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Abstract
In this difficult period, the support of tax authorities, who have adopted a series of economic, tax and
budget measures, is very important. What tax and procedural support measures are available in this
period in which the fight against the effects of the coronavirus pandemic seems to use up all of our
resources?
In the present article we aim to answer this question by carefully analyzing the main regulations
adopted during this period, including the most important ones: GEO No. 29/2020, GEO No. 30/2020,
GEO No. 32/2020, GEO No. 33/2020, GEO No. 41/2020, GEO No. 48/2020, GEO No. 53/2020, OMPF
No. 1819/2020, OMPF No. 1830/2020.
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Fiind pe deplin convinși de necesitatea de a fi în permanenţă informați cu privire la toate facilităţile fiscale
puse la dispoziţie de Ministerul Finanţelor Publice şi de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, vă propunem
un Ghid privind măsurile fiscale adoptate în contextul crizei generate de COVID-19.

1. Măsuri pentru societăţile plătitoare de impozit pe profit
1.1. Acordarea unei bonificaţii pentru plata la termen a impozitului pe profit datorat
pentru trimestrul I al anului 2020
Potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2020 privind unele măsuri fiscale şi modificarea unor
acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, se acordă o bonificaţie pentru plata până la termenul
scadent de 25 aprilie 2020 inclusiv a impozitului pe profit, astfel:
l 5% pentru marii contribuabili;
l 10% pentru contribuabilii mijlocii;
l 10% pentru ceilalţi contribuabili plătitori de impozit pe profit care nu se încadrează în primele două
categorii.
De această bonificaţie beneficiază şi contribuabilii care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de
anul calendaristic, dacă plătesc impozitul datorat pentru trimestrul/plata anticipată trimestrială până la termenul
scadent cuprins în perioada 25 aprilie – 25 iunie 2020.
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Bonificaţia de 10% se aplică şi în cazul contribuabililor care intră sub incidenţa prevederilor privind impo
zitul specific unor activităţi, pentru impozitul pe profit aferent trimestrului I al anului 2020 datorat pentru alte
activităţi decât cele corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute de Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific
unor activităţi, cu modificările şi completările ulterioare.
Cum se calculează bonificaţia?
Procentul de 5%, respectiv de 10%, stabilit potrivit prevederilor de mai sus, se scade direct din suma
datorată în contul impozitului pe profit. Suma de plată finală este cea rezultată după ce din impozitul calculat
conform reglementărilor în vigoare se scade suma reprezentând bonificaţia acordată.
Cum se declară?
Prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 935/2020 privind modificarea
şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea
modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire
prin autoimpunere sau reţinere la sursă s-a actualizat formularul 100 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la
bugetul de stat” prin introducerea unui nou rând, „Bonificaţie”, la capitolul „Impozite şi taxe care se plătesc în
contul unic”.
Bonificaţia calculată se va înscrie în mod distinct în formularul 101 „Declaraţie privind impozitul pe profit”,
pe care cel mai probabil ANAF îl va modifica astfel încât să fie conform cu noile cerinţe.
1.2. Modificarea modului de calcul al plăţilor anticipate
Pentru anul 2020, în cazul contribuabililor care aplică sistemul de declarare şi plată a impozitului pe profit
anual cu plăţi anticipate efectuate trimestrial, nivelul plăţilor anticipate se poate stabili la valoarea obţinută
pe baza calculului impozitului pe profit trimestrial curent.
Modul de calcul se păstrează pentru toate trimestrele anului fiscal 2020. Aceasta reprezintă o măsură
introdusă prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice şi fiscal-bugetare,
pentru acei contribuabili plătitori de impozit pe profit care aplică sistemul anual de plată a impozitului pe profit
cu plăţi anticipate, urmărindu-se stabilirea nivelului impozitului pe profit astfel încât să se coreleze sarcina fiscală
cu încasările reduse determinate de închiderea totală sau parţială a activităţilor ca urmare a afectării mediului
economic prin măsurile de combatere a epidemiei de COVID-19.
Reamintim că, potrivit Codului fiscal, aceste plăţi anticipate se stabilesc ca fiind de 1/4 din impozitul
anului precedent actualizat cu indicele preţurilor de consum estimat cu ocazia elaborării bugetului iniţial al
anului pentru care se efectuează plăţi anticipate (în prezent, acest indice este de 103,1%).

