a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 394/14.05.2020 un act normativ care
printre alte aspecte reglementează anumite măsuri de protecție socială.
Ulterior, în data de 19 mai 2020 au fost publicate în Monitorul Oficial nr. 416/19.05.2020 multiple
acte normative cu efecte în domeniul protecției sociale. Referințele exacte la aceste legi le găsiți la
finalul acestui buletin.
Printre cele mai relevante aspecte, reglementate de către cumulul actelor normative, le menționăm
pe următoarele:


Modificări ale Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru
supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ („Legea
19/2020”);



Modificări privind acordarea drepturilor prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor („OUG 111/2010”)
în contextul generat de coronavirusul SARS-CoV-2;



Prelungirea perioadei de acordare a indemnizațiilor de șomaj tehnic atât pentru angajații
cărora contractul individual de muncă le-a fost suspendat din inițiativa angajatorului pe
durata stării de urgență, ca urmare a efectelor produse de răspândirea coronavirusului SARSCoV-2, cât și pentru alți profesioniști sau sportivi;



Posibilitatea pentru angajatori de a acorda angajaților ale căror contracte de muncă sunt
suspendate din inițiativa angajatorului, în cazul întreruperii temporare a activității, tichete de
masă;

Separat de măsurile menționate anterior, autoritățile au reglementat prin intermediul OUG 70/2020 și
menținerea dreptului de ședere al străinilor în Romania în baza vizelor de intrare.

III.

Autoritățile au instituit noi măsuri de prevenire și control al infecțiilor aplicabile
pe durata stării de alertă

În data de 18 mai 2020 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 410/18.05.2020 Hotărârea Guvernului
nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru
prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 („HG 394/2020”). Unul dintre efectele
publicării HG 394/2020 este încetarea aplicabilității unei hotărâri anterioare a Consiliului Național
pentru Situații de Urgență. De asemenea, au fost preluate în HG 394/2020 anumite prevederi ale
acestui act normativ aplicabil între 15 și 18 mai 2020.
Printre cele mai importante măsuri de prevenire și control al infecțiilor, implementate prin HG
394/2020 și aplicabile pe durata stării de alertă, le menționăm pe următoarele, cu efecte pentru
persoanele care doresc să intre pe teritoriul României:
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Interzicerea intrărilor pe teritoriul României, prin punctele de trecere a frontierei de stat
pentru cetățenii străini și apatrizii, cu excepția categoriilor de persoane prevăzute în mod
expres în HG 394/2020 (e.g., membrii de familie ai cetățenilor români și cetățenilor Uniunii
Europene cu rezidență în România, persoane care posedă o viză de lungă ședere/permis de
ședere, etc.);



Măsura suspendării zborurilor și a transporturilor rutiere de persoane către și dinspre anumite
țări (e.g., Franța, Germania, Spania, Italia, SUA, etc.) cu excepția cazurilor prevăzute în mod
expres în HG 394/2020.
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I.

Autoritățile au adoptat măsuri fiscale care să îi ajute pe contribuabili să treacă mai
ușor peste problemele generate de pandemia COVID-19

1.

Modificări implementate din perspectiva impozitului pe venit și a contribuțiilor
sociale
a)

Prorogarea până la data de 30 iunie 2020 inclusiv a termenului pentru:


Depunerea Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate
de persoanele fizice (Declarația unică);



Plata impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale obligatorii aferente Declarației unice,
datorate de persoanele fizice;



Depunerea formularului 230, „Cerere privind destinația sumei reprezentând 2% sau
3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii”/„Cerere privind destinația
sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat”;

b) Acordarea unor bonificații din obligațiile fiscale anuale datorate de persoanele fizice pentru
veniturile pentru care există obligația raportării prin intermediul Declarației unice:




Pentru veniturile/câștigurile obținute în anul 2019:


5% din impozitul pe venit, contribuția de asigurări sociale (CAS) și contribuția de
asigurări sociale de sănătate (CASS), dacă toate aceste obligații fiscale de plată se
sting prin plată sau compensare, integral până la data de 30 iunie 2020 inclusiv;



5% din impozitul pe venit, contribuția de asigurări sociale (CAS) și contribuția de
asigurări sociale de sănătate (CASS) pentru depunerea Declarației unice prin
mijloace electronice de transmitere la distanță, până la 30 iunie 2020 inclusiv,
bonificație aplicabilă doar dacă obligațiile fiscale au fost și stinse până la această
dată;



