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Modificări ale legislației fiscale, prin OUG 19/2021
În Monitorul Oficial nr. 315/29.03.2021 a fost publicată OUG 19/2021 privind unele măsuri
fiscale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul fiscal.
Principalele modificări:
I.Referitor la impozitul specific:
Contribuabilii obligați la plata impozitului specific unor activități, potrivit Legii nr. 170/2016 ,
pentru anul 2021, nu datorează impozit specific pentru o perioadă de 90 de zile calculată începând
cu data de 1 aprilie 2021.
NOTĂ: Conform OUG 226/2020, pentru anul 2021 nu se datora impozit specific pe o perioadă de
90 de zile începând cu 01.01.2021.
II.Referitor la acordarea sumei de 1.500 lei pentru educația timpurie:
Aplicarea prevederilor referitoare la acordarea sumei de 1.500 lei/lună/copil, pentru educația
timpurie, se suspendă, începând cu data de 01.04.2021 și până la data de 31.12.2021.
Pe perioada suspendării, cheltuielile pentru funcționarea corespunzătoare a creșelor și grădinițelor
aflate în administrarea contribuabililor sunt considerate cheltuieli cu deductibilitate limitată de natura
celor prevăzute la art. 25 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările
ulterioare, și intră sub incidența limitei stabilite pentru acestea, de 5% aplicată asupra valorii
cheltuielilor cu salariile personalului, potrivit Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu
modificările și completările ulterioare.
Prevederile referitoare la suspendarea neimpozitării acestor sume acordate angajaților conform
art. 76 alin. (4) lit. x) și art. 142 lit. z) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările
ulterioare, se aplică începând cu veniturile aferente lunii aprilie 2021.
III.Modificări ale Codului fiscal:
-În cazul asocierilor fără personalitate juridică, pentru stabilirea impozitului anual datorat de
fiecare membru asociat-persoană fizică, costul de achiziție al AMEF puse în funcțiune în anul
respectiv se distribuie proporțional cu cota procentuală de participare corespunzătoare contribuției,
conform contractului de asociere.
- Prin excepție de la prevederile alin. (4) al art. 303 din Codul fiscal, nu se preiau în decontul
de taxă (...) nici sumele reprezentând taxa cumulată de plată cu care organul fiscal s-a înscris la
masa credală potrivit prevederilor Legii nr. 85/2014, cu modificările și completările ulterioare.
-În declarația recapitulativă (formular 390 VIES) nu se menționează operațiunile
intracomunitare realizate de persoane impozabile din România cu persoane impozabile din Regatul
Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, cu excepția operațiunilor intracomunitare care implică
transporturi de bunuri în/din Irlanda de Nord.
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