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Stimați Cititori, 

Creșterea galopantă a numărului cazurilor de infectare cu SARS-CoV-2 (COVID-

19) a cauzat îngrijorări în rândul autorităților din întreaga lume și a generat nevoia 

implementării urgente a unor măsuri economice, inclusiv de componentă fiscală, 

și sociale drastice. Autoritățile din România au adoptat și modificat numeroase 

acte normative prin care sprijină mediul de afaceri, unele dintre ele cu impact 

asupra fiscalității. Contribuabilii se confruntă cu numeroase probleme și provocări 

și căută să identifice cu rapiditate măsuri potrivite.  

În acest context, în care legislația fiscală este în continuă modificare, bpv 

GRIGORESCU ȘTEFĂNICĂ vă pune la dispoziție în cele ce urmează o serie de 

răspunsuri dintr-o perspectivă juridică dar și practică la cele mai presante întrebări 

pe care și le pun numeroși contribuabili. Pentru a asigura acuratețea informațiilor 

prezentate, vom adapta conținutul acestor răspunsuri sau vom adăuga secțiuni 

noi, în funcție de evoluția cadrului legislativ și de impactul acestuia asupra 

fiscalității. 

Documentul nu conține însă o analiză juridică completă și nici soluții universal 

aplicabile. În cazul în care aveți nevoie de o asemenea analiză, aplicată la o 

situație concretă cu care vă confruntați, vă rugăm să ne contactați.  

Pentru mai multe informații și materiale care vă pot ajuta în această perioadă, vă 

rugăm să consultați secțiunea aferentă disponibilă pe website-ul nostru la adresa 

https://www.bpv-grigorescu.com/news/covid19-news/. 

Toate cele bune, 

Anca Grigorescu, Partner 

(Relatii de Munca, Beneficii Ocupationale si Fiscalitate) 

 Dear readers, 

The rapid growth of the number of persons infected with SARS-CoV-2 (COVID-19) 

has caused great concern to authorities worldwide and has generated the need for 

urgent drastic social and economic, including of a tax component, measures. The 

Romanian authorities have adopted and amended numerous enactments to support 

businesses, some of the rules having a significant impact on taxation. The taxpayers 

are confronted with multiple issues and challenges and seek to identify appropriate 

measures rapidly. 

In this context, in which the fiscal legislation is under ongoing changes, bpv 

GRIGORESCU ȘTEFĂNICĂ offers answers from a legal, as well as a practical 

perspective to the most pressing questions raised by numerous taxpayers. To ensure 

accuracy of the provided information, we will adapt the content of these answers or 

will add new sections, by reference to the evolution of the normative framework and 

the impact thereof upon taxation, as new developments unfold. 

However, the document does not contain a full legal analysis nor one-size-fits-all 

solutions. Should you require that such the application is tailored to a specific issue 

you face, we are happy to help, and we invite you to contact us.   

For more information and materials that may come in handy in this period, please 

refer to the COVID-19 EMERGENCY CENTRE section available on our website at 

https://www.bpv-grigorescu.com/news/covid19-news/. 

 

All the best, 

Anca Grigorescu, Partner 

(Employment & Benefits and Taxation) 

  

https://www.bpv-grigorescu.com/news/covid19-news/
https://www.bpv-grigorescu.com/news/covid19-news/
https://www.bpv-grigorescu.com/practice-areas/employment-and-benefits/
https://www.bpv-grigorescu.com/practice-areas/taxation/
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Măsuri fiscale pentru sprijinirea mediului de afaceri 

Bonificație la plata impozitului pe profit și a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor 

1. Care sunt contribuabilii 

beneficiari de bonificații? 

Contribuabilii plătitori de impozit pe profit care plătesc impozitul datorat pentru trimestrul I al anului 2020 sau 

realizează plata anticipată aferentă aceluiași trimestru și contribuabilii care plătesc impozitul pe veniturile 

microîntreprinderilor aferent trimestrului I al anului 2020. 

2. Care este termenul până la care 

trebuie plătit impozitul pe profit și 

impozitul pe veniturile 

microîntreprinderilor?  

