MATERIAL INFORMATIV

Modific ri a legisla iei fisca l- bugetare intervenite în contextul
surilor stabilite în sarcina autorit ilor administra iei publice
centrale prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea st rii de urgen
pe teritoriul Românie

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modific rile i
complet rile ulterioare
Impozitul pe profit
Pentru anul 2020, contribuabilii care aplic sistemul de declarare i
plat a impozitului pe profit anual, cu pl i anticipate efectuate trimestrial,
pot efectua pl ile anticipate trimestriale, la nivelul sumei rezultate din
calculul impozitului pe profit trimestrial curent. Modul de calcul se
streaz pentru toate trimestrele anului fiscal 2020.
Contribuabilii care au optat, în conformitate cu legisla ia contabil în
vigoare, pentru un exerci iu financiar diferit de anul calendaristic, pot
efectua pl ile anticipate trimestriale pentru anul 2020, la nivelul sumei
rezultate din calculul impozitului pe profit trimestrial curent.
Prevederile se aplic pentru pl ile anticipate datorate pentru
trimestrele r mase din anul modificat care se încheie în anul 2020,
precum i pentru calculul celor care sunt aferente trimestrelor din anul fiscal
modificat care începe în anul 2020 i sunt cuprinse în anul calendaristic
2020.
Impozite i taxe locale
În anul 2020, termenul de 31 martie inclusiv, prev zut pentru plata
primei rate a impozitului pe cl diri, impozitului pe teren i a impozitului pe
mijlocul de transport, se prorog pân la data de 30 iunie inclusiv.
De asemenea, în anul 2020, termenul de 31 martie inclusiv, prev zut
pentru plata cu anticipa ie a impozitului pe cl diri, impozitului pe teren i a
impozitului pe mijlocul de transport datorat pentru întregul an de c tre
contribuabili, pentru acordarea bonifica iei de pân la 10% stabilit de
consiliul local, se prorog pân la data de 30 iunie inclusiv.
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Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedur fiscal , cu
modific rile i complet rile ulterioare
Pentru obliga iile fiscale scadente i neachitate dup data intr rii în
vigoare a ordonan ei de urgen pân la expirarea termenului de 30 de
zile de la data încet rii st rii de urgen , nu se calculeaz
i nu se
datoreaz dobânzi i penalit i de întârziere.
Obliga iile fiscale scadente i neachitate dup data intr rii în vigoare
a ordonan ei de urgen pân la expirarea termenului de 30 de zile de la
data încet rii st rii de urgen nu sunt considerate obliga ii fiscale
restante.
Pân la împlinirea termenului de 30 de zile de la încetarea st rii de
urgen , se suspend sau nu încep m surile de executare silit prin
poprire a crean elor bugetare, cu excep ia execut rilor silite care se aplic
pentru recuperarea crean elor bugetare stabilite prin hot râri judec tore ti
pronun ate în materie penal . Aceste m suri se aplic prin efectul legii, de
tre institu iile de credit sau ter ii popri i, f
alte formalit i din partea
organelor fiscale.
Ordonan a Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilit i
fiscale, cu modific rile i complet rile ulterioare
Termenul de depunere a notific rii privind inten ia debitorilor de a
beneficia de restructurare a obliga iilor bugetare, care a început la data de
08 august 2019 i s-a împlinit la 31 octombrie 2019, respectiv în
perioada 01 februarie 2020 - 31 martie 2020, s-a prelungit pân la data de
31 iulie 2020, iar termenul de depunere a cererii de restructurare care
era data de 31 iulie 2020 a fost prorogat pân la 30 octombrie 2020 .
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OUG nr. 29/2020 privind unele m suri economice i fiscal-bugetare
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