Bonificațiile se determină în mod direct de către contribuabil și se evidențiază în
mod distinct în Declarația unică, sub rezerva verificării ulterioare. Obligațiile fiscale
de plată se determină prin diminuarea obligațiilor fiscale datorate cu valoarea
bonificațiilor. Așteptarea este ca autoritățile să publice un formular actualizat al
Declarației unice;



Contribuabilii care au depus Declarația unică fără acordarea bonificațiilor pot
beneficia de acestea, prin depunerea unei declarații rectificative până la data de 30
iunie 2020 inclusiv;



Bonificațiile sunt aplicabile și în cazul persoanelor pentru care nu exista obligația
depunerii Declarației unice în anul 2020 pentru veniturile realizate în anul 2019
(întrucât veniturile estimate a fi obținute în anul 2019 au fost declarate în anul
2019 și pentru care nu există obligația regularizării venitului anual realizat), sau
care au optat în anul 2019 pentru plata contribuției de asigurări sociale (CAS) sau a
contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) potrivit prevederilor Codului
fiscal;



În cazul în care plata obligațiilor fiscale anuale datorate pentru anul 2019 a fost
efectuată fie înainte de 14 mai 2020, fie după această dată, dar până la 30 iunie
2020 inclusiv, aceasta se ia în considerare pentru acordarea bonificațiilor. În acest
caz, pentru sumele achitate în plus față de obligațiile fiscale de plată aferente
anului 2019 – calculate după rectificarea declarației unice, se aplică prevederile
Codului de procedură fiscală privind compensarea și restituirile de sume;

Începând cu anul 2021 - introducerea posibilității acordării unei bonificații de până la 10%
din impozitul pe venitul anual, contribuția de asigurări sociale (CAS) și contribuția de
asigurări sociale de sănătate (CASS) datorate de persoanele fizice conform prevederilor
Codului Fiscal pentru veniturile care trebuie raportate prin intermediul Declarației
unice;
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Aceste prevederi sunt aplicabile începând cu 1 ianuarie 2021;
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c)

Acordarea unor facilități fiscale pentru stimulentele/primele acordate de către angajator din
fondul de salarii pentru perioada stării de urgență angajaților a căror activitate presupune
contact direct cu cetățenii și sunt supuse riscului de infectare cu SARS-CoV-2:


2.

Nivelul bonificației, termenele de plată și condițiile de acordare se stabilesc prin
legea anuală a bugetului de stat, iar procedura de aplicare a bonificației se
stabilește prin ordin al ministrului finanțelor publice;

Exceptarea de la aplicarea contribuțiilor sociale obligatorii - contribuția de asigurări
sociale (CAS), contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS) și contribuția
asiguratorie pentru muncă (CAM) – pentru sumele reprezentând stimulente/prime
acordate persoanelor fizice care realizează venituri din salarii în baza contractului
individual de muncă în condițiile menționate mai sus;


Persoanele fizice beneficiare ale stimulentelor/primelor precum și activitățile
desfășurate de către acestea care presupun contact direct cu cetățenii se stabilesc
prin decizia angajatorului. Pentru aplicarea exceptării, această decizie a
angajatorului constituie document justificativ;



Exceptarea se aplică pentru sumele acordate începând cu data intrării în vigoare a
OUG 69/2020, pe perioada stării de urgență decretate potrivit legii, plătite până la
data de 30 iunie 2020 inclusiv;

Acordarea unor bonificații în legătură cu impozitul anual pe clădiri și taxa lunară
pe clădiri