25 aprilie 2020 inclusiv. 

3. Beneficiază de această 

bonificație și contribuabilii 

plătitori de impozit pe profit care 

au optat pentru un exercițiu 

financiar diferit față de anul 

calendaristic? 

Da. Acești contribuabili beneficiază de bonificație dacă plătesc impozitul datorat pentru trimestru / realizează 

plata anticipată trimestrială până la termenul scadent cuprins în perioada 25 aprilie-25 iunie 2020. 

4. Care este bonificația de care 

beneficiază contribuabilii plătitori 

de impozit pe profit? 

5% pentru contribuabilii mari și 10% pentru ceilalți contribuabili.  

5. Bonificația se înscrie în mod 

distinct în declarația anuală de 

impozit pe profit? 

Da. 

6. Care este bonificația de care 

beneficiază contribuabilii plătitori 

10%. 
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de impozit pe veniturile 

microîntreprinderilor? 

7. Cum se determină impozitul pe 

profit și impozitul pe veniturile 

microîntreprinderilor în urma 

aplicării bonificației? 

Impozitele de plată se determină prin scăderea bonificației din impozitul datorat. 

Calculul plăților anticipate ale impozitului pe profit anual 

8. Cum se calculează plățile 

anticipate în cazul 

contribuabililor care aplică 

sistemul de declarare și plată a 

impozitului pe profit anual, cu 

plăți anticipate efectuate 

trimestrial? 

Plățile anticipate trimestriale pentru anul 2020 se efectuează la nivelul sumei rezultate din calculul impozitului 

pe profit trimestrial curent. 

 

9. Pot utiliza această metodă de 

calcul și contribuabilii plătitori de 

impozit pe profit care au optat 

pentru un exercițiu financiar 

diferit față de anul calendaristic? 

Da. 

Sponsorizări din veniturile microîntreprinderilor 

10. Cum pot deduce 

microîntreprinderile care 

efectuează sponsorizări către 

instituțiile publice și autoritățile 

publice, aceste sume din 

În baza contractului de sponsorizare, fără obligația înscrierii entităților beneficiare respective în Registrul 

entităților/unităților de cult. 
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impozitul pe veniturile 

microîntreprinderilor? 

Impozitul specific unor activități 

11. Contribuabilii datorează 

impozitul specific privind 

activitățile de ospitalitate 

(HORECA), pentru 2020? 

Da, mai puțin pe perioada în care aceștia întrerup activitatea total sau partial, pe perioada stării de urgență. 

Rambursarea TVA 

12. Când se realizează inspecția 

fiscală în cazul TVA solicitată la 

rambursare prin deconturile cu 

sumă negativă de TVA cu opțiune 

de rambursare, depuse în 

termenul legal de depunere? 

Inspecția se realizează ulterior rambursării TVA, cu anumite excepții prevăzute de lege. 

13. Pe ce durată a fost stabilită 

această măsură privind 

rambursarea TVA? 

Pe perioada stării de urgență, precum și 30 de zile de la încetare. 

Scutirea de taxa pe valoarea adăugată (TVA) la organele vamale 

14. Ce bunuri au fost scutite la 

importul în România de plata 

TVA la organele vamale?  

Alcoolul etilic complet denaturat, utilizat pentru producerea de dezinfectanți și următoarele bunuri care pot fi 

utilizate în prevenirea, limitarea, tratarea și combaterea COVID-19: 

 medicamente; 
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 echipamente de protecție; 

 mașini de producție măști de protecție; 

 alte dispozitive sau echipamente medicale și materiale sanitare. 

15. Pe ce durată a fost stabilită 

această măsură privind 

importul de bunuri? 

Pe perioada stării de urgență, precum și 30 de zile de la încetare, cu excepția importului de alcool etilic complet 

denaturat, care se supune măsurii scutirii de TVA la organele vamale numai pe perioada stării de urgență. 

Scutirea de taxele vamale și taxa pe valoarea adăugată (TVA) 

16. Ce bunuri au fost scutite la 

import în România de taxe 

vamale și plată TVA? 

