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Facilităţ i fiscale pentru contribuabilii obliga ţi la plata impozitului specific

Admini straţia Jude ţean ă a Finan ţelor Publice Br ăila informeaz ă că, prin OUG nr.
19/2021 privind unele măsuri fiscale, precum şi pent ru modifi carea şi completarea unor
acte normat ive în domeniul fiscal a fost aprobată scutir ea de la plata impozitului
specif ic

unor

activit ăţ i

pent ru

anul

2021.

Astfel ,

contr ibuabili i

obligaţi

la

plata

impozitului specific unor activit ăţ i nu datorează pent ru anul 2021 acest impozit pentr u o
perioadă de 90 de zile calculat ă încep ând cu data de 01 aprilie 2021.
Contribuabilii recalculează în mod corespunzător impozitul specif ic stabil it potrivit
Legii nr. 170/2016, cu complet ăril e ulterioare, aferent anul ui 2021, prin împ ărţirea
impozitului specific anual la 365 de zil e calendaristice şi înmul ţirea valor ii rezult ate cu
num ărul de zile ob ţinut prin scăderea din num ărul de 365 de zile calendaristice a
num ărul ui de 90 de zile calculate încep ând cu data de 1 aprilie 2021 şi a num ărului de
90 de zile calendari stice prevăzut la art. XXV alin. (1) din OUG nr. 226/ 2020, respectiv
calcul ate încep ând cu data de 01 ianuarie 2021.
Pentru a benefici a de îndrumare şi asist enţă cu caracter general, în domeniul
fiscal , vă st ă la dispozi ţie Call Cent er-ul de asisten ţă al ANAF la nr. 031. 403.91. 60.

Baza legală: Art. I din OUG nr. 19/2021 privind unele măsuri fiscale, precum şi pentru modificarea şi
completarea unor acte normative în domeniul fiscal.
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