
 

  

 

Nothing in this newsletter shall be 

construed as legal and/or tax advice. The 

newsletter is necessarily generalized. 

Professional advice should therefore be 

sought before any action is undertaken 

based on this newsletter. 

Aceasta publicatie nu contine consultanta 

juridica si/sau fiscala, ci informatii cu 

caracter general. Va rugam sa solicitati 

consultanta de specialitate inainte de a 

implementa orice decizie intemeiata pe 

informatiile din prezenta. 

 

Contact:  

 

Marius Ionescu, Partner 

Phone (40 – 21) 201 12 00 

marius.ionescu@nndkp.ro  

 

Alina Timofti, Partner 

Phone (40 – 21) 201 12 00 

alina.timofti@nndkp.ro 
 
Lucian Barbu, Partner 
Phone (40 – 21) 201 12 00 
lucian.barbu@nndkp.ro  

 

Silviu Badescu, Partner 

Phone (40 – 21) 201 12 00 

silviu.badescu@nndkp.ro  

 

Alexandru Aparaschivei, Partner 

Phone (40 – 21) 201 12 00 

alexandru.aparaschivei@nndkp.ro 
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 Tax Flash No. 4/2020 
 
 
Emergency Ordinance 33/2020 
regarding certain fiscal measures 
and the amendment of certain 
normative acts was published in  
the Official Gazette 260/2020 
 
 Taxpayers that pay the corporate income tax 

related to the first quarter of 2020 until April 
25, 2020, benefit from 10% bonus (in case of 
small and medium taxpayers) and 5% bonus (in 
case of large taxpayers).  

The same principle also applies for taxpayers 
with a modified fiscal year.  

 
 The bonus is recorded separately within the 

annual corporate income tax return. 

 Taxpayers that pay the microenterprise income 
tax related to the first quarter of 2020 until 
April 25, 2020, benefit from 10% bonus. 

 

 Info Fiscal Nr. 4/2020 
 
 
În M.O. 260/2020 a fost publicată  
Ordonanța de urgență nr. 33/2020  
privind unele măsuri fiscale și 
modificarea unor acte normative 
 
 
 Contribuabilii care efectuează plata 

impozitului pe profit aferent trimestrului I al 
anului 2020 până la data de 25 aprilie 2020, 
beneficiază de bonificații în valoare de 10% (în 
cazul contribuabililor mici și mijlocii) și 5% (în 
cazul contribuabililor mari). 

Același principiu se aplică și pentru 
contribuabilii cu an fiscal modificat.  

 Bonificația se înscrie in mod distinct în 
declarația anuală de impozit pe profit. 

 Contribuabilii care efectuează plata 
impozitului pe veniturile microîntreprinderilor 
aferent trimestrului I al anului 2020 până la 
data de 25 aprilie 2020, beneficiază de 
bonificații în valoare de 10% . 
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 During the entire state of emergency and 30 
days after its termination, VAT is not required 
to be paid in customs on imports of medicines, 
protective equipment and other medical 
devices and equipment and sanitary materials 
used in Covid-19 control. 

 
 The VAT related to these imports realized 

during the fiscal period is recorded by the 
importers in the VAT return, both as collected 
tax and as deductible tax. 

 Pe toatã durata stãrii de urgențã și 30 de zile 
dupã încetarea acesteia, nu se solicită plata 
TVA în vamã pentru importurile de 
medicamente, echipamente de protecție și alte 
dispozitive sau echipamente medicale și 
materiale sanitare utilizate în combaterea 
Covid-19. 

 Taxa aferentã acestor importuri realizate în 
cursul perioadei fiscale se evidențiazã de cãtre 
importatori în decontul de TVA, atât ca taxã 
colectatã, cât și ca taxã deductibilã. 
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