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Ordonanța de Urgență nr. 48/2020 privind unele 
măsuri financiar-fiscale 

În contextul dificultăților economice și financiare cauzate de epidemia generată de virusul 

COVID–19, în Monitorul Oficial nr. 319/16.04.2020 s-a publicat Ordonanța de urgență nr. 

48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale („OUG 48/2020”). 

OUG nr. 48/2020 prevede următoarele măsuri fiscale, în vigoare de la 16 aprilie 2020:  

1. Deducerea sumelor reprezentând sponsorizări de către societățile plătitoare de 

impozit pe veniturile microîntreprinderilor 

Microîntreprinderile pot sponsoriza instituțiile și autoritățile publice, inclusiv organele de 

specialitate ale administrației publice. Din punct de vedere fiscal, acestea își vor putea 

deduce aceste sume din impozitul pe venit (în limitele legale), fără a exista obligația ca 

beneficiarii să fie înregistrați în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă 

deduceri fiscale. 

2. Scutirea unor avantaje salariale de la plata impozitului și a contribuțiilor sociale 

Avantajele în natură acordate de către angajator persoanelor fizice care ocupă funcții 

esențiale pentru desfășurarea activității și 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, sunt scutite de la plata impozitului și a contribuțiilor sociale 

în perioada stării de urgență. 
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3. Prevederi suplimentare cu privire la impozitarea indemnizațiilor de șomaj tehnic și 

a celor pentru zile libere acordate părinților pentru salariații din anumite sectoare 

de activitate 

În perioada stării de urgență, indemnizațiile de șomaj tehnic și indemnizațiile pentru zile 

libere acordate părinților, suportate din bugetul asigurărilor pentru șomaj, respectiv din 

bugetul de stat, se supun impozitului pe venit chiar dacă sunt primite de salariații care 

beneficiază de scutire de impozit pe salariu (persoanele fizice cu handicap grav sau 

accentuat, salariații din domeniile IT, cercetare-dezvoltare, construcții sau cei din 

„HoReCa” încadrați cu contracte de muncă pe o perioadă de 12 luni pentru a desfășura 

activități sezoniere). 

Mai mult, pentru domeniul construcțiilor, aceste indemnizații nu vor mai beneficia nici de 

reducerea cotei de contribuție la asigurări sociale și nici de scutirea de la plata contribuției 

de asigurări sociale de sănătate. 

Această prevedere se aplică indemnizațiilor acordate începând cu luna aprilie 2020. 

4. Impozit specific 

Contribuabilii obligați la plata impozitului specific unor activități potrivit Legii nr. 170/2016 

nu datorează impozit specific pentru perioada în care aceștia întrerup activitatea total sau 

parțial pe durata stării de urgență, dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: 

• Întrerup activitatea total sau parțial și dețin certificatul pentru situații de urgență 

emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri; 

• Nu se află în insolvență conform informațiilor disponibile pe pagina web a Oficiului 

Național al Registrului Comerțului. 

5. Prorogarea termenului de depunere a situațiilor financiare 

Termenul pentru depunerea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 

2019, respectiv a raportărilor contabile anuale încheiate la 31 decembrie 2019 se 

prelungește până la data de 31 iulie 2020, inclusiv. 

6. Extinderea aplicabilității taxării inverse 

S-a extins aplicabilitatea taxării inverse la importul de alcool etilic complet denaturat 

utilizat pentru producerea de dezinfectanți și la importul mașinilor de producție a măștilor 

de protecție. Pentru a beneficia de această măsură, importatorii de alcool etilic denaturat 

utilizat pentru producerea de dezinfectanți, trebuie să dețină autorizație de utilizator final. 

Ordinul nr. 935/2020 privind modificarea și 
completarea Ordinului președintelui Agenției 
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Naționale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru 
aprobarea modelului și conținutului formularelor 
utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu 
regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la 
sursă 

În Monitorul Oficial nr. 325/21.04.2020 s-a publicat Ordinul nr. 935/2020 privind modificarea 

și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 

587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru 

declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la 

sursă („Ordinul 935/2020”).  

Prin Ordinul 935/2020, în vigoare de la 21 aprilie 2020, s-au adus modificări formularelor 

utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere 

sau reținere la sursă. Astfel, au fost modificate declarațiile 100 (i.e. Declarație privind 

obligațiile de plată la bugetul de stat) și 710 (i.e. Declarație rectificativă privind obligațiile 

de plată la bugetul de stat) pentru a cuprinde și bonificațiile acordate companiilor în 

contextul COVID-19 (i.e. pentru plata impozitului pe profit/impozitul pe venitul 

microîntreprinderilor până la termenul de 25 aprilie 2020). 

 

vlad.tanase@tuca.ro 
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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 și Țuca Zbârcea & Asociații Tax S.R.L. colaborează cu Andersen 

Global în România.  
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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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