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Măsuri fiscale adiționale pentru protejarea mediului de 
afaceri și a sistemului economic 
 

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 988 / 26.10.2020 a fost publicată OUG 181 privind unele 
măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru 
prorogarea unor termene („OUG 181/ 2020”). 

 

Principalele măsuri adoptate prin OUG 181/ 2020 vizează:  

 

█1.  PROROGAREA ȘI SUSPENDAREA UNOR TERMENE  

1.1. Se prorogă până la data de 25 decembrie 2020 inclusiv termenul până la care: 

a) Obligaţiile fiscale (i) scadente începând cu data de 21.03.2020 şi (ii) neachitate până la 
data de 25.10.2020 inclusiv.  

b) ! Aceste obligatii fiscale nu sunt considerate obligaţii fiscale restante și, prin urmare, nu 
generează dobânzi şi penalităţi de întârziere. 

c) Măsurile de executare silită prin poprire a creanţelor bugetare, cu excepţia executărilor 
silite care se aplică pentru recuperarea creanţelor bugetare stabilite prin hotărâri 
judecătoreşti pronunţate în materie penală, se suspendă / nu încep.  
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Măsurile de suspendare a executării silite se aplică prin efectul legii, fără alte formalităţi 
din partea organelor fiscale.  

d) Ratele din graficele de eșalonare neachitate / achitate cu întârziere (i) nu sunt 
considerate obligații fiscale restante și (ii) sunt exceptate de la plata dobânzilor şi 
penalităţilor.  

1.2. Se prorogă până la data de 25 ianuarie 2021 inclusiv termenul până la care se 
rambursează, cu efectuarea ulterioară a inspecției fiscale, contravaloarea taxei pe valoarea 
adăugată (TVA) solicitată la rambursare prin deconturile cu sumă negativă de taxă pe 
valoarea adăugată cu opţiune de rambursare, depuse în cadrul termenului legal de 
depunere. 

Excepții: Această ultimă prevedere nu se aplică:   

a) dacă inspecţia fiscală a fost începută; 

b) contribuabililor mari și mijlocii pentru care: 

• sunt înscrise, în cazierul fiscal, fapte care sunt sancţionate ca infracţiuni; 

• există riscul unei rambursări necuvenite; 

• a fost declanşată procedura de lichidare voluntară sau a fost deschisă procedura de 
insolvenţă, cu excepţia acelora pentru care s-a confirmat un plan de reorganizare, în 
condiţiile legii speciale; 

c) celorlalți contribuabili pentru care: 

• în cazierul fiscal sunt înscrise fapte care sunt sancţionate ca infracţiuni; 

• există riscul unei rambursări necuvenite; 

• a fost declanşată procedura de lichidare voluntară sau a fost deschisă procedura de 
insolvenţă, cu excepţia celor pentru care s-a confirmat un plan de reorganizare, în 
condiţiile legii speciale; 

• decontul cu sumă negativă de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare 
reprezintă primul decont cu sumă negativă de TVA cu opţiune de rambursare, după 
înregistrarea în scopuri de TVA; 

• soldul sumei negative de TVA solicitat la rambursare provine din mai mult de 12 
perioade de raportare lunare, respectiv 4 perioade de raportare trimestriale. 

1.3. Se prorogă până la data de 31 martie 2021 inclusiv, sub sancțiunea decăderii din drepturi, 
termenul până la care debitorii care doresc restructurarea obligațiilor bugetare au obligația 
de a notifica intenția către organul fiscal competent. 

1.4. Se prorogă până la data de 30 iunie 2021 inclusiv, sub sancțiunea decăderii din drepturi, 
termenul până la care debitorii care doresc restructurarea obligațiilor bugetare au obligația 
de a depune la organul fiscal competent (i) solicitarea de restructurare a obligațiilor 
bugetare, împreună cu (ii) planul de restructurare și (iii) testul creditorului privat prudent. 

1.5. Se suspendă până la data de 31 decembrie 2020 inclusiv sancționarea companiilor pentru 
neîndeplinirea obligației de a asigura conectarea la distanţă a aparatelor de marcat 
electronice fiscale, în vederea transmiterii de date fiscale către Agenţia Naţională de 
Administrare Fiscală. 
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Aceste prevederi au intrat în vigoare la data de 26.10.2020 (data publicării OUG 181 / 
2020 în Monitorul Oficial).  

 

█2. COMPLETĂRI ADUSE CODULUI FISCAL 

2.1. Este introdusă în categoria veniturilor neimpozabile, în înțelesul impozitului pe venit din 
salarii, contravaloarea cheltuielilor suportate de angajator cu efectuarea testelor medicale 
de diagnosticare a infecției COVID-19, pe perioada instituirii stării de urgență sau de alertă. 