Având în vedere situația generată de pandemia COVID-19, se introduce posibilitatea ca autoritățile
locale să aprobe până la data de 14 august 2020 următoarele:
 reducerea impozitului anual pe clădiri cu o cotă de până la 50%, pentru clădirile
nerezidențiale folosite în activitatea economică proprie sau închiriate, dacă proprietarii sau
utilizatorii clădirilor au fost obligați să își întrerupă total activitatea economică sau dețin
certificatul pentru situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de
Afaceri prin care se certifică întreruperea parțială a activității economice;
 scutirea de la plata taxei lunare pe clădiri, dacă utilizatorii clădirilor au fost obligați să își
întrerupă total activitatea economică.
În cazul în care se aprobă hotărâri de acordare a reducerii impozitului pe clădirile nerezidențiale,
pentru a beneficia de această reducere, proprietarii trebuie să depună o cerere, însoțită de o
declarație pe propria răspundere, până la data de 15 septembrie 2020.
Proprietarii care utilizează clădirile pentru activitatea economică proprie vor menționa în declarația pe
propria răspundere fie întreruperea parțială a activității economice, fie întreruperea totală a activității
economice.
În cazul proprietarilor care au dat în folosință clădirile pentru desfășurarea unor activități economice
de către alte persoane fizice/ juridice, din declarația pe propria răspundere trebuie să reiasă că se
îndeplinesc următoarele două condiții:
 au redus chiria cu cel puțin 50% pe perioada pentru care s-a instituit starea de urgență;
 cel puțin 50% din suprafețele totale deținute nu au fost utilizate, ca urmare a faptului că
utilizatorii au fost obligați să își întrerupă total și/sau parțial activitatea economică.
În cazul în care impozitul pe clădiri aferent anului 2020 a fost deja achitat integral/ parțial, până la
primul termen de plată, proprietarii pot solicita restituirea impozitului, având în vedere reducerea
aprobată prin hotărâre a autorităților locale și bonificația de până la 10%.
În ceea ce privește taxa pe clădiri, pentru a beneficia de scutirea de la plată, utilizatorii clădirilor
trebuie să depună o cerere până la data de 15 septembrie 2020, însoțită de o declarație pe propria
răspundere în care se vor menționa prevederile legale în baza cărora aceștia au avut obligația de a
întrerupe total activitatea economică.
Dacă utilizatorii au achitat taxa pe clădiri aferenta perioadei în care s-a instituit starea de urgență,
aceștia pot solicita restituirea taxei.

04

Tax & Legal Weekly Alert

3.

Anularea unor obligații de plată accesorii
a)

Beneficiarii facilității fiscale


Pot beneficia de această facilitate fiscală toate categoriile de debitori care la data de
31 martie 2020 au obligații bugetare principale restante.



Prezenta Ordonanță nu prevede niciun plafon valoric al obligațiilor bugetare restante
la data de 31 martie 2020, fiind accesibilă tuturor categoriilor de contribuabili, însă cu
respectarea condițiilor prevăzute de aceasta.

b) Obligațiile fiscale restante la data de 31 martie 2020


Ordonanța se aplică unei sfere largi de obligații bugetare principale restante la data de
31 martie 2020, după cum urmează:
 obligații bugetare pentru care s-a împlinit scadența sau termenul de plată până la
31 martie 2020 inclusiv;
 diferențele de obligații bugetare principale stabilite prin decizii de impunere
comunicate până la data de 31 martie 2020 inclusiv, chiar dacă pentru acestea nu
s-a împlinit termenul de plată prevăzut la art. 156 alin. (1) din Legea nr. 207/2015
privind Codul de procedură fiscală;
 diferențele de obligații bugetare principale aferente perioadelor fiscale de până la
31 martie 2020 inclusiv, stabilite de organul fiscal central prin decizie de impunere
emisă și comunicată până la data intrării în vigoare a Ordonanței;
 obligațiile bugetare principale aferente perioadelor fiscale de până la 31 martie
2020 inclusiv, stabilite prin decizie de impunere emisă din oficiu de organul fiscal
sau prin declarație de impunere depusă cu întârziere de către contribuabil, în
perioada 1 aprilie 2020 și data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;
 alte obligații de plată individualizate în titluri executorii emise potrivit legii și
existente în evidența organului fiscal în vederea recuperării la data de 31 martie
2020 inclusiv, precum și cele transmise spre recuperare perioada 1 aprilie 2020 și
data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;
 obligațiile bugetare principale stabilite de alte organe decât organele fiscale,
aferente perioadelor fiscale de până la data de 31 martie 2020, transmise spre
recuperare organelor fiscale în perioada cuprinsă între 1 aprilie 2020 şi data
depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv.

c)

Condiții generale


În vederea obținerii anulării obligațiilor de plată accesorii aferente obligațiilor
bugetare restante la 31 martie 2020 inclusiv, contribuabilii trebuie să îndeplinească
cumulativ următoarele condiții:
 toate obligațiile bugetare principale restante la 31 martie 2020 inclusiv, trebuie
stinse prin orice modalitate prevăzută de lege până la data depunerii cererii de
anulare a accesoriilor inclusiv;
 toate obligațiile bugetare principale și accesorii administrate de organul fiscal
central cu termene de plată cuprinse între data de 1 aprilie 2020 și data depunerii
cererii de anulare a accesoriilor inclusiv trebuie stinse;
 debitorul să aibă depuse toate declarațiile fiscale, potrivit vectorului fiscal, până la
data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;
 debitorul depune cererea de anulare a accesoriilor până la data de 15 decembrie
2020 inclusiv, sub sancțiunea decăderii.
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De asemenea, legiuitorul a prevăzut și o serie de condiții pentru fiecare caz de anulare
reglementat.



