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BULETIN INFORMATIV  

 

din data de 26 iunie 2020  

privind evoluții legislative în contextul pandemiei de COVID-19 

 

 

I. A fost publicată O.U.G. nr. 99/2020 privind unele măsuri fiscale, modificarea unor acte 

normative și prorogarea unor termene. Printre cele mai importante prevederi sunt 

următoarele:  

 

1. Contribuabilii obligați la plata impozitului specific unor activități, mai exact persoanele 

juridice române care desfășoară activități corespunzătoare codurilor CAEN: 5510 – 

„Hoteluri și alte facilități de cazare similare”, 5520 – „Facilități de cazare pentru vacanțe 

și perioade de scurtă durată”, 5530 – „Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere”, 5590 – 

„Alte servicii de cazare”, 5610 – „Restaurante”, 5621 – „Activități de alimentație 

(catering) pentru evenimente”, 5629 – „Alte servicii de alimentație n.c.a.”, 5630 – „Baruri 

și alte activități de servire a băuturilor”
1
, pentru anul 2020, nu datorează impozit specific 

pentru o perioadă de 90 de zile calculată de la data intrării în vigoare a acestei ordonanțe. 

Aceștia recalculează, în mod corespunzător, impozitul aferent anului 2020, prin 

împărțirea impozitului specific anual la 365 de zile calendaristice și înmulțirea valorii 

rezultate cu diferența dintre numărul de 365 de zile calendaristice și numărul de 90 de zile 

calendaristice. Contribuabilii menționați care intră și sub incidența prevederilor art. IX 

din O.U.G. nr. 48/2020
2
, pentru recalculare scad și perioada în care au întrerupt 

activitatea, total sau parțial, ca urmare a stării de urgență. Declararea și plata impozitului 

specific aferent semestrului I al anului 2020 se efectuează anterior până la data de 25 

octombrie 2020 inclusiv.  

 

2. Contribuabilii plătitori de impozit pe profit, indiferent de sistemul de declarare și plată
3
, 

precum și contribuabilii plătitori de impozit pe venitul microîntreprinderilor, care achită 

impozitul datorat trimestrial/plata anticipată trimestrială până la termenele scadente, 25 

iulie 2020 inclusiv, pentru trimestrul II, respectiv 25 octombrie 2020 inclusiv, pentru 

trimestrul III, beneficiază de o bonificație de 10% calculată asupra impozitului datorat 

trimestrial/plății anticipate trimestriale. Prevederile menționate se aplică în mod 

corespunzător și pentru contribuabilii care intră sub incidența prevederilor art. 16 alin. (5) 

din Codul fiscal (cei care au optat, în conformitate cu legislația contabilă în vigoare, 

                                                 
1 Potrivit Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi. 
2 O.U.G. nr. 48/2020  privind unele măsuri financiar-fiscale, cu modificările ulterioare. 
3 Prevăzut la art. 41 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. 
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pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic), respectiv pentru contribuabilii 

care intră sub incidența Legii nr. 170/2016, menționați anterior, pentru impozitul pe 

profit/plata anticipată trimestrială aferente trimestrelor I, respectiv pentru trimestrele II și 

III ale anului 2020, determinat pentru activitățile desfășurate, altele decât cele 

corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute de lege (modificându-se în acest sens art. 1 

alin. (1
1
), (2) și (3) ale O.U.G. nr. 33/2020

4
). 

 

3. Se prorogă până la 25 octombrie 2020 termenele de aplicabilitate ale facilităților fiscale 

acordate conform art. VII alin. (4) din O.U.G. nr. 29/2020, art. XIII alin. (1) din O.U.G. 

nr. 48/2020. 

 

4. Sunt scutite de TVA în anumite condiții următoarele:  

 cu drept de deducere, livrările de măști de protecție individuale și ventilatoare 

medicale pentru terapie intensivă, necesare pentru constituirea rescEU - rezerva de 

capacități a UE, efectuate către instituțiile publice responsabile cu constituirea acestei 

rezerve, până la data de 1 octombrie 2020; 

 importurile şi achizițiile intracomunitare de măşti de protecţie individuale şi 

ventilatoare medicale pentru terapie intensivă, efectuate de către instituţiile publice 

responsabile, pentru constituirea rescEU - rezerva de capacităţi a UE, până la data de 1 

octombrie 2020.  

