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

 
 

Precizări referitoare la prorogarea unor termene de plată și alte măsuri dispuse 
 pe perioada stării de urgență 

 
 În MO 230/21.03.2020 a fost publicată OUG 29/2020 privind unele măsuri economice și 
fiscal-bugetare . 
Principalele prevederi: 
 
 1.În anul 2020, termenul de 31 martie inclusiv, prevăzut pentru plata impozitelor și taxelor 
locale, cu acordarea bonificației, conform  art. 462, art. 467 și la art.472 din Codul fiscal se prorogă 
până la data de 30 iunie inclusiv. 
 
 2.Se modifică OG nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale: 
-debitorul care dorește să își restructureze obligațiile bugetare, potrivit prezentului capitol, are 
obligația de a notifica organul fiscal competent cu privire la intenția sa  și în perioada 1 februarie - 
31 iulie 2020; 
-solicitarea de restructurare se poate depune până la 30 octombrie 2020, sub sancțiunea decăderii. 
 
 3.Se introduc următoarele facilități fiscale: 
-alin.1)-pentru obligațiile fiscale scadente începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe 
de urgență și neachitate până la încetarea, potrivit alin. (4), a măsurilor prevăzute de prezentul 
articol nu se calculează și nu se datorează dobânzi și penalități de întârziere conform Codului de 
procedură fiscală; 
-alin.2)-prin derogare de la prevederile art. 157 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 207/2015, obligațiile 
fiscale prevăzute la alin. (1) nu sunt considerate obligații fiscale restante; 
-alin.3)-se suspendă sau nu încep măsurile de executare silită prin poprire a creanțelor bugetare, 
cu excepția executărilor silite care se aplică pentru recuperarea creanțelor bugetare stabilite prin 
hotărâri judecătorești pronunțate în materie penală.  
Măsurile de suspendare a executării silite prin poprire asupra sumelor urmăribile reprezentând 
venituri și disponibilități bănești se aplică, prin efectul legii, de către instituțiile de credit sau terții 
popriți, fără alte formalități din partea organelor fiscale. 
-al.4)-măsurile fiscale prevăzute la alin. (1) - (3) încetează în termen de 30 de zile de la încetarea 
stării de urgență. 
 
 4.Prin derogare de la prevederile art. 41 alin. (8) din Codul fiscal, contribuabilii care aplică 
sistemul de declarare și plată a impozitului pe profit anual, cu plăți anticipate efectuate trimestrial, 
pot efectua plățile anticipate trimestriale pentru anul 2020,la nivelul sumei rezultate din calculul 
impozitului pe profit trimestrial curent. Modul de calcul se păstrează pentru toate trimestrele anului 
fiscal 2020. 
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 5.Pe durata stării de urgență, întreprinderile mici și mijlocii, astfel cum sunt definite de Legea 
nr.346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările 
și completările ulterioare, care și-au întrerupt activitatea total sau parțial în baza deciziilor emise de 
autoritățile publice competente, potrivit legii, pe perioada stării de urgență decretate și care dețin 
certificatul de situație de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, 
beneficiază de amânarea la plată pentru serviciile de utilități - electricitate, gaze naturale, apă, 
servicii telefonice și de internet, precum și de amânarea la plată a chiriei pentru imobilul cu 
destinație de sediu social și de sedii secundare. 
 Conform OUG 33/2020, 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. 
 
 6.De dispozițiile de la pct.5) de mai sus mai beneficiază: 
-următoarele profesii care îndeplinesc servicii de interes public: formele de exercitare a profesiei de 
notar public, formele de exercitare a profesiei de avocat și formele de organizare a activității 
profesiei de executor judecătoresc, a căror activitate este afectată direct prin măsurile dispuse de 
autoritățile publice, pentru prevenirea și combaterea pandemiei determinate de infecția cu 
coronavirusul COVID-19. Criteriile pe baza cărora sunt stabiliți beneficiarii acestei măsuri se 
stabilesc prin hotărâre a Guvernului. 
- cabinetele medicilor de familie și cabinetele stomatologice în care își desfășoară activitatea, în 
orice formă, cel mult 20 de persoane și a căror activitate este afectată direct prin măsurile dispuse 
de autoritățile publice, pentru prevenirea și combaterea pandemiei determinate de infecția cu 
coronavirusul COVID-19. Criteriile pe baza cărora sunt stabiliți beneficiarii acestei măsuri se 
stabilesc prin hotărâre a Guvernului. 
- federațiile sportive naționale și cluburile sportive care dețin certificat de identitate sportivă și a 
căror activitate este afectată direct prin măsurile dispuse de autoritățile publice pentru prevenirea și 
combaterea pandemiei determinate de infecția cu coronavirusul COVID-19. Criteriile pe baza 
cărora sunt stabiliți beneficiarii acestei măsuri se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. 
 
 7. Termenul de depunere a declarației privind beneficiarul real, prevăzut de art. 56 alin. (4) 
și 62 alin.(1) din Legea nr. 129/2019 se prelungește cu 3 luni de la data încetării stării de urgență 
instituite prin Decretul nr. 195/2020, iar pe durata stării de urgență se suspendă depunerea acestei 
declarații. 
Termenul de depunere a declarației privind beneficiarul real, prevăzut de art. 344 alin. (4) din OG 
nr. 26/2000 privind asociațiile și fundațiile, cu modificările și completările ulterioare, și termenul 
prevăzut de art. 63 din Legea nr. 129/2019 pentru completarea documentelor conform cerințelor 
prevăzute la art. 6, 7, 16 și 17 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000  se prelungește cu 3 luni de la 
data încetării stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020, iar pe durata stării de urgență se 
suspendă depunerea declarației și completarea documentelor. 
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