2. Măsuri pentru societăţile plătitoare de impozit specific unor activităţi
Impozitul specific nu se datorează pentru perioada în care activitatea a fost întreruptă total
sau parţial în timpul stării de urgenţă
Pentru anul 2020, contribuabilii care intră sub incidenţa Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor
activităţi nu datorează impozit specific pentru intervalul în care aceştia îşi întrerup activitatea total sau par
ţial pe perioada stării de urgenţă decretate. Măsura a fost introdusă prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale.
Recalcularea se face prin împărţirea impozitului specific anual la 365 de zile calendaristice şi înmulţirea
cu numărul de zile aferent perioadei din anul calendaristic în care contribuabilul a desfăşurat activitate. Perioada
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în care contribuabilii au desfăşurat activitate se determină prin scăderea din numărul de 365 de zile calendaristice
a numărului de zile aferent intervalului în care aceştia şi-au întrerupt activitatea total sau parţial pe perioada
stării de urgenţă decretate.
Pentru a beneficia de această facilitate, contribuabilii trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoa
rele condiţii:
l să fi întrerupt activitatea total sau parţial;
l să deţină certificatul pentru situaţii de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de
Afaceri; şi
l să nu se afle în insolvenţă conform informaţiilor disponibile pe pagina web a Oficiului Naţional al Regis
trului Comerţului.
Precizare. Prin certificatul pentru situaţii de urgenţă se constată, în baza declaraţiilor pe propria răspun
dere, diminuarea veniturilor sau a încasărilor cu minimum 25% în luna martie 2020 prin raportare la media
lunilor ianuarie şi februarie 2020 sau întreruperea parţială ori totală a activităţii ca efect al deciziilor emise
de autorităţile publice competente pe perioada stării de urgenţă decretate.

3. Măsuri pentru societăţile plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor
3.1. Acordarea unei bonificaţii pentru plata la termen a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor
Bonificaţia acordată este de 10% din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat pentru tri
mestrul I al anului 2020 şi se oferă pentru plata la timp a impozitului, respectiv până la data de 25 aprilie 2020,
conform OUG nr. 33/2020.
Cum se calculează bonificaţia?
Procentul de 10% se scade direct din suma datorată în contul impozitului pe veniturile microîntreprin
derilor. Suma de plată finală este cea rezultată după ce din impozitul calculat potrivit reglementărilor în vigoare
se scade suma reprezentând bonificaţia acordată.
3.2. Deducerea sumelor reprezentând sponsorizări către instituţiile şi autorităţile publice
din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor
Deducerea se face în limita prevăzută de actul normativ, în baza contractului de sponsorizare, fără a exista
obligaţia înscrierii entităţilor beneficiare respective în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă
deduceri fiscale.
Această măsură introdusă prin OUG nr. 48/2020 are ca justificare de fapt necesitatea asigurării unor re
surse suplimentare pentru finanţarea instituţiilor publice, în principal în domeniile social şi medical, implicate
în combaterea efectelor epidemiei de COVID-19, neavantajând direct mediul de afaceri.

4. Măsuri dedicate angajatorilor, persoane juridice sau persoane fizice
4.1. Introducerea unei noi categorii de venituri neimpozabile
Nu sunt supuse impozitului pe veniturile din salarii şi nici incluse în baza de calcul al contribuţiilor sociale
obligatorii avantajele în natură acordate persoanelor fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate sala
riilor ca urmare a ocupării unor funcţii considerate de către angajator/plătitor esenţiale pentru desfăşurarea
activităţii şi care se află în izolare preventivă la locul de muncă sau în zone special dedicate în care nu au acces
persoane din exterior, pentru o perioadă stabilită de angajator/plătitor, în cazul instituirii stării de asediu sau
de urgenţă, potrivit legii. Această măsură a fost introdusă prin OUG nr. 48/2020.
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4.2. Acordarea de indemnizaţii suportate din buget
ü Pe perioada stării de urgenţă sunt suportate din bugetul asigurărilor pentru şomaj indemnizaţiile pen
tru perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă, din iniţiativa angajatorului, potrivit
art. 52 alin. (1) lit. c) din Codul muncii, ca urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2.
Indemnizaţiile de care beneficiază salariaţii se stabilesc la 75% din salariul de bază corespunzător locului
de muncă ocupat, dar se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj în limita a 75% din câştigul salarial mediu
brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020 (5.429 lei). Măsura a fost
introdusă prin Ordonanţa 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 epide
miologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.
ü Sunt suportate din Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale indemnizaţiile nete, încasate

