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Sumar: 

1. Ordonanța de Urgență nr. 29/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare 

Noi măsuri fiscal-bugetare adoptate în contextul 
dificultăților economice cauzate de epidemia COVID-19 

În contextul dificultăților economice și financiare cauzate de răspândirea virusului COVID–

19, Guvernul României a adoptat Ordonanța de Urgență nr. 29/2020 („OUG 29/2020”) 

privind unele măsuri fiscal–bugetare, publicată în Monitorul Oficial nr. 230/21.03.2020. 

Măsuri fiscale 

1. Modificarea Codului Fiscal – taxe și impozite 

a) Prorogarea termenului de plată a taxelor locale 

Prorogarea termenelor de plată prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, de la 

31 martie 2020 la 30 iunie 2020 inclusiv, pentru următoarele categorii de impozite și taxe 

aplicabile atât persoanelor fizice, cât și persoanelor juridice:  

• Impozitul pe clădiri;  

• Impozitul pe terenuri;  

• Impozitul pe mijloacele de transport. 

De asemenea, plata taxelor locale menționate până la 30 iunie 2020 asigură în continuare 

păstrarea bonificației de 10% acordată contribuabililor pentru plată cu anticipație a 

impozitului pentru întregul an. 

b) Înlesniri pentru contribuabilii care aplică sistemul de plăți anticipate 

pentru impozitul pe profit  

Contribuabilii plătitori de impozit pe profit, care aplică sistemul de declarare și plată anual, 

cu plăți anticipate efectuate trimestrial, pot plăti impozitul pe profit datorat pentru primul 

trimestru din anul 2020, la nivelul sumei rezultate din calculul efectiv al impozitului pe 
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profit trimestrial curent. Acest mod de calcul se păstrează pentru toate trimestrele anului 

2020. 

2. Modificarea Codului de Procedură Fiscală – măsuri punitive 

Nu se calculează și nu se datorează dobânzi și penalități de întârziere aferente obligațiilor 

fiscale scadente și neachitate începând cu data intrării în vigoare a OUG 29/2020 (respectiv 

21 martie 2020), până la împlinirea termenului de 30 de zile de la încetarea stării de 

urgență. De asemenea, aceste obligații fiscale nu vor fi considerate restante. 

Se suspendă sau nu încep măsurile de executare silită, cu excepția executărilor silite care 

se aplică pentru recuperarea creanțelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătorești 

pronunțate în materie penală. Instituțiile de credit sau terții popriți aplică măsurile de 

suspendare a executării silite fără alte formalități din partea organelor fiscale.  

Aceste măsuri fiscale încetează de drept în termen de 30 de zile de la încetarea stării de 

urgență. 

3. Modificarea Ordonanței de Urgență nr. 6/2019 – restructurarea obligațiilor fiscale 

Se modifică prevederile Ordonanței Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități 

fiscale după cum urmează: 

• Extinderea termenului de depunere a solicitării de restructurare a obligațiilor 

fiscale până la 30 octombrie 2020; 

• Extinderea perioadei de notificare a organului fiscal cu privire la intenția 

debitorului de restructurare a obligațiilor bugetare până la 31 iulie 2020. 
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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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