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I. FACILITĂȚI FISCALE ȘI MODIFICAREA UNOR TERMENE 
 
Autoritățile au introdus recent anumite facilități fiscale (cum ar fi eșalonarea la plată a obligațiilor 
fiscale) și au modificat anumite termene. 
 
1. Eșalonări la plată 
 
Obligaţiile fiscale a căror scadenţă / termen de plată s-a împlinit după data declarării stării de urgenţă 
şi nestinse până la data eliberării certificatului de atestare fiscală pot fi eșalonate pe o perioadă de 
cel mult 12 luni.   
 
Pentru a beneficia de eșalonare, debitorul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții: 
 

• Se depună o cerere până pe 15 decembrie 2020; 

• Să nu se afle în faliment / dizolvare; 

• Să nu înregistreze obligații fiscale restante la data declarării stării de urgenţă şi nestinse la data 
eliberării certificatului de atestare fiscală; 

• Să nu i se fi stabilit răspunderea potrivit legislaţiei privind insolvenţa / răspunderea solidară 
potrivit Codului de procedură fiscală (condiția se consideră îndeplinită dacă suma a fost stinsă); 

• Să fi depus toate declarațiile fiscale până la data eliberării certificatului de atestare fiscală. 
 
Se pot eșalona și obligațiile fiscale stabilite în urma unei inspecții fiscale în derulare la data intrării în 
vigoare a prezentelor modificări legislative, indiferent de perioada verificată. 
 
Eşalonarea la plată nu se acordă pentru obligațiile fiscale care:   
 

• Au făcut obiectul unei eşalonări care şi-a pierdut valabilitatea;   

• Au scadenţa / termenul de plată după data eliberării certificatului de atestare fiscală;   

• La data eliberării certificatului de atestare fiscală sunt suspendate sau sunt sub procedura 
compensării; 

• Sunt mai mici de 5.000 lei în cazul persoanelor juridice (500 lei în cazul persoanelor fizice). 
 
Se introduc următoarele dobânzi și penalități aferente eșalonării: 
 

• Dobândă de 0.01% pe zi începând cu data de 26 decembrie 2020, pentru fiecare zi de întârziere;  

• Penalitate de întârziere de 0.01% pe zi, calculată până la data emiterii deciziei de eșalonare; 

• Penalitate de întârziere de 5% din suma rămasă nestinsă din rata de eșalonare; 

• Penalitate de 5% din suma rămasă nestinsă în cazul în care eșalonarea își pierde valabilitatea. 
  
2. Alte facilități 

 

• Nu se datorează impozit specific unor activități (HoReCa) pentru perioada 26 octombrie 2020 – 
31 decembrie 2020; 
 

• Autoritățile locale pot acorda reduceri ale impozitului / taxei pe clădiri pentru anul 2020; 
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• Obligația de a conecta casele de marcat electronice la server-ul ANAF se suspendă până pe 31 
decembrie 2020; 
 

• Debitorii care doresc să își restructureze obligațiile bugetare pot notifica organul fiscal competent 
până la 31 martie 2021, iar solicitarea de restructurare se poate depune până la 30 iunie 2021; 

• Cheltuielile privind testele legate de SARS-CoV-2 sunt deductibile la nivelul persoanei fizice 
autorizate și nu reprezintă venituri de natură salarială impozabile (nu sunt supuse impozitului pe 
venit și contribuțiilor sociale); 
 

• Termenul până la care nu se vor calcula dobânzi și penalități pentru debitele scadente începând 
cu 21 martie, și până la care se suspendă sau nu începe executarea silită s-a prelungit până pe 
25 decembrie 2020; 

 

• Termenul privind rambursarea TVA cu control ulterior a fost prelungit până pe 25 ianuarie 

2021. 

 
Sursă: Ordonanţa de urgenţă nr. 181/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea 
şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene. 
 
 
 
II. MODIFICĂRI ADUSE NORMELOR DE APLICARE A CODULUI FISCAL  
 
Au fost introduse anumite modificări aferente normelor de aplicare a Codului fiscal. Prezentăm mai 
jos o parte dintre modificările în materie de TVA: 
 

• Momentul în care o persoană fizică ce desfășoară tranzacții cu proprietăți imobiliare trebuie să 
se înregistreze din perspectiva TVA; 
 

• Condițiile în care transferul alimentelor, efectuat conform legislației privind diminuarea risipei 
alimentare nu reprezintă o livrare de bunuri; 

 

• Modul in care pot fi emise cupoanele valorice (fizic sau electronic) și includerea tichetelor pentru 
care nu se cunosc toate elementele necesare determinării taxei datorate (e.g. tichetele de 
vacanţă, tichetele cadou etc.) în categoria cupoanelor valorice cu scop multiplu. 

 

Sursă: Hotărârea nr. 864/2020 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016. 

 

 
 
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 doriţi să primiți regulat Noutăți fiscale și legislative vă rugăm să vă abonati la newsletter. 
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Daniela Zar, FCCA 

Tax Partner 
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