efectiv de părinte, pentru zilele libere acordate pentru supravegherea copiilor. Iniţial, sumele se plătesc de
angajatori din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri şi cheltuieli, aceştia putând
recupera indemnizaţia încasată efectiv de părinte. Impozitele şi contribuţiile de asigurări sociale aferente in
demnizaţiei nu sunt suportate din Fondul de garantare.
Valoarea indemnizaţiei brute este în cuantum de 75% din salariul de bază corespunzător unei zile lucră
toare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea
bugetului asigurărilor sociale de stat.
Reamintim că se pot acorda zile libere unuia dintre părinţi pentru supravegherea copiilor în situaţia sus
pendării cursurilor sau închiderii temporare a unităţilor de învăţământ unde aceştia sunt înscrişi, ca urmare a
condiţiilor meteorologice nefavorabile sau a altor situaţii extreme decretate astfel de autorităţile competente.
Atenţie! Începând cu luna aprilie, conform OUG nr. 48/2020, pentru sumele suportate de stat, respectiv
pentru şomaj tehnic şi indemnizaţia pentru zile libere acordate părinților, nu se acordă facilităţile fiscale
prevăzute la art. 60, 1381 şi 154 alin. (1) lit. r) din Codul fiscal, de care aceste persoane beneficiază în mod
obişnuit.

5. Măsuri dedicate persoanelor fizice
Pot beneficia, din bugetul de stat, de o indemnizaţie lunară de 75% din câştigul salarial mediu brut pre
văzut de Legea nr. 6/2020 persoanele fizice care exploatează o întreprindere (persoanele fizice autorizate,
întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, persoanele care desfăşoară profesii liberale), respectiv alţi
profesionişti, astfel cum sunt reglementați de Codul civil, precum şi persoanele care au încheiate convenţii
individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată,
cu modificările ulterioare, care întrerup activitatea ca urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2, pe peri
oada stării de urgenţă. Aceasta se obţine în baza declaraţiei pe propria răspundere a persoanei fizice.
Sportivii, antrenorii, medicii, asistenții medicali, maseurii, kinetoterapeuţii, cercetătorii beneficiază de
o indemnizaţie de 75% din drepturile în bani aferente contraprestaţiei activităţii sportive, dar nu mai mult de
75% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea nr. 6/2020, pentru perioada suspendării temporare a
contractului de activitate sportivă din iniţiativa structurii sportive.
Persoanele fizice care obţin venituri exclusiv din drepturile de autor şi drepturile conexe şi care întrerup
activitatea ca urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2 beneficiază de o indemnizaţie lunară de 75% din
câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea nr. 6/2020, în baza documentelor solicitate de Agenţia Naţională
pentru Plăţi şi Inspecţie Socială.
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Avocații a căror activitate este redusă ca urmare a efectelor pandemiei beneficiază de indemnizaţia de
75% din câştigul salarial mediu brut, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2020 pentru modificarea
şi completarea unor acte normative privind măsuri de protecţie socială determinate de răspândirea coronaviru
sului SARS-CoV-2. Condiţia este ca în luna pentru care solicită indemnizaţia să fi realizat încasări cu minimum
25% mai mici decât media lunară pe anul 2019, dar nu mai mari decât câştigul salarial mediu brut. Indemnizaţia
se plăteşte în baza declaraţiei pe propria răspundere a avocatului privind îndeplinirea condiţiilor de acordare,
pe care o transmite la agenţia pentru plăţi şi inspecţie socială în a cărei rază teritorială se află domiciliul fiscal.
În toate cazurile, indemnizaţia se suportă din bugetul de stat pe perioada stării de urgenţă. Având în vedere
că în anul 2020 câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat este
de 5.429 lei, indemnizaţia fixă pentru persoanele din categoriile de mai sus este de 4.072 lei brut pe lună.
Aceste indemnizaţii sunt supuse impozitării şi plăţii contribuţiilor sociale, conform Codului fiscal, potrivit
regulilor de mai jos.
Pentru indemnizaţiile plătite avocaţilor, altor profesionişti menţionaţi anterior şi celor care obţin venituri
din drepturi de autor, responsabili pentru declararea şi plata sumelor datorate sunt beneficiarii, care trebuie
să plătească, până la data de 15 martie 2021, impozitul pe venit în cotă de 10%, CAS în cotă de 25% şi CASS în
cotă de 10%. Cotele se aplică la valoarea brută a indemnizaţiei, iar declararea se face prin declaraţia unică pri
vind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice.
În cazul indemnizaţiei de care beneficiază persoanele cu convenţii individuale de muncă încheiate în
baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, precum şi persoanele fizice care obțineau
venituri din contracte de activitate sportivă, calculul, reţinerea şi plata impozitului pe venit, contribuţiei de
asigurări sociale şi contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se realizează de către cooperația cu care acestea
au încheiate convenţii individuale, respectiv de structura sportivă, în calitate de plătitori, din indemnizaţia brută
încasată de la agenţiile pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene.

