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 Tax alert 

ECOVIS Romania - Newsletter - May 2014 

30 martie 2020 

 Cuprins: 
 

OUG 32/30.03.2020 — privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 

pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea  unor măsuri în domeniul 

protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 

și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială; 

 - modifică condițiile de acordare ale șomajului tehnic 

 - modifică prevederile Legii nr.19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru su-

 pravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ; 

 OUG 33/21.03.2020 — privind unele măsuri economice şi fiscal-bugetare; 

 - bonificații pentru plata impozitului pe profit și a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor; 

 - Certificatul pentru situații de urgență. 
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  O.U.G. 32/30.03.2020 privind modificarea și completarea O.U.G 30/2020 pentru modificarea 

și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea  unor măsuri în domeniul protecției 

sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-

2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială — publicată în M.O. nr. 260 din 

30.03.2020  

 Prevederi aplicabile angajatorilor – venituri din salarii 

 Se elimină prezentarea certificatului de urgență, astfel: de șomaj tehnic decontat de stat în  

cuantum de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 

75% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe 

anul 2020 nr. 6/2020 beneficiază salariaţii angajatorilor care reduc sau întrerup activitatea to-

tal sau parţial ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS- CoV-2, pe perioada stării 

de urgență decretate, conform unei declarații pe propria răspundere a angajatorului; 

 Indemnizația poate fi suplimentată de către angajator cu sume reprezentând diferența de până la 

minumum 75% din salariul de bază corespunzator locului de muncă ocupat de către salariat. 

 Nu beneficiază de șomaj tehnic angajatul cu mai multe contracte de muncă din care cel puțin 

unul cu normă întreagă rămâne activ pe perioada stării de urgență; 

 Dacă un angajat are mai multe contracte individuale de muncă și toate sunt suspendate ca      

urmare a instituirii stării de urgență va beneficia de indemnizația de șomaj corespunzătoare 

drepturilor salariale celor mai avantajoase (contractul cu suma cea mai mare); 

 Pe durata suspendării activității salariaților, deși angajatorul nu datorează contribuția asiguratorie 

pentru muncă, constituie stagiu de cotizare fără plata contribuției în sistemul de asigurări sociale 

de sănătate pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate. Pentru stabilirea şi 

calculul indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate, se utilizează salariul de bază minim brut 

garantat în plată (2.230 lei). 

 Documente necesare pentru obținerea indemnizației de șomaj tehnic:  

 cerere datată și semnată de reprezentantul legal al angajatorului; 

 declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal al angajatorului (privind corectitudinea 
și veridicitatea datelor);  

 lista persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizație, asumată de către reprezentantul 
legal al angajatorului, conform modelului ce va fi aprobat prin ordin și publicat ulterior în MO. 

 Se reduce termenul de plată al indemnizațiilor de către AMOFM, în contul bancar al angajatori-

lor, la maximum 15 zile de la data depunerii documentelor.  

 Plata indemnizației de către angajatori către salariați se va efectua în termen de maximum        

3 zile lucrătoare de la primirea de către angajator a sumelor.  

ECOVIS Romania: contabilitate online 
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 Prevederi aplicabile altor profesioniști – venituri din activități independente 

drepturile de autor care întrerup activitatea ca urmare a efec-

telor coronavirusului SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgență beneficiază, din bugetul de stat, de o 

indemnizație lunară de 75% din salariul mediu brut pe economie valabil în anul 2020 (5.429 lei *75% = 

4.072 lei) în baza documentelor solicitate de către Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, și 

anume: cerere, declarație pe propria răspundere. 

 Modelul cererii și al declarației pe propria răspundere se stabilesc prin ordin comun al 

ș  protecției sociale și al ministerelor de resort, după caz.  

 Termen de depunere documente:  

 Cererea și transmit până la data de 10 a pentru plata 

ț din luna anterioară prin poșta electronică.

 Plata indemnizației se realizează: 

 - de către Agențiile pentru Plăți și Inspecție Socială Județene, denumite în continuare agenții teri-

toriale, în conturile bancare deschise Ia unitățile bancare de beneficiari, în cel mult 10 zile de Ia 

documentelor pentru aferentă stării de urgență. 