Bunurile care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: 

 sunt distribuite gratuit sau puse la dispoziție în mod gratuit persoanelor contaminate sau cu risc de a fi 

contaminate cu COVID-19 sau implicate în combaterea epidemiei de COVID-19; 

 nu sunt utilizate în alte scopuri decât pentru combaterea efectelor acestei epidemii; 

 sunt puse în liberă circulație de către sau în numele unor organizații de stat, inclusiv organisme de stat, 

organisme publice și alte organisme de drept public sau de către sau în numele unor organizații aprobate 

de autoritățile competente din România. 

Scutirea se aplică și bunurilor importate pentru a fi puse în liberă circulație de către sau în numele unor organizații 

de ajutor umanitar în caz de dezastru, în vederea satisfacerii necesităților acestora pe perioada în care oferă 

ajutor în caz de dezastru persoanelor contaminate sau cu risc de a fi contaminate cu COVID-19 sau implicate 

în combaterea epidemiei de COVID-19. 
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17. Pe ce durată a fost stabilită 

această măsură privind 

importul de bunuri? 

Măsura se aplică retroactiv, începând cu 30 ianuarie 2020 și până la 31 iulie 2020, cu posibilitate de prelungire. 

Taxa clawback 

18. Cum se calculează taxa 

clawback pentru trimestrul I al 

anului 2020? 

Valoarea procentului aferent taxei clawback pentru trimestrul I al anului 2020 se plafonează la valoarea 

trimestrului IV al anului 2019, respectiv 27,65%. 

Dobânzile și penalitățile de întârziere 

19. Se calculează și datorează 

dobânzi și penalități de întârziere 

aferente obligațiilor fiscale 

scadente? 

Nu, în ceea ce privește obligațiile fiscale scadente începând cu data de 21 martie 2020 și neachitate în termen 

de 30 de zile de la încetarea stării de urgență. 

Aceste obligații fiscale nu sunt considerate obligații fiscale restante. 

20. Pe ce durată a fost stabilită 

această măsură? 

Pe perioada stării de urgență, precum și 30 de zile de la încetare. 

Amânarea / suspendarea unor termene / proceduri fiscale 

Impozite locale 

21. Care este termenul de plată a 

primei tranșe din impozitul pe 

clădiri / terenuri / mijloace de 

transport? 

30 iunie 2020. 
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22. În ce condiții se poate beneficia 

de bonificație în caz de plată 

anticipată a impozitului anual? 

În cazul în care contribuabilul achită cu anticipație valoarea integrală a impozitului datorat pe 2020 până la 30 

iunie 2020. 

Restructurarea obligațiilor fiscale 

23. Care este termenul până la care 

poate fi depusă solicitarea de 

restructurare a obligațiilor 

bugetare? 

30 octombrie 2020. 

Amânarea depunerii situațiilor financiare anuale 

24. Care este termenul până la care 

se pot depune situațiile 

financiare anuale aferente 2019 / 

raportările contabile anuale 

încheiate la 31 decembrie 2019 

ale societăților, instituțiilor 

publice, altor persoane juridice și 

subunităților fără personalitate 

juridică? 

31 iulie 2020. 

25. Care este termenul până la care 

se pot depune situațiile 

financiare anuale individuale ale 

entităților din sistemele private 

de pensii aferente 2019? 

15 mai 2020. 
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Executarea silită a creanțelor 

26. Se efectuează executări silite prin 

poprire, somație și valorificarea 

bunurilor la licițație, a creanțelor 

bugetare? 

Nu, cu excepția actelor de executare silită care se aplică pentru recuperarea creanțelor bugetare stabilite prin 

hotărâri judecătorești pronunțate în materie penală. 

Actele de executare silită prin poprire, somație și valorificarea bunurilor la licitație, a creanțelor bugetare, nu 

încep sau se suspendă. 

27. Pe ce durată a fost stabilită 

această măsură? 

Pe perioada stării de urgență, precum și 30 de zile de la încetare. 