6. Măsuri în materie de taxă pe valoarea adăugată
Derogarea de la plata TVA în vamă
Nu se face plata efectivă la organele vamale de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de
TVA conform Codului fiscal care importă, în perioada pentru care s-a instituit starea de urgenţă şi în următoarele
30 de zile calendaristice de la data încetării acesteia, medicamente, echipamente de protecţie, alte dispozitive
sau echipamente medicale şi materiale sanitare care pot fi utilizate în prevenirea, limitarea, tratarea şi comba
terea COVID-19.
Nu se face plata efectivă la organele vamale de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de
TVA, importatori care deţin autorizaţie de utilizator final, care importă alcool etilic complet denaturat, utilizat
pentru producerea de dezinfectanți, în perioada pentru care s-a instituit starea de urgenţă.
În acest sens, în anexa nr. 1 la OUG nr. 48/2020 este prevăzută Lista bunurilor pentru care nu se face
plata efectivă a TVA la organele vamale.
Cum declarăm?
Taxa aferentă acestor importuri realizate în cursul perioadei fiscale se evidenţiază de către importatori
în decontul de TVA (formularul 300), atât ca taxă colectată, cât şi ca taxă deductibilă.
Măsura a fost introdusă prin OUG nr. 33/2020, modificată şi completată prin OUG nr. 48/2020, şi se aplică
în perioada pentru care s-a instituit starea de urgenţă şi în următoarele 30 de zile calendaristice de la data înce
tării acesteia.
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7. Măsuri în domeniul impozitelor şi taxelor locale
Prorogarea termenului de plată a impozitelor şi taxelor locale
Prin OUG nr. 29/2020, pentru anul 2020 se prorogă termenul de plată a impozitelor şi taxelor pe clădiri,
terenuri şi mijloace de transport de la 31 martie inclusiv la 30 iunie inclusiv, cu acordarea bonificaţiei stabilite
de consiliul local.

8. Măsuri în domeniul procedurii fiscale
ü Nu se calculează şi nu se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere, conform Codului de procedură

fiscală, pentru obligaţiile fiscale scadente începând cu data intrării în vigoare a OUG nr. 29/2020 şi neachitate
până la încetarea acestor măsuri.
ü În linie cu măsura anterioară, nu sunt considerate obligaţii fiscale restante, potrivit legii, obligaţiile
fiscale scadente începând cu data intrării în vigoare a OUG nr. 29/2020 şi neachitate până la încetarea acestor
măsuri.
ü Se suspendă sau nu încep măsurile de executare silită, prin somaţie, poprire şi valorificarea bunurilor

la licitaţie, a creanţelor bugetare, cu excepţia executărilor silite care se aplică pentru recuperarea creanţelor
bugetare stabilite prin hotărâri judecătoreşti pronunțate în materie penală. Măsura a fost introdusă prin OUG
nr. 29/2020.
ü Nu se calculează şi nu se datorează dobânzi şi penalităţi, conform Codului de procedură fiscală, pentru

