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În acest număr:

Autoritățile intenționează legiferarea unor măsuri fiscale care să îi ajute pe
contribuabili să treacă mai ușor peste problemele generate de pandemia COVID-19
Așa cum au menționat reprezentanți ai autorităților, precum și în urma unor comunicate de presa
apărute ulterior ședinței de Guvern din 7 mai 2020, Guvernul României intenționează să legifereze mai
multe măsuri ce vizează acordarea unor facilități pentru contribuabili, scopul fiind acela de a trece mai
ușor peste problemele rezultate în urma pandemiei COVID-19.
Printre cele mai relevante aspecte, subliniem următoarele:.
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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 şi
contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, a termenului pentru depunerea
Formularului 230, precum și a termenului prevăzut pentru plata impozitului pe venit şi a
contribuțiilor sociale obligatorii, datorate de persoanele fizice până la data de 30 iunie
inclusiv;



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



Anularea unor obligații de plată accesorii.
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Autoritățile intenționează legiferarea unor măsuri fiscale care să îi ajute pe
contribuabili să treacă mai ușor peste problemele generate de pandemia COVID-19
1.

Modificări avute în vedere 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:




c)

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 vor fi acordate de către contribuabil prin completarea Declarației unice
(sau a Declarației unice rectificative, în cazul în care a fost depusă deja) și ne
așteptăm să se publice un formular actualizat de către autoritățile fiscale;

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;

Introducerea unei noi categorii de contribuabili/plătitori de venit la sistemul de asigurări
sociale de sănătate:


Persoanele juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora și care
potrivit legii datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate, pentru persoanele
fizice care desfășoară o activitate în baza unui contract individual de muncă, unui raport
de serviciu sau a unui statut special prevăzut de lege, pe perioada suspendării din
funcție a acestora, în condițiile legii;

d) Acordarea unor facilități fiscale pentru stimulentele/primele acordate de către angajator
pentru perioada stării de urgență angajaților a căror activitate presupune contact direct cu
cetățenii și sunt supuse riscului de infectare cu SARS-CoV-2:
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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 în condițiile menționate mai sus și plătite până la data de 30 iunie 2020
inclusiv;
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2.

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


Reducerea impozitului anual pe clădiri, pentru clădirile nerezidențiale folosite în activitatea
economică proprie sau închiriate, daca proprietarii sau utilizatorii clădirilor au fost obligați
să își întrerupă total activitatea economică.



Scutirea de la plata taxei lunare pe clădiri, dacă utilizatorii clădirilor au fost obligați să își
întrerupă total activitatea economică.



Condiții pentru reducerea impozitului anual pe clădiri:
 să fi existat obligația de a întrerupe total activitatea, în baza unor prevederi legale; sau,
 reducerea chiriilor cu cel puțin 50% și neutilizarea a cel puțin 50% din suprafața totală,
ca urmare a faptului că utilizatorii au fost obligați să își întrerupă activitatea economică.



3.

Scutirea de la plata taxei lunare pe clădiri poate fi accesată în urma depunerii unei cereri și a
unei declarații pe propria răspundere din care să reiasă prevederile legale în baza cărora a
existat obligația de a întrerupe total activitatea.

Anularea unor obligații de plată accesorii


Beneficiarii acestei facilități fiscale sunt contribuabili care la data de 31 martie 2020 au
obligații bugetare principale restante, respectiv: persoane juridice, persoane fizice sau
entități fără personalitate juridică, unități administrative-teritoriale sau subdiviziunilor
administrativ teritoriale ale municipiului București ori instituțiilor publice;



În ceea ce privește cuantumul obligațiilor bugetare restante la data de 31 martie 2020,
Proiectul de Ordonanță nu mai prevede niciun plafon valoric;



Proiectul de Ordonanță are ca principal obiect anularea accesoriilor aferente (i) obligațiilor
bugetare pentru care s-a împlinit scadența sau termenul de plată până la 31 martie 2020
inclusiv, (ii) diferențelor de obligații bugetare principale stabilite prin decizie de impunere
sau prin declarație rectificativă, aferente perioadelor fiscale de până la 31 martie 2020
inclusiv, precum și (iii) obligațiilor de plată individualizate în titluri executorii emise în
vederea recuperării aferente perioadelor fiscale de până la 31 martie 2020;



Pentru a beneficia de facilitatea fiscală a anulării obligațiilor de plată accesorii aferente
obligațiilor bugetare restante la 31 martie 2020 inclusiv, contribuabilii trebuie să
îndeplinească cumulativ condiții generale, precum:
(i) să stingă toate obligațiile bugetare principale restante la 31 martie 2020 inclusiv,
(ii) să stingă toate obligațiile bugetare principale și accesorii cu termene de plată
cuprinse între data de 1 aprilie 2020 și data depunerii cererii de anulare a
accesoriilor
(iii) debitorul să depună toate declarațiile fiscale, potrivit vectorului fiscal, până la data
depunerii cererii de anulare a accesoriilor;
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Pe lângă condițiile generale de mai sus, Proiectul de Ordonanță prevede și o serie de
condiții speciale pentru fiecare caz reglementat de Ordonanță;



Cererea de anulare ar trebui 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.
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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.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm 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.
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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
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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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