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Către:............. 
 
In atentia:.......... 

 
 

Precizări referitoare la bonificațiile acordate pentru plata unor obligații fiscale aferente 
trim.I.2020 

 
 
 -  În MO 260/30.03.2020 a fost publicată OUG 33/2020 privind unele măsuri fiscale și 
modificarea unor acte normative. 
 Principalele prevederi:  
 1.Contribuabilii plătitori de impozit pe profit (IP), indiferent de sistemul de declarare și plată, 
care plătesc impozitul datorat pentru trim.I .2020 până la termenul scadent de 25.04.2020 inclusiv, 
beneficiază de o bonificație calculată asupra impozitului pe profit datorat, astfel: 
-5% pentru contribuabilii mari; 
-10% pentru contribuabilii mijlocii; 
-10% pentru ceilalți contribuabili. 
Prevederea de mai sus se aplică și contribuabililor care intră sub incidența Legii 170/2016 privind 
impozitul specific, pentru impozitul pe profit aferent trim.I.2020, determinat pentru activitățile 
desfășurate, altele decât cele cu CAEN pentru care se calculează impozit specific. 
 2.Contribuabilii plătitori de impozit pe veniturile microintreprinderilor(IVM) care plătesc 
impozitul aferent trim.I.2020 până la data de 25.04.2020, beneficiază de o bonificație de 10% din 
impozitul datorat pentru trim. respectiv. 
 -Contribuabilii care aplică prevederile de mai sus determină IP/IVM de plată prin scăderea 
din impozitul datorat a bonificației calculate. 
 -Pentru plătitorii de IP, bonificația calculată se înscrie în mod distinct în declarația anuală de 
IP. 
 3.Prin derogare de la art.326 al.3 și 4 din Codul fiscal, nu se face plata efectivă la organele 
vamale de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art.316, care 
importă, în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență și în următoarele 30 de zile 
calendaristice de la data încetării stării de urgență, medicamente, echipamente de protecție, alte 
dispozitive sau echipamente medicale și materiale sanitare care pot fi utilizate în prevenirea , 
limitarea, tratarea și combaterea COVID-19, prevăzute în anexa la prezenta OUG. 
 -TVA aferentă acestor importuri realizate în cursul perioadei fiscale se evidențiază de către 
importatori în D300, atât ca taxă colectată, cât și ca taxă deductibilă. 
 4.Prin certificatul pentru situații de urgență se constată, în baza declarațiilor pe propria 
răspundere, diminuarea veniturilor sau a încasărilor cu minimum 25% în luna martie 2020 prin 
raportare la media lunilor ianuarie și februarie 2020 sau întreruperea parțială sau totală a activității 
ca efect al deciziilor emise de autoritățile publice competente pe perioada stării de urgență 
decretate. 
NOTĂ:Certificatul este necesar doar pentru facilități creditare, amânare la plată a utilităților, 
invocarea de forță majoră de către IMM. 
 

Agenţia Naţională de  
Administrare Fiscală 
 
 

Direcţia Generală Regională a  
Finanţelor Publice – Galaţi 
Administraţia Judeţeană a Finanţelor 
Publice Vrancea 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 

B-dul Independenţei nr. 24 
Focşani, Vrancea 
Tel:  +0237 620609 
Fax: +0237 217266 
Email: asistenta.vn@mfinante.ro 
 