plata cu întârziere a ratelor din graficele de eşalonare neachitate până la împlinirea termenului de 30 de zile
de la încetarea stării de urgenţă, potrivit OUG nr. 48/2020. În acest caz, organul fiscal competent reface graficul
de eşalonare din oficiu, cu respectarea perioadei de eşalonare aprobate. Noul grafic de eşalonare se comunică
debitorului prin decizia organului fiscal.
ü Obligaţiile bugetare care reprezintă o condiţie de menţinere a valabilităţii înlesnirilor la plată, inclusiv

cele cuprinse în ratele din graficele de eşalonare, nu sunt considerate obligaţii fiscale restante, astfel cum este
prevăzut în OUG nr. 48/2020.
ü Se suspendă condiţiile de menţinere a valabilităţii eşalonărilor la plată acordate potrivit legii, conform
prevederilor OUG nr. 48/2020. Aceste condiţii se consideră îndeplinite dacă debitorii achită obligaţiile aferente
în termen de 30 de zile de la încetarea stării de urgenţă.
ü Pentru obligaţiile care reprezintă o condiţie de menţinere a valabilităţii înlesnirilor la plată, contribuabilii

pot solicita modificarea eşalonării la plată, cererea trebuind să fie depusă până la expirarea termenului de
30 de zile de la data încetării stării de urgenţă, prevederile art. 195 din Codul de procedură fiscală aplicându-se în
mod corespunzător. Măsura a fost introdusă prin OUG nr. 48/2020.
ü Termenele de prescripţie a dreptului organului fiscal de a stabili creanţe fiscale şi de a cere executarea
silită, precum şi cel al contribuabilului/plătitorului de a cere restituirea creanţelor fiscale, prevăzute de Codul
de procedură fiscală, se suspendă sau nu încep să curgă până la împlinirea termenului de 30 de zile de la înce
tarea stării de urgenţă.

Extinderea rambursării TVA cu control ulterior
Taxa pe valoarea adăugată solicitată la rambursare va fi plătită contribuabililor, urmând ca verificarea
fiscală să se facă ulterior rambursării, conform OUG nr. 48/2020. Inspecţia fiscală ulterioară se decide pe baza
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unei analize de risc. Măsura a fost adoptată din necesitatea reducerii perioadei de soluţionare a deconturilor
cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare, cu scopul de a reintroduce rapid în circuitul economic su
mele solicitate la rambursare, precum şi ţinând cont de imposibilitatea deplasării, în condiţiile actuale, a echipelor
de control la sediul contribuabililor şi de nevoia evitării contactului fizic cu aceştia.
Excepţie de la aplicarea acestei măsuri fac:
l deconturile cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare pentru care, până la data intrării în
vigoare a OUG nr. 48/2020, a fost începută inspecţia fiscală în vederea soluţionării acestora;
l deconturile cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare care se soluţionează după efectuarea
inspecţiei fiscale anticipate, în cazul în care:
– contribuabilul are înscrise în cazierul fiscal fapte care sunt sancționate ca infracţiuni;
– organul fiscal central, pe baza informaţiilor deţinute, constată că există riscul unei rambursări ne
cuvenite;
– a fost declanșată procedura de lichidare voluntară sau a fost deschisă procedura de insolvenţă, cu
excepţia celor pentru care s-a confirmat un plan de reorganizare, în condiţiile legii speciale;
– se depune primul decont cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare după înregistrarea în
scopuri de TVA, doar în cazul altor contribuabili decât cei mari sau mijlocii;
– soldul sumei negative de TVA solicitat la rambursare provine din mai mult de 12 perioade de raportare
lunare, respectiv patru perioade de raportare trimestriale, doar în cazul altor contribuabili decât
cei mari sau mijlocii.
Precizare. Toate aceste măsuri adoptate în domeniul procedurii fiscale se aplică pe perioada stării de
urgenţă şi 30 de zile de la încetarea acesteia.