28. Ce se întâmplă cu termenele de 

prescripție a dreptului organului 

fiscal de a stabili creanțe fiscale 

și de a cere executarea silită, 

precum și cel al 

contribuabilului/plătitorului de a 

cere restituirea creanțelor 

fiscale? 

Se suspendă pe perioada stării de urgență, precum și 30 de zile de la încetare. 

Măsuri privind facilitarea comunicării cu Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) 

Autentificarea în Spațiul Privat Virtual (SPV) 

29. Cum se pot înregistra în SPV 

persoanele fizice care nu dețin 

certificat digital calificat, fără a fi 

nevoită deplasarea la sediile 

ANAF în vederea autentificării? 

Persoanele fizice au posibilitatea de a se autentifica electronic, prin identificarea cu numerele atribuite 

următoarelor documente emise de Ministerul Finanțelor Publice și/sau ANAF: 

 decizie de impunere – emisă începând cu anul 2013;  

 decizie referitoare la obligaţii de plată accesorii - emisă începând cu anul 2013; 
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 somație - emisă începând cu data de 01.01.2015; 

 numărul scrisorii primită în anul 2018 de la Ministerul Finanțelor Publice, referitoare la înrolarea în acest 

serviciu. 

Documente privind rezidența fiscală comunicate prin intermediul SPV 

30. Ce tipuri de cereri pot depune 

contribuabilii persoane 

fizice/juridice rezidente/ 

nerezidențe prin intermediul 

„Formularului de contact” din 

SPV, în vederea eliberării unor 

documente privind rezidența 

fiscală? 

Cereri pentru eliberarea certificatelor de rezidență fiscală și a certificatelor privind atestarea impozitelor plătite 

în România. 

Accesul la ghișeul virtual de plăți 

31. Există și alte categorii de 

contribuabili care au acces la 

ghișeul virtual de plăți, denumit 

Sistemul național electronic de 

plată online a obligațiilor de plată 

către bugetul general consolidate 

(SNEP), în afara persoanelor 

fizice? 

Da, persoanele fizice autorizate, persoanele juridice și alte entități fără personalitate juridică. 

32. SNEP vizează doar plata taxelor 

și impozitelor? 

Nu, contribuabilii pot efectua plata oricăror obligații înregistrate în SNEP și datorate către bugetul general 

consolidat. 
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Măsuri fiscale privitoare la relațiile de muncă 

Acordarea de zile libere plătite pentru supravegherea copiilor 

33. Care este cuantumul 

indemnizației primite de către 

angajați pe durata zilelor libere 

plătite? 

75% din salariul de bază în limita a 75% din câștigul salarial mediu brut lunar (i.e., 5.429 lei). 

Indemnizația brută lunară este de 4.071,75 lei pe lună. 

34. Cine plătește indemnizația către 

angajați? 

Angajatorii, urmând ca ulterior să solicite decontarea sumelor nete acordate cu titlul de indemnizații. 

35. Care sunt condițiile de impozitare 

a indemnizației? 

Indemnizația este supusă impozitării și plății contribuțiilor de asigurări sociale, de asigurări sociale de sănătate, 

precum și plății contribuției asiguratorii pentru muncă. 

Indemnizația de șomaj tehnic 

36. Care este cuantumul lunar al 

indemnizației de șomaj tehnic 

suportate de către stat? 

75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat în limita a 75% din câștigul salarial mediu brut 

lunar (i.e., 5.429 lei). 

Valoarea brută a indemnizației suportate de către stat este plafonată la suma de 4.071,75 lei pe lună. 

Indemnizația poate fi suplimentată de angajator cu sume reprezentând diferența de până la minimum 75% din 

salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat. 

37. Cine plătește indemnizația către 

angajați? 

Angajatorii, după ce primesc sumele care vor fi acordate cu titlul de indemnizații. 
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38. Care sunt condițiile de impozitare 

a indemnizației? 

Indemnizația de șomaj tehnic este supusă impozitării și plății contribuțiilor de asigurări sociale și de asigurări 

sociale de sănătate. 