Ordonanța prevede și situația specială a anulării accesoriilor aferente obligațiilor
bugetare principale cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 și stinse până la
această dată.
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Facilitățile fiscale prevăzute de Ordonanță pot fi aplicate și în cazul accesoriilor
aferente obligațiilor bugetare restante la 31 martie 2020 datorate bugetelor locale,
însă opțional, fiind lăsată la dispoziția consiliului local modalitatea de aplicare a
acestor prevederi.



Un debitor poate beneficia de anularea accesoriilor potrivit Ordonanței în oricare
dintre situațiile reglementate, independent sau cumulat, dacă sunt îndeplinite
condițiile pentru acordarea anulării.

d) Procedura de acordare a facilității fiscale


Ordonanța reglementează posibilitatea (nu este obligatorie) contribuabilului de a
depune o notificare prin care să își exprime intenția de a beneficia pe viitor de efectele
amnistiei cel târziu până data depunerii cererii de anulare a accesoriilor.



Efectele depunerii notificării constau în:
 amânarea la „ plată sau compensare).

4.



Cererea de anulare trebuie să fie depusă până pe data de 15 decembrie 2020 sau în
termen de 90 de zile de la data comunicării deciziei de impunere în situația anulării
accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale cu scadențe anterioare datei de
31 martie 2020 individualizate în decizii de impunere.



În cazul acordării facilității fiscale, aceasta își menține valabilitatea și în cazul
desființării actului administrativ-fiscal prin care au fost stabilite obligațiile bugetare
pentru care au fost acordate facilitățile în procedura de soluționare a contestației
(chiar și în cazul emiterii unui nou act administrativ-fiscal).



În ceea ce privește procedura de anulare a accesoriilor, aceasta ar urma să fie
aprobată prin ordin al ministrului finanțelor publice în termen de 30 de zile de la data
intrării în vigoare a Ordonanței.

Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2020 privind
unele măsuri fiscale și modificarea unor acte normative

Contribuabilii, plătitori de impozit pe profit, indiferent de sistemul de declarare și plată, respectiv
contribuabilii care plătesc impozit pe venitul microîntreprinderilor, care plătesc impozit datorat la
termenele scadente, 25 iulie 2020, inclusiv, pentru trimestrul II, și 25 octombrie 2020 inclusiv, pentru
trimestrul III, beneficiază de o bonificație de 10% calculată asupra impozitului datorat.

II.

Autoritățile au implementat anumite măsuri de protecție socială, au emis norme
pentru reglementarea dreptului de ședere al străinilor în România, începând cu
data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de
răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

1.

Măsuri aplicabile din perspectiva impozitului pe venit, a contribuțiilor sociale și a
legii imigrării

a)

Măsuri de protecție socială:

În ceea ce privește Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru
supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ:
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Atât prevederile Legii 59/2020, cât și cele ale Legii 61/2020 vizează introducerea unei
prelungiri a perioadei în care se acordă zile libere plătite unuia dintre părinți pentru
supravegherea copiilor, potrivit prevederilor Legii 19/2020:


Conform prevederilor Legii 59/2020, prevederile privind acordarea zilelor libere sunt
aplicabile și pe perioada imediat următoare încetării stării de urgență, până la
încheierea anului școlar;



Conform prevederilor Legii 61/2020, prevederile privind acordarea zilelor libere se
aplică și pe perioada imediat următoare încetării stării de urgență, până la finalizarea
cursurilor școlare aferente semestrului al II-lea;
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Având în vedere că cele două perioade nu coincid, așteptarea este că autoritățile vor
clarifica perioada până la care se acordă aceste zile libere în procesul de republicare al
Legii 19/2020;



Se extinde ecartul de vârstă al copiilor cu dizabilități înscriși în cadrul unei unități de
învățământ pentru care părinții pot beneficia de zile libere (de la maximum 18 ani până la 26
de ani);