9. Alte măsuri adoptate cu impact în domeniul fiscal
ü Plăţi online din trezorerie. Începând cu data de 21 aprilie 2020, societăţile pot face plăţi online din

trezorerie. În acest sens, ordinul de plată multiplu electronic (OPME) poate fi utilizat de operatorii economici
(agenţii economici) şi alte entităţi decât instituţiile publice pentru efectuarea de plăţi online din conturile deschise
la unităţile Trezoreriei Statului. Măsura a fost introdusă prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.819/2020
pentru modificarea şi completarea art. 61 din Normele metodologice privind utilizarea şi completarea ordinului
de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) şi a ordinului de plată multiplu electronic (OPME), aprobate prin Ordi
nul ministrului finanţelor publice nr. 246/2005, precum şi pentru completarea Procedurii de comunicare prin
mijloace electronice de transmitere la distanţă între Ministerul Finanţelor Publice/organul fiscal central şi per
soanele fizice, persoanele juridice şi alte entităţi fără personalitate juridică, aprobată prin Ordinul ministrului
finanţelor publice nr. 660/2017.
ü Realizarea ghișeului virtual de plăţi. S-a aprobat realizarea ghișeului virtual de plăţi, numit Sistemul

naţional electronic de plată online a obligaţiilor de plată către bugetul general consolidat, operabil de pe adresa
de internet ghiseul.ro, care va fi extins pentru a introduce posibilitatea de plată a obligaţiilor datorate bugetului
general consolidat şi pentru persoanele juridice şi alte entităţi fără personalitate juridică. Acest lucru s-a realizat
prin Hotărârea Guvernului nr. 285/2020 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.235/2010
privind aprobarea realizării Sistemului naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul
bancar.
În prezent, Sistemul Naţional Electronic de Plată (SNEP) se adresează exclusiv plăţii taxelor şi impozitelor
şi exclusiv persoanelor fizice.
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ü Plăţi cu cardul prin ghişeul.ro. Tot în acest sens, prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.816/2020

pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.376/2016 au fost aprobate
tipurile de creanţe fiscale care pot fi plătite prin intermediul cardurilor bancare în sistem online cu ajutorul
Sistemului Naţional Electronic de Plăţi.
ü Introducerea de noi documente pe baza cărora contribuabilii persoane fizice să se poată identifica
electronic în Spaţiul Privat Virtual (SPV) (alte acte administrative începând cu data de 1 aprilie 2020).
ü Introducerea, în materia impozitării nerezidenţilor, de formulare inteligente care să poată fi comu
nicate online. Această măsură, prevăzută în Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.830/2020 privind mo
dificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 583/2016 pentru aprobarea formularisticii prevăzute de
art. 230 şi 232 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, oferă vari
anta utilizării de mijloace electronice de transmitere la distanţă sau chiar, acolo unde este cazul, posibilitatea
editării şi completării formularelor de către solicitanți cu ajutorul unui program de asistenţă special (PDF-uri
inteligente), acestea putând fi transmise/primite pe cale electronică.
ü Soluţionarea contestaţiilor online sau prin telefon. Pe perioada stării de urgenţă, susţinerea contestaţiei
poate fi realizată în faţa organelor de soluţionare a contestaţiilor şi prin intermediul mijloacelor electronice de
comunicare la distanţă/telefon, direcţia de specialitate menţinând legătura permanent cu contribuabilii pentru
găsirea celor mai bune soluţii (ANAF – Serviciul Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media, Comunicat de presă
nr. 546 din 14 aprilie 2020, disponibil pe site-ul instituţiei).
ü Asigurarea asistenţei contribuabililor de la distanţă. Au fost adoptate măsuri de furnizare de la distanţă

a serviciului de asistenţă a contribuabililor în domeniile fiscal şi IT în vederea îndeplinirii obligaţiilor fiscale (SPV,
Call-Center şi Formularul de Contact) pentru asigurarea conformării fiscale (ANAF – Serviciul Comunicare, Relaţii
Publice şi Mass-Media, Comunicat de presă nr. 546 din 14 aprilie 2020, disponibil pe site-ul instituţiei).
ü Prelungirea posibilităţii de a solicita restructurarea fiscală. Prin OUG nr. 29/2020 s-a prelungit perioada
în care debitorul care doreşte să îşi restructureze obligaţiile bugetare îşi poate exprima intenţia, potrivit capito
lului I din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale. Astfel, conform modificărilor,
acesta are obligaţia de a notifica organul fiscal competent cu privire la intenţia sa în perioada 1 februarie – 31 iulie
2020, sub sancţiunea decăderii din dreptul de a mai beneficia de restructurarea obligaţiilor bugetare. Solicitarea
de restructurare se poate depune până la data de 30 octombrie 2020.

