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Prevederi legale privind impozitul specific în anul 2020

       

�     Contribuabilii obligați la plata impozitului specific unor activități, potrivit Legii nr.

170/2016 privind impozitul specific unor activități,  pentru anul 2020, nu datorează impozit

specific  pentru  o  perioadă  de  90  zile  calculată  de  la  data  intrării  în  vigoare  a  acestei

ordonanţe (25.06.2020 – 22.09.2020).

�  Pentru  stabilirea  impozitul  specific  aferent  anului  2020  contribuabilii  împart

impozitul  specific  anual  la  365  de  zile  calendaristice  și  înmulțesc  valoarea  rezultată  cu

diferența dintre numărul de 365 de zile calendaristice și numărul de 90 zile calendaristice.

� Contribuabilii care au întrerupt activitatea total sau parţial pe perioada stării de

urgenţă decretate (16.03.2020* – 14.05.2020**) pentru stabilirea impozitul specific aferent

anului 2020, scad și perioada în care au întrerupt activitatea total sau parțial în care au fost

scutiţi de impozit specific în condiţiile cumulative: 

- întreruperii activitatea total sau parţial 

- deţinerii certificatul pentru situaţii de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei

şi Mediului de Afaceri;

-  nu se află în insolvenţă conform informaţiilor disponibile pe pagina web a Oficiului

Naţional al Registrului Comerţului.

� Declararea şi plata impozitului specific aferent semestrului I al anului 2020 se

efectuează până la data de 25 octombrie 2020 inclusiv.

BAZA LEGALĂ:
-    Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi;
-   OUG nr.  33/2020  privind  unele  măsuri  fiscale  şi  modificarea  unor  acte  normative,  cu  modificările  şi
completările ulterioare;
-  OUG nr. 48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale;
- *   Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României;
- **  HG nr. 24/2020 privind aprobarea instituirii stării de alertă la nivel naţional şi a măsurilor de prevenire şi
control al infecţiilor, în contextul situaţiei epidemiologice generate de virusul SARS-CoV-2.
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