2.2. Este introdusă în categoria veniturilor din salarii care nu se cuprind în baza lunară de 
calcul a contribuțiilor de asigurări sociale contravaloarea cheltuielilor suportate de 
angajator cu efectuarea testelor medicale de diagnosticare a infecției COVID-19, pe 
perioada instituirii stării de urgență sau de alertă. 

2.3. Este introdusă în categoria cheltuielilor deductibile la stabilirea, în sistem real, a venitului net 
anual din activități independente contravaloarea cheltuielilor cu efectuarea testelor medicale 
de diagnosticare a infecției COVID-19, pe perioada instituirii stării de urgență sau de alertă. 

Aceste prevederi au intrat în vigoare la data de 26.10.2020 (data publicării OUG 181 / 
2020 în Monitorul Oficial).  

 

█3. INTRODUCEREA PROCEDURII SIMPLIFICATE DE EȘALONARE A 
DATORIILOR  

3.1. Obligații fiscale ce pot face obiectul procedurii simplificate de eșalonare a datoriilor 

Pot face obiectul procedurii simplificate de eșalonare a datoriilor obligațiile fiscale principale și 
accesorii a căror scadență s-a împlinit după data de 16.03.2020. 

3.2. Obligații fiscale ce nu pot face obiectul procedurii simplificate de eșalonare a datoriilor 

(i) cele care au făcut obiectul unei eșalonări acordate în baza OUG 181 / 2020, care și-a 
pierdut valabilitatea; 

(ii) cele care au scadență după data eliberării certificatului de atestare fiscală; 

(iii) cele stabilite prin acte administrative fiscale a căror executare este suspendată; 

(iv) cele în cuantum mai mic de 500 LEI (pentru persoane fizice) și respectiv 5.000 LEI (pentru 
persoane juridice). 

3.3. Condiții ce trebuie îndeplinite de debitor pentru a solicita aplicarea procedurii 
simplificate de eșalonare a datoriilor 

(i) să depună cererea până la data de 15 decembrie 2020, inclusiv; 

(ii) să nu se afle în procedura falimentului; 

(iii) să nu se afle în dizolvare, 

(iv) să nu înregistreze obligații fiscale restante la data de 16.03.2020 și nestinse la data 
eliberării certificatului de atestare fiscală; 
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(v) să nu i se fi stabilit răspunderea potrivit legislației privind insolvența și/sau răspunderea 
solidară; 

(vi) să fie depuse toate declarațiile fiscale, potrivit vectorului fiscal. 

3.4. Perioada de aplicare a procedurii simplificate de eșalonare a datoriilor 

Procedura simplificată de eșalonare a datoriilor poate fi acordată pe o perioadă maximă de 12 
luni. 

3.5. Dobânzi datorate pentru obligațiile fiscale ce fac obiectul procedurii simplificate de 
eșalonare a datoriilor 

Pentru obligaţiile fiscale ce fac obiectul procedurii simplificate de eșalonare a datoriilor se 
datorează dobânzi de 0,01% pentru fiecare zi de întârziere dobânzi şi penalităţi de întârziere. 

3.6. Executarea silită a obligațiilor fiscale ce fac obiectul procedurii simplificate de 
eșalonare a datoriilor  

! Pentru obligaţiile fiscale ce fac obiectul procedurii simplificate de eșalonare a datoriilor nu 
începe / se suspendă procedura de executare silită. 

! Procedura de acordare a eșalonării la plată se va stabili prin ordin al președintelui Agenției 
Naționale de Administrare Fiscală în termen de 15 zile de la data publicării OUG 181 / 2020 în 
Monitorul Oficial. 

 

Prezentul Tax Alert sintetizează principalele aspecte legiferate prin OUG 181/2020 și, prin 
urmare, nu reprezintă consultanță de specialitate. În consecință, situațiile particulare vor trebui 
supuse unei analize distincte, detaliate și particularizate, de la caz la caz.  
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Tax Alert este o selecţie a unor elemente de noutate legislativă, cu scop strict informativ. Nu este considerată consiliere profesională şi, 
drept urmare, Duncea Ştefănescu / DS Tax Advisory Services nu îşi asumă nici o responsabilitate în acest sens. Pentru întrebări 
suplimentare în ceea ce priveşte problemele expuse, vă rugăm nu ezitaţi să ne contactaţi. 

Tax Alert contains a selection of the latest major issues occurred in the Romanian legislative framework, is intended only to provide 
information and, hence, shall not be deemed to provide professional advice or consultancy. Therefore, we assume no responsibility in this 
respect. Should you require any information related to the foregoing, please do not hesitate to contact us.  
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