 

II. A fost publicat Ordinul comun al ministrului transporturilor, infrastructurii și 

comunicațiilor, al ministrului afacerilor interne și al ministrului sănătății nr. 

1082/97/1112/2020 privind măsuri și reguli în domeniul transporturilor, pe perioada 

stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19. Ordinul abrogă Ordinul comun 

al ministrului afacerilor interne și al ministrului transporturilor, infrastructurii și 

comunicațiilor nr. 79/988/2020
5
 și prevede în mod separat măsuri și reguli aplicabile fiecărui 

tip de transport. În anexa nr. 2 la acest ordin se regăsesc măsurile și regulile care se impun a 

fi implementate pentru derularea operațiunilor de transport rutier de persoane, transport 

rutier de mărfuri, transport în regim de taxi, transport în regim de închiriere cu șofer și 

transport alternativ, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19. 

 

                                                 
4 O.U.G. nr. 33/2020 privind unele măsuri fiscale şi modificarea unor acte normative, aprobată cu completări prin 

Legea nr. 54/2020. 
5 Ordinul comun al ministrului afacerilor interne și al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor 

nr. 79/988/2020 privind măsuri și reguli în domeniul transporturilor, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea 

răspândirii COVID-19. 
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Referitor la transportul rutier de mărfuri, regulile sunt următoarele: 

 interiorul mijlocului de transport trebuie igienizat înainte de plecarea în fiecare cursă ; 

 conducătorul mijlocului de transport va fi dotat cu mască de protecție și dezinfectant pe 

bază de alcool, iar mijlocul de transport va fi dotat cu coșuri de colectare a gunoiului/saci 

de gunoi securizați; 

 în interacţiunea cu alte persoane, conducătorul mijlocului de transport este obligat să 

poarte masca de protecție, astfel încât să îi acopere gura și nasul; 

 se utilizează cu precădere documente digitale.  

În cazul manipulării documentelor în format hârtie, conducătorul mijlocului de transport 

este obligat să poarte masca de protecție, astfel încât să îi acopere gura și nasul, să 

utilizeze mănuși, pe care le depozitează într-o pungă special destinată după utilizare și să 

își dezinfecteze mâinile după îndepărtarea mănușilor. 

 

 

III. A fost publicat Ordinul comun al ministrului culturii și al ministrului sănătății nr. 

2941/1120/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus 

SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activităților în condiții de siguranță 

sanitară în domeniul culturii. Ordinul abrogă Ordinul comun al ministrului culturii și al 

ministrului sănătății nr. 2.879/967/2020
6
 și prevede în anexă măsuri privind desfășurarea 

activităților culturale, mai exact: activitatea muzeelor și a galeriilor de artă, a bibliotecilor și 

a librăriilor, domeniul producției de film și audiovizual, evenimentele/acțiunile culturale 

organizate în aer liber, pe perioada stării de alertă, evenimentele de tip drive-in, expoziții 

temporare de artă și design și reluarea activității producțiilor de spectacol și concert. 

 

* 

 

*          * 

 

Nu ezitați să ne contactați dacă aveți nevoie de informații suplimentare.  

 

Acest document este redactat de Societatea de avocați Markó & Udrea în scop informativ și 

nu va fi interpretat ca oferind consultanță juridică. Societatea de avocați Markó & Udrea nu 

răspunde pentru niciun prejudiciu direct, indirect sau de alt fel decurgând din utilizarea 

informațiilor conținute în prezentul document.  

                                                 
6 Ordinul ministrului culturii și al ministrului sănătății nr. 2.879/967/2020 privind măsurile pentru prevenirea 

contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activităților în condiții de 

siguranță sanitară în domeniul culturii. 

https://sintact.ro/#/dokument/16987058?cm=DOCUMENT
https://sintact.ro/#/dokument/16987059?cm=DOCUMENT