Angajatorul nu datorează contribuția asiguratorie pentru muncă. 

39. Cine au obligația calculului, 

reținerii și plății impozitului pe 

venit și a contribuțiilor sociale 

obligatorii? 

Angajatorii. 

40. Care este termenul de plată a 

impozitului pe venit și a 

contribuțiilor sociale obligatorii? 

Data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se face plata de către stat. 

41. În afară de salariați, ce alte 

categorii de persoane pot 

beneficia de indemnizația de 

șomaj tehnic? 

Persoanele fizice care obțin venituri exclusiv din drepturi de autor și drepturi conexe, sportivii și alți profesioniști.  

42. Care este cuantumul lunar al 

indemnizației de șomaj tehnic 

suportate de stat pentru aceste 

alte categorii de beneficiari? 

75% din câștigul salarial mediu brut lunar (i.e., 5.429 lei). 

Valoarea brută maximă a indemnizației este 4.071,75 pe lună. 

Indemnizația de carantină 

43. Care este cuantumul lunar al 

indemnizației de carantină? 

75% din media a veniturilor brute lunare din ultimele 6 luni din ultimele 12 luni, până la limita a 12 salarii minime 

brute pe țară lunar i.e., 2.230 lei). 

Valoarea brută maximă a indemnizației este 20.070 lei pe lună. 
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44. Cine plătește indemnizația către 

angajați? 

Angajatorii, urmând ca ulterior să solicite recuperarea sumelor acordate cu titlul de indemnizații. 

45. Care sunt condițiile de impozitare 

a indemnizației? 

Indemnizația de carantină este supusă plății contribuției de asigurări sociale. 

46. În afară de salariați, ce alte 

categorii de persoane pot 

beneficia de indemnizația de 

carantină? 

Orice persoane fizice, nefiind obligatorie îndeplinirea unui stagiu de cotizare.  

47. Care este cuantumul lunar al 

indemnizației de carantină pentru 

aceste alte categorii de 

beneficiari? 

75% din media a veniturilor brute lunare din ultimele 6 luni din ultimele 12 luni, până la limita a 12 salarii minime 

brute pe țară lunar i.e., 2.230 lei). 

Valoarea brută maximă a indemnizației este 20.070 lei pe lună. 

Stimulentul de risc 

48. Cine beneficiază de stimulentul 

de risc? 

Cadrele medicale, inclusiv personalul auxiliar, implicat direct în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea 

și tratamentul pacienților infectați cu COVID-19. 

49. Care este cuantumul lunar brut al 

stimulentului de risc? 

2500 lei. 

50. Care sunt condițiile de impozitare 

a stimulentului de risc? 

Stimulentul de risc nu intră în baza lunară de calcul al contribuțiilor sociale obligatorii. 

51. Pe ce perioadă se acordă 

stimulentul de risc? 

Pe perioada stării de urgență. 
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Avantajele în natură 

52. Care sunt condițiile de impozitare 

a avantajelor în natură acordate 

persoanelor fizice care realizează 

venituri din salarii și asimilate 

salariilor ca urmare a ocupării 

unor funcții considerate de către 

angajator/plătitor esențiale 

pentru desfășurarea activității? 

Nu sunt considerate venituri impozabile în sensul impozitului pe venit și nu se cuprind în baza lunară de calcul 

al contribuțiilor de asigurări sociale. 

53. Există condiții speciale pe care 

aceste persoane trebuie să le 

îndeplinească? 

Persoanele fizice trebuie să se afle în izolare preventivă la locul de muncă sau în zone special dedicate în care 

nu au acces persoane din exterior. 

54. Pe ce durată se aplică această 

măsură? 

Pe perioada stabilită de angajator/plătitor. 
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Fiscal measures to support the business environment 

Incentives for payment of corporate income tax and microenterprise income tax 

1. Which are taxpayers that benefit 

from these incentives? 

Taxpayers of corporate income tax which pay the tax due for the first quarter of 2020 or make the advance 

payment for the same quarter and taxpayers which pay the microenterprise income tax for the first quarter of 

2020. 

