
 
 
 

 
 
NOUTATEA LEGISLATIVA: NR. 038 / 31.03.2020 

FACILITATI FISCALE  
pe perioada stării de urgenta 

CADRUL LEGAL: 

 

• OUG 33 / 26.03.2020 privind unele masuri fiscale si modificarea unor acte normative (M.O. 260 din 30.03.2020) 
• OUG 29 / 18.03.2020 privind unele masuri economice si fiscal – bugetare (M.O. 230 din 21.03.2020) 
• Decretul Președintelui României nr. 195 / 16.03.2020 privind instituirea stării de urgenta pe teritoriul României (M.O. 212 

din 16.03.2020) 
 

 
I. Amânare termen plata impozite locale 

Art. V din OUG 29 / 2020 proroga: o termenul de plata a impozitului pe clădire, impozitului pe teren, taxa pe mijloacele de 
transport este 30.06.2020 in loc de 31.03.2020 

 
o bonificația de 10% se acorda daca plata impozitului clădire, impozitului pe teren, taxa pe 

mijloacele de transport pentru tot anul 2020 se achita pana la 30.06.2020 
 
II. Prevederi ale O.G. nr. 6 / 2019 privind facilitățile fiscale modificata prin Art. VI din O.U.G nr. 29/2020 

Comunicarea intenției de aplicare a facilitaților din O.G. 6 /2019 privind  restructurarea obligațiilor bugetare se prelungește pana 
la 31.07.2020 (a fost pana la 31.10.2019, prelungita pana la 02.2020 si acum pana la 31.07.2020) si solicitarea de restructurare 
se poate depune pana la 30.10.2020. 

 
III. Accesoriile pentru obligațiile fiscale scadente in perioada 21.03.2020 – pana la închiderea stării de urgenta, conform Art. 

III din OUG 29/2020, nu se calculează si nu se datorează. 
Nu se aplica masuri de executare silita, decât in cazul recuperării debitelor stabilite prin hotărâri judecătorești. 
 

IV. Determinarea impozitului pe profit de catre contribuabili care aplica regimul plaților anticipate 
Contribuabilul care aplica sistemul de declarare si plata a impozitului pe profit cu plăti anticipate, conform Art. III din OUG 29 / 
2020, pot efectua plățile le nivelul sumei rezultate din calculul impozitului pe profit trimestrial curent, păstrând aceasta metoda pana 
la sfârșitul anului 2020. 
 

V. Bonificații acordate la plata la termenul scadent de 25.04.2020 a impozitului pe profit, impozitul pe venitul 
microîntreprinderilor: 

Impozit pe profit Cadrul legal 

Contribuabilii încadrați in contribuabili mari care plătesc pana la termenul scadent de 
25.04.2020 impozitul pe profit aferent trimestrului I 2020 beneficiază de o bonitate de 
5% 

Art.1 alin.(1) lit a) O.U.G. 33/2020 

  
Contribuabilii încadrați in contribuabili mijlocii care plătesc pana la termenul scadent 
de 25.04.2020 impozitul pe profit aferent trimestrului I 2020 beneficiază de o bonitate 
de 10% 

Art.1 alin.(1) lit b) O.U.G. 33/2020 

  
Ceilalți contribuabili  care plătesc pana la termenul scadent de 25.04.2020 impozitul pe 
profit aferent trimestrului I 2020 beneficiază de o bonitate de 10% 

Art.1 alin.(1) lit c) O.U.G. 33/2020 

  



 

Contribuabilii care intra sub incidenta Art.16 alin.(5) Cod Fiscal (au optat pentru 
exercițiu financiar diferit de anul calendaristic) beneficiază de bonificația prevăzută mai 
sus daca plătesc impozitul datorat pentru trimestrul I pana la termenul scadent cuprins 
in perioada 25.04 - 25.06.2020 

Art.1 alin.(2)  O.U.G. 33/2020 

  
Pentru impozitul pe profit aferent trimestrului I 2020 determinat pentru activitățile 
desfășurate altele decât cele care intra sub incidenta impozitul specific conform Legii 
170/2016 se acorda bonificațiile menționate mai sus 

Art.1 alin.(3)  O.U.G. 33/2020 

  
Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor  

Contribuabili beneficiază de o bonificație de 10% calculat asupra impozitului datorat 
pentru trimestrul I 2020 plătit pana la  termenul scadent de 25.04.2020  

Art.1 alin.(4)  O.U.G. 33/2020 

 
Cum se acorda bonificația ? Contribuabilul scade din impozitul datorat bonificația calculata potrivit prevederilor menționate in 
tabelul de mai sus conform Art.1 alin.(5)  O.U.G. 33/2020. 
 
Unde se evidențiază bonificația pentru plata impozitului pe profit? Se înscrie distinct in declarația anuala de impozit pe profit 
cod 101 cu termen 25.03.2021 Art.1 alin.(6)  O.U.G. 33/2020. 
 