Se extinde acordarea zilelor libere unuia dintre părinți și pentru cazurile în care celălalt
părinte nu realizează venituri din salarii și asimilate salariilor, venituri din activități
independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activități
agricole, silvicultură și piscicultură, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr.
227/2015 privind Codul fiscal, dar beneficiază de venituri scutite de la plata impozitului pe
venit ca urmare a încadrării în grad de handicap grav sau accentuat;



Este instituit un termen de până la 15 zile de la depunerea documentelor de către
angajator, pentru decontarea sumelor din Fondul de garantare pentru plata creanțelor
salariale reprezentând indemnizația netă încasată efectiv de părinți;

În ceea ce privește acordarea drepturilor prevăzute de OUG 111/2010:


Acordarea drepturilor prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010
privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor (e.g., concediul și
indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, cu excepția stimulentului de inserție, pentru
care au fost elaborate prevederi legislative specifice în art. II al OUG 30/2020), se
efectuează fără întrerupere, pe toata perioada instituirii stării de urgență, precum și pe o
perioadă de 30 de zile de la data încetării acesteia;

În ceea ce privește indemnizația de șomaj tehnic:


Perioada de acordare a indemnizațiilor de șomaj tehnic pentru angajații cărora contractul
individual de muncă le-a fost suspendat din inițiativa angajatorului pe durata stării de
urgență, precum și pentru alți profesioniști sau sportivi, se prelungește și după încetarea
stării de urgență până la data de 31 mai 2020, cu posibilitatea continuării după aceasta dată
pentru anumite domenii de activitate în care se vor menține restricții;

În ceea ce privește sistemul asigurărilor pentru șomaj și alte drepturi sociale:


Documentele pentru solicitarea și acordarea drepturilor de asistență socială, de asigurări
sociale de stat și de șomaj se pot depune electronic pentru încă 30 zile după încetarea stării
de urgență;



Pentru persoanele care se încadrează în categoria de șomeri așa cum aceștia sunt definiți
prin Legea 76/2002 și care beneficiază de indemnizație de șomaj la data de intrării în
vigoare a Legii 59/2020, perioada de acordare a indemnizației de șomaj se prelungește cu 3
luni. De asemenea, pentru șomerii cărora le-a fost suspendată plata indemnizației de șomaj,
perioada de acordare a indemnizației de prelungește cu 3 luni de la data repunerii în plată a
acesteia;



Perioada suspendării raporturilor de muncă în timpul stării de urgență și de alertă va fi luată
în considerare la stabilirea stagiului de cotizare de minim 12 luni în 24 luni premergătoare
datei înregistrării cererii pentru acordarea indemnizației de șomaj;



De asemenea, perioada în care angajatorii nu datorează contribuția asiguratorie pentru
muncă pentru contractele individuale de muncă suspendate din inițiativa acestora pe
perioada stării de urgență și de alertă, va fi considerată stagiu asimilat în sistemul
asigurărilor de șomaj;

Alte prevederi:
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Angajatorii pot acorda angajaților ale căror contracte de muncă sunt suspendate din
inițiativa angajatorului pe perioada stării de urgență, în cazul întreruperii temporare a
activității, tichete de masă, exclusiv în mod electronic. Valoarea tichetelor de masă se va
determina proporțional cu numărul de zile lucrătoare din luna pentru care acestea se
acordă;



Încetarea dreptului la indemnizația reprezentând 75% din salariul de bază corespunzător
locului de muncă ocupat, suportată din bugetul asigurărilor pentru șomaj conform OUG
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30/2020 pentru beneficiarii care nu respectă dispozițiile normative în vigoare privind
carantina, izolarea sau autoizolarea la domiciliu;
b)

Măsuri aplicabile în cazul străinilor:


Valabilitatea documentelor eliberate de Inspectoratul General pentru Imigrări se menține
pe durata stării de urgență și se prelungește pentru 90 de zile de la încetarea stării de
urgență;



Dreptul de ședere al străinilor în Romania în baza vizelor de intrare se menține pentru 90 de
zile de la încetarea stării de urgență, fără că aceștia să fie supuși vreunei sancțiuni sau
măsuri restrictive și fără a afecta calculul altor perioade de ședere permise prin lege.

