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BULETIN LEGISLATIV NR.4/2020             

                                                                           

Aprilie 2020 

 

 Acordare zile libere unuia dintre parinti inclusiv pe perioada 

vacantelor scolare; 

 Program de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii; 

 Deduceri din impozitul pe venitul microintreprinderilor; 

 Extinderea rambursarii TVA cu control ulterior; 

 

 Amanarea termenelor de depunere a situatiilor fiscale aferente anului 

2019; 

 Aspecte privind impozitul specific; 

 Suspendarea extragerilor Loteriei bonurilor fiscale; 

 Prevederi pentru operatorii jocurilor de noroc. 

    

Acte normative de interes economic  

aparute in luna APRILIE 2020 

 

TOPIC Actul normative Titlu 

 

Modifica 

Completeaza 

Abroga 

Proroga 

Deroga 

Acordarea zilelor libere unuia dintre 

parinti pentru supravegherea copiilor, 

inclusiv pe perioada vacantelor scolare. 

 

OUG 41/02.04.2020 

MO  nr. 282 din 3 Aprilie 

2020 

Ordonanta de urgenta nr. 41 din 2 aprilie 2020 

pentru modificarea si completarea Legii 19/2020 

privind acordarea unor zile libere parintilor pentu 

supravegherea copiilor, in situatia inchiderii 

temporare a unitatilor de invatatmant. 

Modifica si 

completeaza 

Lege  

19/2020 

Se impune o acțiune decisivă și cu un 

impact ridicat pentru asigurarea 

lichidității IMM-urilor pe perioada în 

care se manifestă efectele COVID-19. 

OUG 42/02.04.2020 

MO nr 283  din 4 Aprilie 2020 

Ordonanta de urgenta nr. 42 din 2 aprilie 2020 

pentru modificarea și completarea Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind 

Programul de susținere a întreprinderilor mici și 

mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum și 

Modifica 

O.U.G. 

nr.110/2017 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/223643
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/223643
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=148406
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=148406
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pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru 

susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei 

economice generate de pandemia COVID-19 

Se acorda deducerea din impozitul pe 

veniturile microintreprinderilor a 

sumelor reprezentand sponsorizari catre 

institutii publice si alte autoritati publice 

OUG 48/09.04.2020 

MO nr. 316 din 16 Aprilie 

2020 

Ordonanta de urgenta nr. 48/2020 privind unele 

masuri financiar-fiscale 

Modifica  

Legea 

 227/2015 

Taxa pe valoarea adăugată solicitată la 

rambursare va fi plătită 

contribuabililor, urmând ca verificarea 

fiscală să se facă ulterior rambursării. 

OUG 48/09.04.2020 

MO nr. 316 din 16 Aprilie 

2020 

Ordonanta de urgent nr. 48/2020 privind unele 

masuri financiar-fiscale 

Deroga 

Legea 

 207/2015 

Amanarea termenelor de depunere a 

situatiilor financiare aferente 

exercitiului financiar 2019, pana la data 

de 31 iulie 2020 inclusiv 

OUG 48/09.04.2020 

MO din 16 Aprilie 2020 

Ordonanta de urgent nr. 48/2020 privind unele 

masuri financiar-fiscale 

Proroga 

Legea  

82/1991 

Impozitul specific nu se datoreaza  

pentru perioada in care activitatea a fost 

intrerupta total sau partial. 

OUG 48/09.04.2020 

MO din 16 Aprilie 2020 

Ordonanta de urgent nr. 48/2020 privind unele 

masuri financiar-fiscale 

Deroga 

Legea  

170/2016 

Se suspendă extragerile lunare şi 

ocazionale ale Loteriei bonurilor fiscal. 

OUG 48/09.04.2020 

MO din 16 Aprilie 2020 

Ordonanta de urgent nr. 48/2020 privind unele 

masuri financiar-fiscale 

Deroga 

O.G  

nr. 10/2015 

Obligațiile de plată aferente 

autorizațiilor de exploatare a jocurilor 

de noroc tradiționale, se suspendă. 

OUG 48/09.04.2020 

MO din 16 Aprilie 2020 

Ordonanta de urgent nr. 48/2020 privind unele 

masuri financiar-fiscale 

Modifica si 

completeaza 

OUG 

 nr. 1/1999 

Se modifică procedura de depunere a 

documentației de către solicitanți, 

respectiv modul în care vor fi emise 

anumite documente fiscale de către 

autorități în sensul că, pe lângă modul 

actul de comunicare – la registratura 

Autorității fiscale, prin poștă 

Ordinul nr. 1830/ 2020 

M.O nr . 302/ 11 Aprilie 2020 

Ordinul nr. 1830/2020 privind modificarea 

Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 

583/2016 pentru aprobarea formularisticii 

prevăzute de art. 230 și 232 din Legea nr. 227/2015 

privind Codul fiscal, cu modificările și 

completările ulterioare 

 

Modificare 

OMFP 

583/2016 
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solicitantul, respectiv Autoritatea fiscală 

poate utiliza comunicarea electronică la 

distanță în baza unui certificat calificat.  

 

Modul de eliberare  pentru urmatoarele  

documente fiscale: 

-Certificatul de rezidență fiscală pentru 

aplicarea convenției de evitare a dublei 

impuneri; 

-Certificatul privind atestarea 

impozitului plătit în România de 

persoane juridice străine; 

-Certificatul privind atestarea 

impozitului plătit în România de 

persoane fizice nerezidente; 

-Declarație pentru exceptarea de 

impunere în România a plăților de 

dobânzi și redevențe; 

-Declarație pentru exceptarea de 

impunere în România a plăților de 

dividende. 

 