VI. Scutirea la plata TVA-ului in vama pentru importuri de bunuri menționate in Anexa la O.U.G.33/2020  
Prin derogare de la prevederile Art.326 alin.(3) - (4) din Codul Fiscal nu se face plata efectiva la organele vamale de persoanele 
impozabile înregistrate in scopuri de TVA conform Art.316 Cod Fiscal care importa in perioada instituirii stării de urgenta 
medicamente, echipamente de protecție, alte dispozitive sau echipamente medicale si materiale sanitare care pot fi utilizate in 
prevenirea, limitarea, tratarea si combaterea COVID-19 menționate in Anexa la .O.U.G. nr.33/2020. 

 
Unde se evidențiază TVA aferenta acestor importuri? In decontul de TVA atât ca taxa colectata, cat si ca taxa deductibila 
respectându-se regimul deducerilor prevăzute in Art.297 - 301 din Codul Fiscal. In contabilitate se înregistrează 4426 = 4427 . 

 
 
Anexa 1 se găsește mai jos 
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Anexa 1 
 

Lista bunurilor pentru care nu se face plata efectiva a TVA la organele vamale 
 

Categoria Numele produsului Scurtă descriere Clasificare tarifară 

 
I. Kituri de testare 
pentru COVID-
19/Instrumente și 
aparate utilizate 
pentru testele de 
diagnostic 

Kituri de testare pentru 
COVID-19 

Reactivi de diagnosticare pentru testul de reacție polimerază în 
lanț (PCR) cu acid nucleic 

3822.00 

 Kituri de testare pentru 
COVID-19 

Reactivi de diagnosticare pe bază de reacții imunologice 3002.15 

 
Instrumente și aparate 
pentru testarea 
diagnosticului pentru 
COVID-19 

Instrumente utilizate în laboratoarele clinice pentru diagnosticul 
in vitro 

9027.80 

 II. Veșminte de 
protecție și alte 
produse similare 

Protecție pentru față și ochi 

 Mască de față textilă, fără filtru înlocuibil sau părți mecanice, incluzând măști chirurgicale 
și măști de față confecționate din materiale textile nețesute 

6307.90 

 
Măști de gaz cu piese mecanice sau filtre înlocuibile pentru protecție împotriva agenților 
biologici. Include, de asemenea, măști care încorporează protecție pentru ochi sau scuturi 
faciale. 

9020.00 

 Ochelari de protecție 9004.90 

 Scuturi din plastic pentru față (acoperind mai mult decât zona ochilor) 3926.20 

 Mănuși 
 

 Mănuși din plastic 3926.20 

 Mănuși chirurgicale din cauciuc 4015.11 

 Alte mănuși de cauciuc 4015.19 

 Mănuși tricotate sau croșetate care au fost impregnate sau acoperite cu materiale plastice 
sau cauciuc 

6116.10 

 Mănuși din material textil care nu sunt tricotate sau croșetate 6216.00 

 Altele 

 Plase de păr de unică folosință 6505.00 

 
Îmbrăcăminte de protecție pentru uz chirurgical/medical din pâslă sau nețesute, 
impregnate sau nu, acoperite, acoperite sau laminate (țesături de la pozițiile 56.02 sau 
56.03). Aceasta include articole de îmbrăcăminte lipite. 

6210.10 

 

Alte articole de îmbrăcăminte de protecție din materiale textile țesături sau țesături care 
sunt impregnate, acoperite, țesături acoperite sau laminate (de la pozițiile 59.03, 59.06 
sau 59.07) Clasificarea finală va depinde de tipul de îmbrăcăminte și dacă sunt pentru 
bărbați sau femei. Exemplu: unisex ar fi un costum complet țesut impregnat cu materiale 
plastice clasificat la 6210.50 - Altă îmbrăcăminte pentru femei sau fete. 

6210.20  
6210.30  
6210.40  
6210.50 

 Îmbrăcăminte de protecție din folie de plastic 3926.20 

 III. Termometre Termometre cu lichid 
pentru citire directă 

Include termometru clinic standard "Mercur în sticlă" 9025.11 



 

 
Alte termometre De exemplu, termometre digitale sau termometre cu infraroșu 

pentru amplasare pe frunte 
9025.19 

 IV. Dezinfectanți/ 
Produse pentru 
sterilizare 

Soluție de alcool Nedenaturat, care conține în volum 80% sau mai mult alcool 
etilic 

2207.10 

 Soluție de alcool Nedenaturat, alcool etilic 75% 2208.90 

 
Dezinfectant pentru mâini Un lichid sau gel folosit în general pentru a reduce agenții 

infecțioși pe mâini, de tip alcoolic 
3808.94 

 