III. Autoritățile au instituit noi măsuri de prevenire și control al infecțiilor aplicabile
pe durata stării de alertă
Măsuri cu efecte pentru persoanele care doresc să intre pe teritoriul României:
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Măsurile de mai jos au fost aplicabile intre 15 si 18 mai conform H 24/2020 și sunt aplicabile
începând cu 18 mai 2020 pentru durata stării de alertă (30 de zile), conform prevederilor
HG 394/2020;



Interzicerea intrării pe teritoriul României, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a
cetățenilor străini și apatrizilor, cu excepția următoarelor categorii de persoane:
o

Membri de familie ai cetățenilor români;

o

Membri de familie ai cetățenilor altor state membre ale Uniunii Europene sau ale
Spațiului Economic European ori ai Confederației Elvețiene, cu rezidență în
România;

o

Persoane care posedă o viză de lungă ședere, un permis de ședere sau un document
echivalent permisului de ședere eliberat de autorități ori un document echivalent
acestora emis de autoritățile altor state, potrivit legislației Uniunii Europene;

o

Persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de
ședere sau un alt document echivalent, respectiv cadre medicale, cercetători în
domeniul medical, cadre medicale pentru îngrijire geriatrică, precum şi
transportatorii şi alte categorii de personal implicat în transportul de bunuri care
asigură astfel de transporturi necesare;

o

Personal diplomatic sau consular, personal al organizațiilor internaționale, personal
militar sau personal care poate asigura ajutor umanitar;

o

Persoane în tranzit, inclusiv cei repatriați ca urmare a acordării protecției consulare;

o

Pasageri care călătoresc din motive imperative;

o

Persoane care au nevoie de protecție internațională sau din alte motive umanitare.



Suspendarea zborurilor (cu excepția cazurilor prevăzute în mod expres în HG 394/2020)
efectuate de operatorii economici din aviație spre Austria, Belgia, Confederația Elvețiană,
Franța, Germania, Iran, Italia, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Regatul
Țărilor de Jos, Spania, Statele Unite ale Americii și Turcia, și din aceste țări către România,
pentru toate aeroporturile din România;



Suspendarea transportului rutier internațional de persoane (cu excepția cazurilor indicate în
mod expres în HG 394/2020) prin servicii regulate, servicii regulate speciale și servicii
ocazionale în trafic internațional, pentru toate cursele efectuate de către operatorii de
transport spre Italia, Spania, Franța, Germania, Austria, Belgia, Confederația Elvețiană,
Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Regatul Țărilor de Jos și Turcia și din
aceste țări către România;



Instituirea, pentru toate persoanele care vin în România din străinătate, măsurii
carantinării/ izolării la locuință împreună cu familia/aparținătorii cu care locuiesc împreună
sau carantina instituționalizată, cu excepția cazurilor revăzute în mod expres în HG
394/2020;
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Menținerea închiderii temporare, totală sau parțială, a unor puncte de trecere a frontierei
de stat, conform HG 394/2020;

Acte normative
Secțiunea I


Monitorul Oficial nr. 393/14.05.2020

Ordonanța de urgență nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015
privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale („OUG 69/2020”).


Monitorul oficial nr 396/15.05.2020

Legea nr. 54/2020 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 33/2020 privind
unele măsuri fiscale și modificarea unor acte normative

Secțiunea II


Monitorul Oficial nr. 394/14.05.2020

Ordonanța de urgență nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de
15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea
coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și
completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011,
precum și a altor acte normative („OUG 70/2020”).


Monitorul Oficial nr. 416/19.05.2020

Legea nr. 59/2020 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru
modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în
domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea
coronavirusului SARS-CoV-2 („Legea 59/2020”);

Legea nr. 60/2020 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2020 privind
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru
modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în
domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea
coronavirusului SARS-CoV-2 şi pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecţie
socială („Legea 60/2020”);

Legea nr. 61/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2020 pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor
pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităților de învățământ
(„Legea 61/2020”).

09

Tax & Legal Weekly Alert

Secțiunea III


Monitorul Oficial nr. 395/15.05.2020
Hotărârea nr. 24/2020 a Consiliului Național pentru Situații de Urgență privind aprobarea
instituirii stării de alertă la nivel național și a măsurilor de prevenire și control al infecțiilor („D
24/2020”).



Monitorul Oficial nr. 410/18.05.2020

Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se
aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
(„HG 394/2020”).

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