
5% pentru contribuabilii mari;
 
10% pentru restul contribuabililor.

Contribuabilii plătitori de impozit pe profit care plătesc
impozitul datorat pentru trimestrul I al anului 2020 / plata
anticipată aferentă aceluiaşi trimestru până la 25 aprilie 2020
(inclusiv), beneficiază de o bonificaţie calculată asupra
impozitului pe profit datorat.
 
Cuantumul bonificației se determină în funcție de încadrarea
contribuabilului (contribuabili mici/mijlocii/mari), după cum
urmează:
 

 
Bonificaţia astfel calculată se va înscrie în mod distinct în
declaraţia anuală de impozit pe profit.
 
Contribuabilii care au optat pentru un exercițiu financiar
diferit de anul calendaristic vor beneficia de bonificație  dacă
plătesc impozitul datorat pentru trimestrul I/plata anticipată
trimestrială până la termenul scadent cuprins în perioada 25
aprilie-25 iunie 2020.
 

BONIFICAȚIA ACORDATĂ PENTRU PLATA PÂNĂ
LA TERMENUL SCADENT A IMPOZITULUI PE
PROFIT DATORAT

CONTEXT
Având în vedere că România se confruntă cu o urgenţă
majoră cauzată de pandemia COVID-19, Guvernul a emis
Ordonanța de Urgență nr. 33/2020, prin intermediul căreia se
instituie măsuri procedural - fiscale de susţinere a
contribuabililor plătitori de impozit pe profit și de impozit pe
veniturile microîntreprinderilor, și se propune amânarea de
la plata în vamă a TVA pentru importurile de dispozitive sau
echipamente medicale şi materiale sanitare care pot fi
utilizate în prevenirea, limitarea, tratarea şi combaterea
COVID-19 efectuate în perioada pentru care s-a instituit
starea de urgenţă.
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Contribuabilii plătitori de impozit pe veniturile
microîntreprinderilor care plătesc impozitul datorat aferent
trimestrului I al anului 2020 până la data de 25 aprilie 2020
(inclusiv), beneficiază de o bonificaţie de 10%.
 
Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor de plată se
determină prin   scăderea din impozitul datorat a bonificaţiei
calculate.

BONIFICAȚIA ACORDATĂ PENTRU PLATA PÂNĂ
LA TERMENUL SCADENT A IMPOZITULUI PE
VENITURILE MICROÎNTREPRINDERILOR

Vor beneficia de bonificație și contribuabilii plătitori de impozit
specific, pentru impozitul pe profit aferent trimestrului I al
anului 2020, determinat pentru activităţile desfăşurate care nu
intră sub incidența  Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific
unor activităţi.
 
Impozitul pe profit de plată se determină prin scăderea din
impozitul datorat a bonificaţiei calculate.

Contribuabilii care importă medicamente, echipamente de
protecție, dispozitive și echipamente medicale, precum şi
materiale sanitare utilizate în prevenirea, limitarea, tratarea şi
combaterea COVID-19 NU vor plăti TVA în vamă pentru aceste
importuri pe toată durata stării de urgență și 30 de zile după
încetarea acesteia.
 
În lista bunurilor pentru care nu se face plata TVA la organele
vamale se numără[1]:
 

AMÂNAREA  DE  LA  PLATA  ÎN  VAMĂ  A  TVA
PENTRU  IMPORTURILE  UTILIZATE  ÎN
COMBATEREA  COVID-19

[1] Lista completă se regăsește în anexa Ordonanței de Urgență.
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Kituri de testare pentru COVID-19 / Instrumente şi aparate
utilizate pentru testele de diagnostic;
 Veşminte de protecţie și produse similare;
 Termometre;
 Dezinfectanți / Produse pentru sterilizare;
 Dispozitive medicale;
 Consumabile medicale etc.

Taxa aferentă acestor importuri realizate în perioada
menționată mai sus, se evidențiază de către importatori în
decontul de TVA, atât ca taxă colectată, cât și ca taxă
deductibilă.

DACĂ DORIȚI SĂ VĂ ABONAȚI GRATUIT LA TAX ALERT-URILE
NOASTRE, VĂ RUGĂM SĂ TRANSMITEȚI UN E-MAIL CU SOLICITAREA
DUMNEAVOASTRĂ LA ADRESA: NEWSLETTER@BIRISGORAN.RO.

N O T I F I C A R E: Acest Tax Alert este furnizat exclusiv în scop informativ și nu este destinat
a fi considerat o opinie juridică; prin urmare, nu poate fi luată nici o decizie bazându-se pe
acesta. O opinie poate fi oferită doar după analiza faptelor și circumstanțelor specifice,
precum și luând în considerare aspectele care nu pot fi abordate în prezentul document.
Biriș Goran SPARL are drepturi de autor asupra prezentului document ©2020. Toate
drepturile rezervate. Orice distribuire sau reproducere a unei părți din sau a întregului
document în orice formă este interzisă fără acordul scris expres din partea Biriș Goran.
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"BIRIȘ GORAN OFERĂ SERVICII

DE CONSULTANȚĂ FISCALĂ

PENTRU O VARIETATE MARE DE

CLIENȚI LOCALI ȘI

INTERNAȚIONALI.

ESTE APRECIATĂ PENTRU

ACTIVITATEA SA ÎN DIVERSE

PROIECTE CE VARIAZĂ DE LA

LITIGII COMPLEXE LA

CONSULTANȚĂ FISCALĂ ÎN

SPRIJINUL ACHIZIȚIILOR ȘI

RESTRUCTURĂRILOR.

ASISTĂ, DE ASEMENEA,

CLIENȚII ÎN INSPECȚII FISCALE

ȘI ÎN REVIZUIREA POLITICILOR

DE PREȚURI DE TRANSFER ȘI

OFERĂ CONSULTANȚĂ ÎN

TIMPUL FUZIUNILOR

TRANSFRONTALIERE.

LUCREAZĂ PENTRU O GAMĂ

IMPRESIONANTĂ DE CLIENȚI,

PRECUM COMPANII DE

COSMETICE, FURNIZORI DE

SERVICII MEDICALE PRIVATE,

DEZVOLTATORI IMOBILIARI ȘI

FURNIZORI DE ENERGIE,

OFERIND SERVICII COMPLETE

DE FISCALITATE, INCLUSIV

CONSULTANȚĂ FISCALĂ DE ZI

CU ZI."

- CHAMBERS EUROPE
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