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economic dificil cauzat de răspândirea infecției cu virusul COVID-19 

Comunicat de presă al Agenției Naționale de 
Administrare Fiscală 

Prin comunicatul de presă emis în data de 16 martie 2020, Agenția Națională de Administrare 

Fiscală a pregătit următoarele măsuri venite în sprijinul mediului de afaceri având în vedere 

contextul economic dificil cauzat de răspândirea cu virusul COVID – 19, după cum urmează: 

- Suspendarea sau neînceperea executării silite a creanțelor bugetare. În acest sens, 

nu se mai emit somații, popriri ale disponibilităților bănești și a veniturilor 

urmăribile și nu vor mai fi instituite sechestre asupra bunurilor. Excepție fac sumele 

provenite din hotărârile judecătorești pronunțate în materie penală. 

- Rambursarea TVA, în cursul lunii martie, pentru toate deconturile soluționate și 

pentru care s-au emis decizii de rambursare la zi; 

- Implementarea unui nou mecanism de rambursare a TVA, care vizează soluționarea 

cu celeritate a deconturilor, începând cu data de 1 aprilie 2020; 

- Suspendarea acțiunilor de control fiscal (inspecții fiscale, controale antifraudă) cu 

excepția verificărilor ce pot fi efectuate de la distanță, precum și a cazurilor de 

evaziune fiscală, acolo unde sunt indicii în acest sens; 

- Suspendarea acțiunilor antifraudă privind Filtru II și a activităților specifice din 

Punctele de Trecere a Frontierei cu Ungaria și Bulgaria; 

- Amânarea termenului de depunere a declarațiilor fiscale de la 25 martie 2020 până 

la 25 aprilie 2020. 

Măsurile vor fi aplicate: 

- În perioada în care în România este declarată stare de urgență; 

- 30 de zile de la încetarea stării de urgență. 
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Editori 

Țuca Zbârcea & Asociații Tax S.R.L. este divizia de consultanță fiscală a Țuca Zbârcea & 

Asociații, organizată ca o structură societară de sine stătătoare cu o echipă formată din 

consultanți fiscali autorizați, având o vastă experiență în domeniu. Serviciile oferite 

acoperă: planificarea tranzacțiilor, consultanță fiscală operațională, structuri de 

eficientizare (scheme de optimizare fiscală), analize fiscale și audit, audituri ale 

autorităților fiscale și soluționarea litigiilor (inclusiv combaterea riscurilor și a eventualului 

impact al unor litigii de lungă durată cu autoritățile fiscale), conformare și reprezentare 

fiscală, precum și stabilirea prețurilor de transfer.  

Experții fiscali din cadrul Țuca Zbârcea & Asociații Tax S.R.L. colaborează îndeaproape cu 

avocații firmei cu experiență în gestionarea diverselor problematici de procedură și 

contencios fiscal, asistând și reprezentând clienți dintr-o varietate de industrii cu privire la 

toate tipurile de taxe, obligații fiscale, facilități fiscale ori contribuții de orice natură la 

bugetele de stat. Țuca Zbârcea & Asociații Tax S.R.L. este societate membră a A.R.S.I.T. – 

Asociația pentru Reformarea Sistemului de Impozite și Taxe.  
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Acest material informativ are numai un caracter orientativ. Scopul său nu este de a oferi consultanţă fiscală cu caracter definitiv, care se va 

solicita conform fiecărei probleme în parte. Pentru detalii şi clarificări privind oricare dintre subiectele tratate în Buletinul Fiscal, vă rugăm să 

contactaţi consultantul sus-menţionat. 
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