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ORDONANȚA DE URGENȚĂ NR. 48
/ 16 APRILIE 2020 PRIVIND UNELE
MĂSURI FINANCIAR - FISCALE

Termenul pentru depunerea bilanțurilor pe
anul trecut a fost mutat din data de 29 mai
2020 pe data de 31 iulie 2020.

Prin derogare de la regulile de procedură fiscală,
rambursările de TVA se fac, ca regulă generală,
numai cu control ulterior.  Însă există unele
excepții, cum ar fi firmele cu infracțiuni în
cazierul fiscal.  Regula se aplică în timpul stării de
urgență și încă 30 de zile după.

Plătitorii de impozit specific, adică cei din
domeniul turismului și din domeniul alimentației
publice, vor achita o sumă redusă. La stabilirea
impozitului pe 2020 n-o să se ia în calcul
perioada în care afacerile și-au întrerupt
activitatea, în timpul stării de urgență. Pentru a
accesa facilitatea, firmele vor avea nevoie însă de
certificatul de stare de urgență.

În Monitorul Oficial nr. 319 / 16 aprilie 2020 a fost
publicată Ordonanța de Urgență nr. 48 privind
unele măsuri financiar-fiscale.
 
Principalele prevederi sunt:
 
Amânarea termenului de depunere a situațiilor
financiare
 

 
Rambursările de TVA se fac cu control ulterior
 

 
 
 
Impozit specific mai mic pentru anul 2020
 

 

EMERGENCY ORDINANCE NO. 48 /
16.04.2020 REGARDING VARIOUS
FINANCIAL AND FISCAL
MEASURES

The deadline for filing last year's financial
statements was postponed from 29 May 2020 to 31
July 2020.

By way of derogation from the rules of fiscal
procedure, VAT refunds are made only with
subsequent control. However, there are some
exceptions, such as companies with criminal
offenses in their tax records. The rule applies
during the state of emergency and another 30 days
after the moment the state of emergency has been
lifted.

Taxpayers paying specific corporate tax, that is,
those in tourism and in food services will pay a
reduced amount. When establishing the corporate
tax income for 2020, the period in which the
businesses interrupted their activities during the
state of emergency will not be taken into account.
To access the facility, however, companies will
need a state of emergency certificate.

The Emergency Ordinance no. 48 regarding various
financial-fiscal measures has been published in the
Official Journal no. 319 / 16 April 2020.
 
The main provisions are as follows:
 
Postponement of the deadline for the submission of
the financial statements
 

 
VAT refunds are made with subsequent control
 

 
Lower specific corporate tax income for 2020
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Ordonanța prevede că, pentru plata cu întârziere
a ratelor din graficele de eșalonare, nu se vor
calcula și datora dobânzi și penalități. Regula se
aplică în timpul stării de urgență și încă 30 de
zile după.

Se suspendă, mai exact, trimiterea de somații de
plată și licitațiile pentru executarea silită a
datornicilor, dar numai în cazul creanțelor
bugetare. Excepție fac creanțele bugetare
provenite din infracțiuni. Regula se aplică în
timpul stării de urgență și încă 30 de zile după.

Eșalonările la plată: fără dobânzi și penalități
 

 
 
Noi suspendări privind executările silite
 

 

The ordinance stipulates that, for late payment of
installments from the installment charts, interest
and penalties will not be applied. The rule applies
during the state of emergency and another 30 days
after the moment the state of emergency has been
lifted.

The suspension of demands for payment and
tenders for forced execution of debtors is applied,
however only in case of budget debts. Exceptions
are formed by the budget debts caused by criminal
offences. The rule is applicable during the state of
emergency plus 30 days after the moment the state
of emergency has been lifted.

Payment installments: no interest and penalties
 

 
New suspensions regarding forced executions
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CUM VĂ POATE AJUTA CABOT
TRANSFER PRICING?

Evaluarea impactului măsurilor financiar-fiscale
de sprijin în afacerea dvs și cum puteți beneficia
de acestea.

Furnizarea de consultanță fiscală și în special, de
prețuri de transfer.

Acordarea de consultanță privind restructurarea
afacerilor și schimbarea politicilor de prețuri de
transfer în contextul actual.

Suntem disponibili pentru a vă oferi asistență fiscală
profesională în dezvoltarea de soluții individuale
pentru a depăși această perioadă dificilă din punct
de vedere social, economic și al fluxurilor de
trezorerie:
 

 

 

 
 

HOW CAN CABOT TRANSFER
PRICING SUPPORT YOU?

Assessing the impact of the financial and fiscal
support measures on your business and how you
can benefit from them.

Providing tax and namely, transfer pricing
assistance.

Providing consultancy on business restructuring
and change of transfer pricing policies in the
current context.

We are available to provide expert tax assistance
with developing individual solutions to overcome
this socially, economically and financialy difficult
period:
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