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OUG 99 PRIVIND UNELE MĂSURI
FISCALE, MODIFICAREA UNOR
ACTE NORMATIVE ȘI
PROROGAREA UNOR TERMENE

GEO 99 REGARDING A SERIES OF
FISCAL MEASURES, AMENDMENT
OF VARIOUS NORMATIVE ACTS
AND EXTENSION OF DEADLINES

Mult așteptata Ordonanță de urgență privind o serie
de măsuri fiscale, printre care suspendarea
executării silite până la 25 octombrie 2020 a fost
publicată în Monitorul Oficial nr. 551 din
25.06.2020.

The long-awaited Emergency Ordinance on a series of
fiscal measures, including the suspension of
enforcement procedures until 25 October 25 2020 was
published in the Official Gazette no. 551 of
25.06.2020.

Cele mai importante prevederi sunt:

The most important provisions are:

Prevederi de procedură fiscală

Fiscal procedure amendments

Până la data de 25 octombrie 2020 se suspendă
sau nu începe executarea silită prin înfiinţarea
popririi a creanţelor bugetare.

Enforcement procedures for the recovery of
budged debts are suspended or shall not be
commenced by 25 October 2020.

Până la data de 25 octombrie 2020 se suspendă
sau nu începe executarea silită, prin somaţie şi
prin valorificarea bunurilor la licitaţie, a
creanţelor bugetare.

Enforcement procedures for the recovery of
budget debts by summons and by sale of goods at
auction are suspended or shall be not commenced
by 25 October 2020.

Exceptie de la aceste măsuri: executările silite care
se aplică pentru recuperarea creanţelor bugetare
stabilite prin hotărâri judecătoreşti definitive
pronunţate în materie penală, precum şi a
ajutoarelor de stat a căror recuperare a fost dispusă
printr-o decizie a Comisiei Europene/furnizorului
ajutorului de stat sau a unei instanţe naţionale.

The exceptions to the above measures include those
enforcements established by final judgments in
criminal matters or which are applicable for the
recovery of the State aid, based on decisions of the
European Commission / of the supplier of the state
aid or of the national court.

Pentru obligațiile fiscale născute începând cu
data de 21 martie 2020 (data intrării în vigoare a
OUG nr. 29/2020), se prorogă până la data de 25
octombrie 2020, inclusiv, termenul pentru
care nu se calculează şi nu se datorează dobânzi
şi penalităţi de întârziere.

No delay interest and penalties are calculated for
tax liabilities due and unpaid after GEO 29/2020
came into force (21 March 2020) and up until 25
October 2020 inclusive.
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Se extind până la 25 octombrie 2020 facilitățile
privind TVA prevăzute de OUG nr. 48/2020
(privind rambursarea TVA cu control ulterior, cu o
serie de excepții).
Extindere bonificații
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The VAT reimbursement facilities as per GEO
48/2020 (regarding the reimbursement of VAT
with subsequent audit, with some exceptions) are
extended up to 25 October 2020.
Extension of discounts

Contribuabilii plătitori de impozit pe profit,
precum şi contribuabilii plătitori de impozit pe
venitul microîntreprinderilor, care achită
impozitul datorat trimestrial/plata anticipată
trimestrială până la termenele scadente, 25 iulie
2020 (trim. II), respectiv 25 octombrie 2020 (trim.
III), beneficiază de o bonificaţie de 10% calculată
asupra impozitului datorat.

Taxpayers subject to profit tax and taxpayers
subject to tax on microenterprises’ income, paying
the tax due by the legal deadlines of 25.07.2020
(2nd quarter) and 25.10.2020 (3rd quarter) are
granted a discount of 10% calculated on the tax due.

Prevederile legale privind bonificaţiile pentru plata
anticipată se aplică şi următoarelor categorii de
contribuabili:
contribuabilii care au optat pentru un exerciţiu
financiar diferit de anul calendaristic
contribuabilii care intră sub incidenţa Legii nr.
170/2016 privind impozitul specific unor
activităţi.

The legal provisions on discount for prepayment
also apply to the following categories of taxpayers:
taxpayers who have opted for a financial year
other than the calendar year
the taxpayers who fall under the incidence of
Law no. 170/2016 regarding the tax specific to
certain activities.

Recalcularea impozitului specific

Recalculation of the specific tax

Contribuabilii obligaţi la plata impozitului specific
unor activităţi, potrivit Legii nr. 170/2016, pentru
anul 2020, nu datorează impozit specific pentru o
perioadă de 90 de zile calculată de la data intrării
în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă (25
iunie 2020), la care se adaugă și perioada pentru
care care au întrerupt activitatea total sau parțial ca
urmare a stării de urgență.

Taxpayers obliged to pay the tax specific to certain
activities, according to Law no. 170/2016, for the
year 2020, do not owe specific tax for a period of
90 days calculated from the date of entry into
force of this emergency ordinance (June 25, 2020),
to which it is added the period for which they have
ceased their activity totally or partially as a result
of the state of emergency.

Declararea şi plata impozitului specific
aferent semestrului I al anului 2020 se efectuează
până la data de 25 octombrie 2020, inclusiv.

The declaration and payment of the specific tax
related to the first semester of 2020 is made until
October 25, 2020, inclusive.

Alte măsuri

Other measures

Acestea privesc scutiri de TVA pentru
livrări/importuri/achiziţii intracomunitare de măşti
de protecţie individuale şi ventilatoare medicale
pentru terapie intensivă și măsuri de relaxare fiscală în
cazul plajelor închiriate.

These concern VAT exemptions for intra-Community
supplies / imports / purchases of personal protective
masks and medical ventilators for intensive care and
fiscal relaxation measures for rented beaches.
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CUM VĂ POATE AJUTA CABOT
TRANSFER PRICING?

HOW CAN CABOT TRANSFER
PRICING SUPPORT YOU?

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:

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

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

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

Pregătirea / actualizarea dosarelor de prețuri de
transfer, având în vedere că verificarea acestora
poate fi realizată de inspectorii fiscali de la distanță.

Preparing /updating your transfer pricing files,
taking into account that their audit can be done
remotely by the tax inspectors.

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

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

Contact:

Cabot Transfer Pricing

Alina Andrei
Tax & Transfer Pricing Partner
E: aandrei@cabot-tp.ro
T: +40 727 713 486
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