Alte preparate 
dezinfectante 

Prezentate în ambalaje pentru vânzare cu amănuntul, cum ar fi 
soluțiile pentru fricționare și șervețele impregnate cu alcool sau 
alte dezinfectante 

3808.94 

 
Sterilizatoare medicale, 
chirurgicale sau de 
laborator 

Funcționează cu abur sau apă clocotită 8419.20 

 Apă oxigenată vrac H2O2, indiferent dacă este sau nu solidificată cu uree 2847.00 

 

Apă oxigenată prezentată 
ca un medicament 

H2O2 pentru uz intern sau extern ca medicament, inclusiv ca 
antiseptic pentru piele. Se regăsește aici numai dacă este în 
doze măsurate sau sub formă sau ambalaje pentru vânzare cu 
amănuntul pentru o astfel de utilizare (inclusiv pentru utilizare 
în spitale). 

3004.90 

 
Apă oxigenată pusă în 
dezinfectanți preparați 
pentru curățarea 
suprafețelor 

H2O2 ca soluție de curățare pentru suprafețe sau aparate 3808.94 

 
Alte substanțe chimice 
dezinfectante 

Prezentate în forme sau ambalaje pentru vânzare cu 
amănuntul ca dezinfectanți sau ca dezinfectanți preparați, care 
conțin alcool, soluție de clorură de benzalconiu sau peroxiacizi 
sau alți dezinfectanți 

3808.94 

 

V. Alte dispozitive 
medicale 

Scaner computerizat 
tomograf (CT) 

Utilizează o mașină rotativă cu raze X pentru a scana felii 
subțiri ale corpului uman pentru diagnosticarea bolilor precum 
pneumonia. 

9022.12 

 

Oxigenarea cu 
membrană extracorporală 
(ECMO) 

Oferă suport cardiac și respirator prelungit prin eliminarea 
sângelui din corpul persoanei și, în mod artificial, eliminarea 
dioxidului de carbon și oxigenarea globulelor roșii. 

9018.90 

 

Consola ECMO/ECLS 
(Oxigenarea membranei 
extracorporale/Sistem 
extracorporal de 
susținere a vieții) 

 
9018.90 

 
Ventilatoare medicale 
(aparate pentru respirație 
artificială) 

Asigură ventilație mecanică prin mutarea aerului respirabil în și 
în afara plămânilor. 

9019.20 

 
Alte aparate de 
oxigenoterapie, inclusiv 
corturi de oxigen 

Pe lângă aparatele complete de oxigenoterapie, această 
subpoziție acoperă, de asemenea, părți recunoscute ale unor 
astfel de sisteme. 

9019.20 

 

Dispozitive de 
monitorizare a pacienților 
- Aparate de 
electrodiagnostic 

Echipamente electrice sau electronice pentru observarea unei 
boli, afecțiuni sau a unuia sau mai multor parametri medicali în 
timp. Aceasta include dispozitive, cum ar fi oximetrele sau 
stațiile de monitorizare a nopții utilizate 

9018.19 



 

 Categoria Numele produsului Scurtă descriere Clasificare tarifară 

 

  
pentru monitorizarea continuă a diverselor semne vitale. [Notă: 
Aceasta nu include dispozitivele acoperite în altă parte, de 
exemplu, electrocardiografele (9018.11) sau termometrele 
electronice (9025.19).] 

9018.19 

 Ecografe 
 

9018.12 

 

VI. Consumabile 
medicale 

Vată, tifon, bandaje, 
bețișoare cu bumbac și 
articole similare 

Impregnate sau acoperite cu substanțe farmaceutice sau 
prezentate în forme sau ambalaje pentru vânzare cu 
amănuntul, pentru uz medical 

3005.90 

 Seringi, cu sau fără ace 
 

9018.31 

 Ace metalice tubulare și 
ace pentru suturi 

 
9018.32 

 Ace, catetere, canule și 
altele asemenea 

 
9018.39 

 Truse de intubare 
 

9018.90 

 Cearceafuri de hârtie 
 

4818.90 

 

VII. Medicamente Paracetamol  
Hidroxiclorochină 
Lopinavir/Ritonavir  
Remdesivir  
Tocilizumab 

 
29242970 
29334990  
Hidroxiclorochină 
(derivat de 4- 
aminochinolină) 
2933499, 30036000, 
30046000 (funcție de 
condiționare produs)  
29335995  
29349990  
30021300  
Tocilizumab (anticorp 
monoclonal) 30021300, 
30021400, 30021500 
(funcție de condiționare 
produs)  
Produsele: Paracetamol, 
Hidroxiclorochină, 
Lopinavir/ Ritonavir 
(inhibitori de protează), 
Remdesivir se pot 
clasifica dacă sunt 
condiționate ca 
medicamente (în doze 
sau nu) și la 30039000 
sau 30049000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