 Tratament fiscal: 

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

sociale de sănătate, conform prevederilor legale,  iar obligaţiile fiscale privind calculul, declararea şi plata 

acestora se stabilesc prin ordin comun al ministrului muncii şi protecţiei sociale şi al ministrului         

finanţelor publice. 

 Persoanele aflate în plata stimulentului de inserție prevăzut de OUG nr. 111/2010 privind    

concediul și  indemnizația lunară pentru creșterea copiilor vor transmite prin poșta electronică agenției 

pentru plăți sociale documentele doveditoare, după cum urmează: 

 pentru persoanele aflate în plata drepturilor, copia documentului care atestă că se află în una din-

tre situațiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020; 

 pentru persoanele care urmează să solicite drepturile, documentele doveditoare, precum și copia 

documentului care atestă că se află în una dintre situațiile prevăzute de Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 30/2020. 

 pe perioada șomajului tehnic (conform art. 52 alin. 1 lit c) din Codul Muncii) sau dacă le-a încetat 

raportul de muncă ca urmare a instituirii situației de urgență, documentul doveditor poate fi ade-

verința  eliberată de angajator sau declarația pe propria răspundere a persoanei că se află în una 

dintre  aceste  situații.  În cazul în care persoana depune declarația pe propria răspundere,  agen-

ția  pentru  plăți și inspecție socială județeană, respectiv a municipiului București, verifică în re-

gistrul general de evidență a salariaților veridicitatea celor declarate. 

ECOVIS Romania: servicii de salarizare și resurse umane 
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   Se modifică prevederile Legii 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru 

supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ astfel: 

   Indemnizaţia pentru fiecare zi liberă în cuantum de 75% din salariul de bază corespunzător 

unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câştigul salarial mediu brut 

utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat ce era supusă doar impozitului pe ve-

nit şi plăţii contribuţiilor de asigurări sociale este acum supusă și plății contribuției de asigurări soci-

ale de sănătate, precum şi plăţii contribuţiei asiguratorii pentru muncă.  

   Impozitele şi contribuţiile de asigurări sociale, de asigurări sociale de sănătate, precum şi 

plata contribuţiei asiguratorii pentru muncă aferente indemnizaţiei se suportă de angajator. 

   În unităţile de educaţie antepreşcolară (creșe, grădinițe) similar cu unităţile de învăţământ, 

activitatea se suspendă pe perioada instituirii stării de urgență prin Decretul nr. 195/2020. 

   Părinţii ai căror copii sunt înscrişi în unităţile de educaţie antepreşcolară beneficiază de 

drepturile prevăzute de Legea nr. 19/2020. 

    Modificări privind Legea 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea 

ocupării forţei de muncă  

   Pe perioada stării de urgenţă obligaţia persoanelor care beneficiază de indemnizația de șo-

maj de a se prezenta lunar, pe baza programării sau ori de câte ori sunt solicitate, la agenţia pentru 

ocuparea forţei de muncă la care sunt înregistrate, pentru a primi sprijin în vederea încadrării în mun-

că, nu se aplică.  

   De asemenea, în cazul neîncadrării în muncă, reînnoirea de către şomerii care nu beneficiază 

de indemnizaţii de şomaj, în condiţiile prevăzute de această lege (76/2002), a cererii pentru a fi luaţi 

în evidenţă în vederea medierii se face în termen de 30 de zile calendaristice de la data încetării stării 

de urgenţă.  

   Pe perioada situaţiei de urgenţă instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stă-

rii de urgenţă pe teritoriul României, cererile şi documentele doveditoare pentru solicitarea drepturi-

lor de asigurări sociale şi de şomaj se realizează prin poşta electronică.  