2. Which is the deadline for paying 

the corporate income tax and the 

microenterprise income tax?  

April 25, 2020 inclusively. 

3. Do taxpayers of corporate 

income tax who opted for a 

different financial year 

comparted to the calendar year 

also benefit from these 

incentives? 

Yes. These taxpayers benefit from the incentive if they pay the tax due for the quarter / make the quarterly 

advance payment until the deadline between April 25 and June 25, 2020. 

4. What is the incentive the 

taxpayers of corporate income 

tax benefit from? 

5% for large taxpayers and 10% for the other taxpayers.  

5. Is the incentive distinctly 

included in the annual corporate 

income tax statement? 

Yes. 
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6. What is the incentive the 

taxpayers of microenterprise 

income tax benefit from? 

10%. 

7. How are determined the 

corporate income tax and 

microenterprise income tax by 

taking into account the 

incentive? 

The taxes to be paid are determined by subtracting the deduction from the taxes due. 

Computation of advance payments of the annual corporate income tax 

8. How are advance payments 

computed for taxpayers which 

apply the annual corporate 

income tax filling and payment 

system, with quarterly advance 

payments? 

Quarterly advance payments for 2020 are made at the level resulting from the computation of the current 

quarterly corporate income tax. 

9. Can taxpayers of corporate 

income tax which opted for a 

different financial year compared 

to the calendar year also use this 

method of computation? 

Yes. 

Sponsorship from microenterprise income 

10. How can microenterprises which 

sponsor public institutions and 

public authorities deduct these 

Based on the sponsorship contract, without the obligation of listing the respective beneficiary entities in the 

Register of cult entities / units.  
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amounts from the 

microenterprise income tax? 

Specific tax for certain activities 

11. Do taxpayers owe the specific tax 

for hospitality related activities 

(HORECA) for the year 2020? 

Yes, except for the period when they totally or partially interrupt their activity, during the state of emergency. 

VAT reimbursement 

12. When is the fiscal inspection 

carried out for VAT requested for 

reimbursement through the 

negative amount of VAT with 

reimbursement option, deposited 

within the legal deadline? 

The inspection is performed after the VAT reimbursement, except for the cases provided by law. 

13. How long has this measure 

regarding the VAT 

reimbursement been established 

for? 

During the state of emergency, as well as 30 days after its cessation. 

Exemption from value added tax (VAT) to customs bodies 

14. What goods are exempt from 

VAT payment at customs 

bodies when imported into 

Romania? 

Ethyl alcohol completely denatured, used for the production of disinfectants and the following goods which can 

be used to prevent, limit, treat and combat COVID-19: 

 medicines; 
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 protection equipment; 

 protective masks production machines; 

 other medical devices or equipment and sanitary materials. 

15. How long has this measure 

regarding the import of goods 

been established for? 

During the state of emergency, as well as 30 days after its cessation, except for the import of completely 

denatured ethyl alcohol, which is subject to the VAT exemption measure to customs bodies only during the state 

of emergency. 

Exemption from customs duties and VAT  

16. What goods are exempt from 

custom duties and VAT when 

imported into Romania? 

Goods which cumulatively meet the following conditions: 

 are distributed free of charge or made available free of charge to persons affected by or at risk from 

COVID-19 or involved in combating the COVID-19 outbreak; 

 are not used for any purpose other than to combat the effects of this outbreak; 

 are released for free circulation by or on behalf of state organizations including state bodies, public 

bodies and other bodies governed by public law or by or on behalf of organizations approved by the 

competent authorities in Romania. 

The exemption also applies to goods imported for release into free circulation by or on behalf of disaster relief 

agencies in order to meet their needs during the period they provide disaster relief to the persons affected by or 

at risk from COVID-19 or involved in combating the COVID-19 outbreak. 
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17. How long has this measure 

regarding the import of goods 

been established for? 

The measure applies retroactively, starting with January 30, 2020 until July 31, 2020, with the possibility of 

extension. 

Clawback tax 

18. How is the clawback tax 

calculated for the first quarter of 

2020? 

