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Emergency Ordinance no.226/2020
regarding certain fiscal-budgetary
measures and amending and
supplementing certain normative acts and
extending certain deadlines was published
in Official Gazette 1332/2020

În M.O. 1332/2020 a fost publicată
Ordonanța de urgență nr. 226/2020 privind
unele măsuri fiscal-bugetare și pentru
modificarea și completarea unor acte
normative și prorogarea unor termene

Amendments to Law no. 296/2020

Modificări la Legea nr. 296/2020
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The elimination of the 30% ceiling of the amount of Eliminarea plafonului de 30% din valoarea creanțelor
receivables for the deductibility of adjustments for pentru deductibilitatea ajustărilor pentru deprecierea
impairment of receivables is extended until 1 January creanțelor se prorogă până la 1 ianuarie 2022.
2022.
The increase to EUR 140,000 of the ceiling for the Majorarea plafonului la valoarea de 140,000 euro
application of the 5% VAT rate to the supply of homes pentru aplicarea cotei de 5% TVA pentru livrarea către
to individuals is postponed until 1 January 2022.
persoane fizice de locuințe se prorogă până la 1 ianuarie
2022.
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Amendments related to the application of
Emergency Ordinance no. 69/2020

Modificări cu privire la aplicarea Ordonanței de
urgență nr. 69/2020

The deadline for submitting the application for Se prelungește până la 31 martie 2021 termenul de
cancellation of the late payment charges is depunere a cererilor de anulare a obligațiilor
extended until March 31, 2021 (15 December 2020 accesorii (anterior 15 decembrie 2020).
previously).
The main budgetary obligations due by the insolvent
debtor for which the maturity has expired by 31 March
2020 inclusive are considered, regardless of the
existence of a table of receivables or a payment
schedule of receivables, outstanding main budgetary
obligations.

Sunt considerate obligații bugetare principale restante
și obligațiile bugetare principale datorate de debitorul
aflat în insolvență pentru care s-a împlinit scadența
până la data de 31 martie 2020 inclusiv, independent de
existența unui tabel de creanțe sau a unui program de
plată a creanțelor.

The payment obligations in respect of which, after 31
March 2021 (15 December 2020 previously) inclusive,
the payment facility loses its validity or, as the case may
be, the suspension of the execution of the fiscal
administrative act ceases are considered outstanding
on 31 March 2020 inclusive.

Sunt considerate restante la data de 31 martie 2020
inclusiv și obligațiile de plată în cazul cărora ulterior
acestei date, dar nu mai târziu de data de 31 martie 2021
(anterior 15 decembrie 2020) inclusiv, înlesnirea la
plată își pierde valabilitatea sau, după caz, încetează
suspendarea executării actului administrativ fiscal.

Debtors that have notified the tax authority and
submitted the application for cancellation of
accessories between 16 December 2020 and 31
December 2020, for which the tax authority has not

Debitorii care au notificat organul fiscal și au depus
cererea de anulare a accesoriilor în perioada 16
decembrie 2020 și 31 decembrie 2020, pentru care
organul fiscal nu a emis decizia de respingere a cererii
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issued the decision to reject the request for de anulare își pot retrage cererea de anulare a
cancellation, may withdraw their application for accesoriilor, in vederea depunerii unei noi cereri.
cancellation of accessories for the purpose of
submitting a new request.
Amendments related to the application of
Emergency Ordinance no.181/2020

Modificări cu privire la aplicarea Ordonanței de
urgență nr. 181/2020

The deadline for submitting the requests for applying Se prelungește până la 31 martie 2021 inclusiv termenul
the debt payment rescheduling simplified procedure is de depunere a cererilor pentru eșalonarea simplificată
a obligațiilor fiscale.
extended until 31 March 2021.
VAT related anti Covid measures

Măsuri anti Covid în materie de TVA

The supply of medical devices for in vitro diagnosis of
COVID-19 vaccines COVID-19 and related testing and
vaccination services, other than those exempt under
art. 292 Fiscal Code, made until December 31, 2022, are
exempt from VAT with the right of deduction.

Livrările de dispozitive medicale pentru diagnosticul
in vitro al COVID-19, de vaccinuri împotriva COVID19, precum și serviciile de vaccinare și testare aferente,
altele decât cele scutite de TVA conform art. 292 din
Codul fiscal, efectuate până la data de 31 decembrie
2022, sunt scutite de TVA cu drept de deducere.
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The deadline until which the VAT requested for
reimbursement through the negative VAT returns with
the option to reimburse, submitted within the legal
deadline, is reimbursed by the central fiscal authority
with the tax inspection being performed subsequently,
with certain exceptions, is extended until 31th March
2021 (25th January, previously).

Termenul până la care deconturile cu sumă negativă de
TVA cu opțiune de rambursare, depuse în cadrul
termenului legal de depunere, se rambursează de către
organul fiscal central cu efectuarea ulterioară a
inspecției fiscale, cu anumite excepții, se prorogă până
la 31 martie 2021 (anterior 25 ianuarie).
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Other aspects

Alte aspecte

Specific income taxpayers do not owe specific tax in Plătitorii de impozit specific nu datorează impozit
2021 for a period of 90 days starting with January 1, specific în anul 2021 pe o perioadă de 90 de zile
2021.
începând cu 1 ianuarie 2021.
The sanctioning of the economic agents for not
connecting remotely the fiscal electronic cash
registers, in order to transmit fiscal data to the
National Agency for Fiscal Administration, is
suspended until March 31, 2021.

Se suspendă până la 31 martie 2021 sancționarea
agenților economici pentru neconectarea la distanță a
aparatelor de marcat electronice fiscale, în vederea
transmiterii de date fiscale către Agenția Națională de
Administrare Fiscală.

The method of calculating the income tax and social
security contributions due by individuals benefiting
from the indemnity granted according to Emergency
Ordinance no. 30/2020, establishing that the
calculation of income tax and mandatory social
contributions is performed separately from the income
from conducting their main activity.

Se clarifică modalitatea de calcul a impozitului pe venit
și a contribuțiilor sociale datorate de persoanele fizice
beneficiare ale indemnizației acordate conform OUG
nr. 30/2020, stabilindu-se faptul că calculul
impozitului pe venit și al contribuțiilor sociale
obligatorii se efectuează separat față de veniturile
realizate din desfășurarea activității.
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