  Suspendarea executărilor silite 

   Pe perioada instituirii stării de urgenţă prin Decretul nr. 195/2020, prin efectul legii, se sus-

pendă sau nu încep procedurile de recuperare a debitelor şi de executare silită, pentru toate drepturi-

le de asistenţă socială. Se suspendă sau nu încep măsurile de executare silită prin poprire a creanţelor 

bugetare, fiscale şi comerciale care se aplică asupra drepturilor lunare plătite prin casele teritoriale de 

pensii. Măsurile de suspendare a executării silite prin poprire asupra sumelor plătite de casele teritori-

ale de pensii se aplică, prin efectul legii, de către aceste instituţii fără alte formalităţi din partea benefi-

ciarilor acestor drepturi.Măsurile de suspendare încetează în termen de 60 de zile de la data încetării 

stării de urgenţă. 

  Sumele reţinute în luna aprilie 2020 se restituie odată cu plata drepturilor aferente lunii mai 

2020, urmând a fi recuperate după 60 de zile de la data încetării stării de urgenţă. 

ECOVIS Romania: servicii de audit statutar și audit intern 
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Ordonanța de urgență 33/2020 (30.03.2020) — privind unele măsuri economice şi fiscal-bugetare 

 — publicată în M.O. nr. 260 din 30.03.2020  

  

 A. Impozit pe profit 

 Contribuabilii  plătitori de impozit pe profit, indiferent de sistemul de declarare și plată care 

plătesc impozitul datorat pentru trimestrul ”I” al anului 2020, respectiv pentru plata anticipată aferentă 

aceluiași trimestru,  până  Ia termenul  scadent  de 25 aprilie 2020 inclusiv, beneficiază de o bonificație 

calculată asupra impozitului pe profit datorat, astfel: 

a) 5% pentru contribuabilii mari stabiliți  potrivit Ordinului Președintelui Agenției Naționale de  

Administrare Fiscală nr.3.609/2016 privind organizarea activității de administrare a marilor contribua-

bili; 

b) 10% pentru contribuabilii mijlocii stabiliți potrivit Ordinului Președintelui Agenției Naționale de 

Administrare Fiscală nr.3.610/2016 privind organizarea activității de administrare a contribuabililor 

mijlocii, cu modificările ulterioare; 

c)  10% pentru ceilalți contribuabili care nu se încadrează mai sus 

De aceleași bonificații beneficiază și contribuabilii care aplică sistemul de declarare şi plată a im-

pozitului pe profit anual, cu plăţi anticipate efectuate trimestrial.Acești contribuabili  beneficiază de bo-

nificațiile prevăzute mai sus dacă plătesc impozitul datorat pentru trimestrul/plata anticipată trimestri-

ală până Ia termenul scadent cuprins în perioada 25 aprilie - 25 iunie 2020. 

Prevederile alin.(A) se aplică în mod corespunzător și de către contribuabilii care intră sub 

incidența Legii nr.170/2016 privind impozitul specific unor activități (CAEN: 5510 - "Hoteluri şi alte 

facilităţi de cazare similare", 5520 - "Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată", 

5530 - "Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere", 5590 - "Alte servicii de cazare", 5610 - 

"Restaurante", 5621 - "Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente", 5629 - "Alte servicii de 

alimentaţie n.c.a.", 5630 - "Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor") pentru impozitul pe profit 

aferent trimestrului I al anului 2020, determinat pentru activitățile desfășurate, altele decât codurilor 

CAEN prevăzute de lege. 

Contribuabilii  care aplică prevederile alin. (A) determină impozitul  pe profit de plată prin 

scăderea din impozitul datorat a bonificației calculate potrivit prezentului articol. 

B. Impozit pe veniturile microîntreprinderii 

 Pentru plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor aferent trimestrului I al anului 2020, 

până Ia data de 25 aprilie 2020 inclusiv, contribuabilii beneficiază de o bonificație de 10% calculată 

asupra impozitului datorat pentru trimestrul respectiv. Se determină impozitul pe veniturlle 

microîntreprinderilor de plată prin scăderea din impozitul datorat a bonificației de 10%. 

ECOVIS Romania: servicii de consultanță fiscală 
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 C. TVA 

Nu se face plata efectivă Ia organele vamale de către persoanele impozabile înregistrate  în  

scopuri de TVA care importă medicamente, echipamente de protecție, alte dispozitive sau 

echipamente medicale și materiale sanitare care pot fi utilizate în prevenirea, limitarea, tratarea și 

combaterea COVID-19, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță de 

urgență. Măsura se aplică în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență conform 

Decretului nr.195/2020 și în următoarele 30 de zile calendaristice de Ia data încetării stării de 

urgență. 

D. CERTIFICATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ 

Prin certificatul pentru  situatii de urgență, emis potrivit metodologiei  aprobate  prin   ordin al 

ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri, se constată, în baza declarațiilor pe propria 

răspundere, diminuarea veniturilor sau a încasărilor cu minimum 25% în luna martie 2020 prin 

raportare Ia media lunilor ianuarie și februarie 2020 sau întreruperea parțială sau totală a activității 

ca efect al deciziilor emise de autoritățile publice competente pe perioada stării de urgență 

decretate. 

Chiar dacă acest certificat nu mai este necesar în vederea obținerii indemnizației de șomaj 

tehnic el va putea fi utilizat pentru a facilita renegocierea unor contracte aflate în curs de executare 

(ex. credite bancare, leasing, contracte de furnizare), sau va justifica alte eventuale beneficii oferite 

din partea Guvernului (cum ar fi creditele garantate de stat cu dobândă subvenţionată) și pentru 

suspendarea  rambursării ratelor, dobânzilor şi comisioanelor aferente contractelor de credit 

bancar. 

 

****** 
 Această informare este o selecţie a unor elemente de noutate legislativă, cu scop strict informativ. Nu este considerată 

consiliere profesională şi drept urmare nu ne asumăm nicio responsabilitate în acest sens. Pentru întrebari suplimentare în ceea 

ce priveşte problemele expuse, vă rugăm nu ezitaţi să ne contactaţi.  
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ECOVIS Romania: One Stop Shop 

 
 

 

Contact us at:  

29A Tudor Vladimirescu Avenue, 5th District, Bucharest, Romania 

Phone (landline): +4021.410 20 60; Fax: +4021 .404.31.60 

Cell phone: +40724.343.500 

E-mail address: office@ecovis.ro; Web: www.ecovis.ro, www.ecovis.com  
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Contabilitate 

 Contabilitate financiară;  

  Întocmire și depunere 
declarații fiscale pentru 
persoane juridice și fizice 
române și străine; 

  Armonizarea contabili-
tății financiare naționale cu 
normele contabile ale soci-
etății-mamă; 

 Întocmirea și certificarea 
situațiilor financiare anuale; 







  



















Audit 

  Audit financiar în con-
formitate cu ISA; 

 Retratarea situațiilor 
financiare întocmite în con-
formitate cu reglementările 
naționale, pentru Standar-
dele Internaționale de Ra-
portare Financiară (IAS / 
IFRS) sau Standardele 
specifice Client (GAAP); 

  Audit financiar impus de 
politica grupului;  

  Audit intern; 

Misiuni de audit de 
tipul: proceduri convenite 
(ISA 4.400), revizuiri (ISA 
2.400), due diligence; 

















Salarizare și resurse 
umane 

  Servicii de salarizare; 

 Managementul, auditul 
și înregistrarea dosarelor 
de personal conform cerin-
țelor legale și reglementări-
lor firmei;  

 Întocmirea fișelor de 
post și a Regulamentului 
de Ordine Interioară speci-
fice activității Clientului; 

Interfața cu aplicații 
bancare și efectuarea ope-
rațiunilor de plăți salariale; 

Evaluare și selectare 
personal pentru servicii de 
contabilitate / departamen-
tul de contabilitate; 

















Consultanță 

  Consultanță fiscală 

  Asistență în pregătirea 
dosarului prețurilor de 
transfer; 

  Consultanță în fuziuni și 
achiziții, restructurarea 
companiei; 

  Asistență în implemen-
tarea soluțiilor IT cu privire 
la: contabilitatea financiară  
și de gestiune, evidența 
angajaților, salarizare, ra-
poarte manageriale etc.; 

  Înregistrare fiscală di-
verse entități și înregistrare 
ca plătitor TVA; 

  Notificări cu privire la 
modificări semnificative ale 
legislației.  