Măsurile prezentate par să urmărească două direcţii principale – menţinerea lichidităţilor pentru companii
în perioada de criză şi dezvoltarea comunicării prin mediul online între autorităţi şi contribuabili, persoane fizice
şi juridice. Principalele măsuri luate în vederea menţinerii şi chiar a creşterii nivelului de lichiditate al contribua
bililor vizează plăţile făcute la termen de stat, cum ar fi în cazul rambursării TVA sau al plăţii concediilor medicale,
dar şi încurajarea achitării la timp a impozitelor prin sistemul de bonificaţii, pentru ca astfel să se asigure un
flux pozitiv de venituri la buget.
Altfel spus, chiar dacă au fost adoptate măsuri care permit amânarea, fără penalităţi, a plăţii principalelor
impozite directe datorate de persoanele juridice (impozitul pe profit, impozitul pe veniturile microîntreprinderilor
etc.) sau a impozitelor şi taxelor locale, recomandăm agenţilor economici să îşi achite obligaţiile fiscale la timp
dacă au resursele necesare. De asemenea, nu putem să nu observăm orientarea pronunţată spre digitalizare,
susţinută de nevoia de comunicare online mult mai bună cu autorităţile.
Conştienţi de rolul nostru de consilieri de încredere ai antreprenorilor, noi, profesioniştii contabili
membri ai CECCAR, suntem în prima linie în lupta cu efectele economice ale coronavirusului şi pentru iden
tificarea soluţiilor de vindecare rapidă a afacerii dumneavoastră.
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Informaţii utile despre mediul economic în contextul pandemiei de coronavirus găsiți şi pe pagina de
dicată – www.covid-19.ceccar.ro!

Bibliografie
1. ANAF – Serviciul Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media, Comunicat de presă nr. 546 din 14 aprilie 2020,
disponibil la https://static.anaf.ro/static/3/Galati/20200414152230_com546.pdf.
2. Hotărârea Guvernului nr. 285/2020 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.235/2010
privind aprobarea realizării Sistemului naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând
cardul bancar, publicată în Monitorul Oficial nr. 305/10.04.2020.
3. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.816/2020 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul
ministrului finanţelor publice nr. 1.376/2016 privind tipurile de creanţe fiscale care pot fi plătite prin inter
mediul cardurilor bancare în sistem online prin intermediul Sistemului Naţional Electronic de Plăţi, publicat
în Monitorul Oficial nr. 275/02.04.2020.
4. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.819/2020 pentru modificarea şi completarea art. 61 din Normele
metodologice privind utilizarea şi completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) şi a ordi
nului de plată multiplu electronic (OPME), aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 246/2005,
precum şi pentru completarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la
distanţă între Ministerul Finanţelor Publice/organul fiscal central şi persoanele fizice, persoanele juridice
şi alte entităţi fără personalitate juridică, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 660/2017,
publicat în Monitorul Oficial nr. 279/03.04.2020.
5. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.830/2020 privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor
publice nr. 583/2016 pentru aprobarea formularisticii prevăzute de art. 230 şi 232 din Legea nr. 227/2015
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial nr. 302/10.04.2020.
6. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice şi fiscal-bugetare, publicată
în Monitorul Oficial nr. 230/21.03.2020.
7. Ordonanţa 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, publicată în Monitorul Oficial nr. 231/21.03.2020,
cu modificările şi completările ulterioare.
8. Ordonanţa 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 sta
bilirea 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,
publicată în Monitorul Oficial nr. 260/30.03.2020, cu modificările şi completările ulterioare.
9. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2020 privind unele măsuri fiscale şi modificarea unor acte
normative, publicată în Monitorul Oficial nr. 260/30.03.2020, cu modificările şi completările ulterioare.
10. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2020
privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare
a unităţilor de învăţământ, publicată în Monitorul Oficial nr. 282/03.04.2020.
11. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale, publicată în Moni
torul Oficial nr. 319/16.04.2020.
12. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 53/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative
privind măsuri de protecţie socială determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, publicată în
Monitorul Oficial nr. 325/21.04.2020.

52