The value of the percentage related to the clawback tax for the first quarter of 2020 is capped at the value of the 

fourth quarter of 2019, namely 27.65%. 

Interests and late payment penalties 

19. Are interests and late payment 

penalties related to due fiscal 

obligations computed and owed? 

No, as regards the fiscal obligations due starting with March 21, 2020 and not paid within 30 days from the 

cessation of the state of emergency. 

These fiscal obligations are not considered to be outstanding fiscal obligations. 

20. How long has this measure been 

established for? 

During the state of emergency, as well as 30 days after its cessation. 

Postponement / suspension of certain fiscal terms / procedures 

Local taxes 

21. What is the deadline for paying 

the first installment of the tax on 

buildings / lands / means of 

transport? 

June 30, 2020. 
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22. Under which conditions, in case 

of advance payment of the 

annual tax, can a taxpayer benefit 

from an incentive? 

In the event the taxpayer pays in advance the full amount of tax due for 2020 until June 30, 2020. 

Restructuring of fiscal obligations 

23. Which is the deadline for 

submitting the request for 

restructuring the budgetary 

obligations? 

October 30, 2020. 

Filing of annual financial statements 

24. Which is the deadline for filing 

the annual financial statements 

related to 2019 / annual 

accounting reporting completed 

on December 31, 2019 of 

companies, public institutions, 

other legal entities and 

subsidiaries without legal 

personality? 

July 31, 2020. 

25. Which is the deadline for filing 

the individual annual financial 

statements of the entities in the 

private pension systems related 

to 2019? 

May 15, 2020. 
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Enforcement of debts 

26. Are enforcements by 

garnishment, summons or 

capitalization of goods at 

auction, of budgetary debts, 

carried out? 

No, except for the enforcement acts applied for the recovery of budgetary debts established by court rulings in 

criminal matters. 

The acts of enforcement by garnishment, summons or capitalization of goods at auction, of budgetary debts, do 

not begin or are suspended. 

27. How long has this measure been 

established for? 

During the state of emergency, as well as 30 days after its cessation. 

28. What happens with the statute of 

limitation for the right of the fiscal 

body to establish fiscal debts and 

to request enforcement, as well 

as that of the (tax)payer to 

request the refund of fiscal 

debts? 

It is suspended during the state of emergency, as well as 30 days after its cessation. 

Measures to facilitate the communication with the National Agency for Fiscal Administration (ANAF) 

Authentication in the Virtual Private Space (SPV) 

29. How can the individuals who do not 

own a qualified digital certificate be 

registered within the SPV, without 

having to go to ANAF headquarters 

for authentication? 

Individuals have the possibility of electronic authentication, by identification with the numbers assigned to the 

following documents issued by the Ministry of Public Finance and / or ANAF: 

 taxation decision - issued starting with 2013; 

 decision regarding ancillary payment obligations - issued starting with 2013 
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 summons - issued starting with 01.01.2015; 

 the number of the letter received in 2018 from the Ministry of Public Finance, regarding the registration 

within this service. 

Documents regarding the fiscal residency communicated through SPV 

30. What types of requests can the 

resident/ non-resident natural / legal 

persons submit through the 

"Contact Form" within the SPV, in 

order to be issued with documents 

regarding the fiscal residence? 

Requests regarding the issuance of fiscal residence certificates and of certificates regarding the certification of 

taxes paid in Romania. 

Access to the virtual payment desk 

31. In addition to individuals, are there 

other categories of taxpayers which 

have access to the virtual payment 

desk, called the National Electronic 

Payment System for the General 

Consolidated Budget (SNEP)? 

Yes, self-employed persons, legal persons and other entities without legal personality. 

 

32. Does SNEP only concern the 

payment of taxes and duties? 

No, taxpayers can pay any obligations registered with SNEP and due to the general consolidated budget 
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Fiscal measures related to labor relations 

Paid days off for supervision of children 

33. What is the amount of the 

indemnity granted to employees 

during these paid days off? 

75% of the base salary corresponding to the occupied position, capped at 75% of the gross average wage (i.e., 

RON 5,429). 

