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1. Prorogarea termenului pentru dobânzi și penalități de întârziere 

 

Termenul până la care nu se calculează dobânzi și penalități de întârziere pentru obligațiile fiscale ce sunt 

scadente începând cu 21 martie 2020 se prorogă până la data de 25 octombrie 2020. 

 

Sursă: Ordonanța de urgență nr. 99/2020 privind unele măsuri fiscale, modificarea unor acte normative și 
prorogarea unor termene, publicată în 25 iunie 2020 

 

 

2. Bonificații pentru plata impozitului pe profit și pentru impozitul pe veniturile microîntreprinderilor 

 
Contribuabilii plătitori de impozit pe profit și de impozit pe veniturile microîntreprinderilor primesc o bonificație 
de 10% pentru plata trimestrială până la scadențele prevăzute de lege pentru trimestrele II și III ale anului 
2020 (25 iulie 2020, respectiv 25 octombrie 2020).  
 
Bonificația de 10% se aplică, în mod corespunzător, și contribuabililor care au optat pentru un an fiscal diferit 
de anul calendaristic și care achită impozitul datorat trimestrial / plata anticipată trimestrială până la termenul 
scadent cuprins în perioada 25 aprilie - 25 iunie 2020,  26 iunie – 25 septembrie 2020, respectiv în perioada 
26 septembrie - 25 decembrie 2020.  
 
Sursă: Ordonanța de urgență nr. 99/2020 privind unele măsuri fiscale, modificarea unor acte normative și 
prorogarea unor termene, publicată în 25 iunie 2020 

 
 
3. Prorogarea termenului pentru rambursarea de TVA cu control fiscal ulterior 

 
Termenul pentru rambursarea de TVA cu control ulterior se prorogă până la data de 25 octombrie 2020.  
 
Sursă: Ordonanța de urgență nr. 99/2020 privind unele măsuri fiscale, modificarea unor acte normative și 
prorogarea unor termene, publicată în 25 iunie 2020 

 
 
4. Scutiri de la TVA  

 
Sunt scutite de taxa pe valoare adăugată, cu drept de deducere, livrările de măști de protecție individuale și 
ventilatoare medicale pentru terapie intensivă efectuate către instituţiile publice responsabile cu constituirea 
rescEU - rezerva de capacităţi a Uniunii Europene. 
 
Scutirea se va aplica și pentru importurile și achizițiile intracomunitare de măști de protecție individuale și 
ventilatoare medicale efectuate de către instituţiile publice responsabile pentru constituirea rezervei rescEU.   
 
Scutirile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2020 si se aplică pe baza declaraţiei pe propria răspundere 
a instituţiei beneficiare privind destinația bunurilor. 
 
Sursă: Ordonanța de urgență nr. 99/2020 privind unele măsuri fiscale, modificarea unor acte normative și 
prorogarea unor termene, publicată în 25 iunie 2020 
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5. Măsuri privind impozitul specific 

 
Contribuabilii plătitori de impozit specific conform Legii nr. 170/2016 nu datorează impozit pentru o perioadă 
de 90 de zile începând cu data intrării în vigoare a Ordonanței (25 iunie 2020).  
 
La această perioadă se adaugă perioada în care contribuabilii au întrerupt activitatea, total sau parțial, ca 
urmare a stării de urgență, conform OUG nr. 48/2020. 
 
Termenul pentru declararea și plata impozitului specific aferent semestrului I 2020 este extinsă până la data 
de 25 octombrie 2020 inclusiv. 
 
Sursă: Ordonanța de urgență nr. 99/2020 privind unele măsuri fiscale, modificarea unor acte normative și 
prorogarea unor termene, publicată în 25 iunie 2020 
 
 
6. Prorogarea termenului pentru aplicarea de dobânzi și penalități pentru ratele eșalonate neachitate 

 
Dobânzile și penalitățile pentru plata cu întârziere a ratelor din graficele de eșalonare neachitate nu se 

calculează și nu se datorează până la noul termen de 25 octombrie 2020. 

 

Sursă: Ordonanța de urgență nr. 99/2020 privind unele măsuri fiscale, modificarea unor acte normative și 
prorogarea unor termene, publicată în 25 iunie 2020 
 
 
7. Aprobarea procedurii de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale la sistemul informatic 

al Agenției Naționale de Administrare Fiscală 

 
A fost aprobată procedura de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale la sistemul informatic 
național de supraveghere și monitorizare a datelor fiscale al Agenției Naționale de Administrare Fiscală.  
 
Totodată, autoritățile stabilesc și termenele limită pentru conectarea la sistemul informatic ținând cont de 
categoria operatorilor economici: 30 septembrie 2020 pentru marii contribuabili, respectiv 31 ianuarie 2021 
pentru contribuabilii mijlocii și mici. 
 
Sursă: Ordinul nr. 2.668 / 2020 privind aprobarea procedurii de conectare a aparatelor de marcat electronice 
fiscale la sistemul informatic național de supraveghere și monitorizare a datelor fiscale al Agenției Naționale 
de Administrare Fiscală, publicat în 19 iunie 2020 
 

 

 

Acest newsletter este oferit de TPA Group. 

 

Cu stimă, 

Echipa TPA Group 
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Contact: 

 

TPA România 

46 Grigore Cobălcescu st, Sect.1, 010196 București 

Tel.: +40 21 310 06-69 

Fax: +40 21 310 06-68 

www.tpa-group.ro 

www.tpa-group.com 

 

Dacă doriți să primiți regulat Noutăți fiscale și legislative vă rugăm să vă abonați la newsletter. 
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