The maximum gross monthly indemnity is of RON 4,071.75. 

34. Who pays these indemnities to 

the employees? 

The employers, afterwards requesting the recovery of the net amounts granted as indemnities. 

35. Which is the tax regime of the 

indemnity? 

The indemnity is subject to income tax, social security contribution, health security contribution, as well as labor 

insurance contribution payment. 

Technical unemployment indemnity 

36. What is the monthly amount of 

the technical unemployment 

indemnity covered by the state? 

75% of the base salary corresponding to the occupied position, capped at 75% of the gross average wage (i.e., 

RON 5,429). 

The maximum gross monthly indemnity covered by the state budget is of RON 4,071.75. 

The amount covered by the state may be supplemented by the employer with amounts representing the 

difference to cover at least 75% of the base salary corresponding to the occupied position. 

37. Who pays these indemnities to 

the employees? 

The employers, after receiving the amounts granted as indemnities. 
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38. Which is the tax regime of the 

indemnity? 

The technical unemployment indemnity is subject to income tax, social security contribution and health security 

contribution payment. 

The employer does not owe the labor insurance contribution. 

39. Who has the obligation of 

computing, withholding and 

paying the income tax and the 

compulsory social security 

contributions? 

The employers. 

40. What is the deadline for payment 

of income tax and compulsory 

social security contributions? 

Date of 25 inclusive of the month following the month in which the payment is made by the state. 

41. In addition to employees, what 

other categories of persons can 

benefit from the technical 

unemployment indemnity? 

Individuals who obtain income exclusively from copyright and related rights, athletes and other professionals.  

42. What is the monthly amount of 

the technical unemployment 

indemnity covered by the state 

for these categories of 

beneficiaries? 

75% of the gross average wage (i.e., RON 5,429). 

The maximum gross monthly indemnity is of RON 4,071.75. 
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Quarantine indemnity 

43. What is the monthly amount of 

the quarantine indemnity? 

75% of the average gross monthly income of the last 6 months of the last 12 months, capped at 12 minimum 

gross base monthly wages (i.e., RON 2,230). 

The maximum gross monthly amount of the indemnity is of RON 20,070. 

44. Who pays this indemnity to the 

employees? 

The employers, afterwards requesting the recovery of the amounts granted as indemnities. 

45. Which is the tax regime of the 

indemnity? 

Quarantine indemnity is subject to social security contribution payment. 

46. In addition to employees, what 

other categories of individuals 

can benefit from the quarantine 

indemnity? 

Any natural person, regardless if he/she completed or nor a length of contribution. 

47. What is the monthly amount of 

the quarantine indemnity for 

these categories of 

beneficiaries? 

75% of the average gross monthly income of the last 6 months of the last 12 months, capped at 12 minimum 

gross base monthly wages (i.e., RON 2,230). 

The maximum gross monthly amount of the indemnity is of RON 20,070. 

Risk incentive 

48. Who benefits from the risk 

incentive? 

Medical professionals, including the auxiliary personnel, directly involved in the transportation, equipment, 

evaluation, diagnosis and treatment of patients infected with COVID-19. 
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49. What is the gross monthly 

amount of the risk incentive? 

RON 2500. 

50. Which is the tax regime of the risk 

incentive? 

The risk incentive does not fall within the monthly computation basis of social security contributions, namely 

pensions and health related social security contributions and labor insurance contribution. 

51. How long will the risk incentive 

be granted for? 

During the state of emergency. 

Benefits in kind 

52. What is the tax regime of benefits 

in kind granted to natural 

persons who earn income from 

salaries and assimilate to 

salaries as a result of the 

occupancy of positions 

considered essential by the 

employer/payer? 

They are not considered taxable income for the purpose of income tax and do not fall within the monthly 

computation basis of social security contributions. 

53. Are there any special conditions 

that these people must meet? 

They must be in preventive isolation at the workplace or in specially dedicated areas where persons from outside 

do not have access. 

54. How long does this measure 

apply for? 

During the period established by the employer/payer. 
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