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INFORMARE
privind noile termene pentru acordarea bonificaţiei

calculată asupra impozitului pe profit/venitul microîntreprinderilor

Având în vedere noile termene pentru acordarea bonificațiilor calculate asupra
impozitului datorat în cazul contribuabililor plătitori de impozit pe profit sau impozit pe
venitul microîntreprinderilor, introduse prin art. III din Ordonanța de Urgență a Guvernului
nr. 99 din data de 25 iunie 2020 privind unele măsuri fiscale, modificarea unor acte
normative și prorogarea unor termene, considerăm utilă informarea cu privire la
acordarea acestor bonificații, astfel cum sunt ele reglementate prin OUG nr. 33/2020, cu
toate modificările și completările intervenite până în prezent.

 Referitor la impozitul pe profit/venit microîntreprinderi datorat pentru trimestrul I al
anului 2020:

 Contribuabilii plătitori de impozit pe profit, indiferent de sistemul de declarare şi plată,
care au plătit impozitul datorat pentru trimestrul I al anului 2020, respectiv pentru plata
anticipată aferentă aceluiaşi trimestru, până la termenul scadent de 25 aprilie 2020
inclusiv, beneficiază de o bonificaţie calculată asupra impozitului pe profit datorat,
astfel:
  a) 5% pentru contribuabilii mari stabiliţi potrivit Ordinului preşedintelui Agenţiei
Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.609/2016 privind organizarea activităţii de
administrare a marilor contribuabili;
  b) 10% pentru contribuabilii mijlocii stabiliţi potrivit Ordinului preşedintelui
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.610/2016 privind organizarea activităţii
de administrare a contribuabililor mijlocii;
  c) 10% pentru ceilalţi contribuabili care nu se încadrează la lit. a) şi b).

(OUG nr.33 art. 1 alin.(1) )

 Contribuabilii plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, care au plătit
impozitul pe veniturile microîntreprinderilor aferent trimestrului I al anului 2020, până
la data de 25 aprilie 2020 inclusiv, beneficiază de o bonificaţie de 10% calculată asupra
impozitului datorat pentru trimestrul respectiv.

(OUG nr.33 art. 1 alin.(4) )

 Referitor la impozitul pe profit/venit microîntreprinderi datorat pentru trimestrele Il și III
ale anului 2020

 Contribuabilii plătitori de impozit pe profit, indiferent de sistemul de declarare şi plată
prevăzut la art. 41 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările
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ulterioare, precum şi contribuabilii plătitori de impozit pe venitul microîntreprinderilor,
care achită impozitul datorat trimestrial/plata anticipată trimestrială până la termenele
scadente, 25 iulie 2020 inclusiv, pentru trimestrul II, respectiv 25 octombrie 2020
inclusiv, pentru trimestrul III, beneficiază de o bonificaţie de 10% calculată asupra
impozitului datorat trimestrial/plăţii anticipate trimestriale;

(OUG nr.33 art. 1 alin.(1^1) )

De reținut !

 Prevederile se aplică în mod corespunzător şi pentru contribuabilii care intră sub incidenţa
prevederilor art. 16 alin. (5) din Legea nr. 227/2015. Aceşti contribuabili beneficiază de
bonificaţie dacă achită impozitul datorat trimestrial/plata anticipată trimestrială până la
termenul scadent cuprins în perioada 25 aprilie - 25 iunie 2020 inclusiv şi, respectiv, în alin.
(1^1), dacă achită impozitul datorat trimestrial/plata anticipată trimestrială până la termenul
scadent cuprins, după caz, în perioada 26 iunie - 25 septembrie 2020 inclusiv şi în perioada
26 septembrie - 25 decembrie 2020 inclusiv;

(OUG nr.33 art. 1 alin.(2) )

 Prevederile se aplică în mod corespunzător şi de către contribuabilii care intră sub incidenţa
Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi, pentru impozitul pe profit/plata
anticipată trimestrială aferente trimestrelor I, respectiv pentru trimestrele II şi III ale anului
2020, determinat pentru activităţile desfăşurate, altele decât cele corespunzătoare codurilor
CAEN prevăzute de lege.

(OUG nr.33 art. 1 alin.(3) )

 Contribuabilii care aplică aceste prevederi determină impozitul pe profit/impozitul pe
veniturile microîntreprinderilor de plată prin scăderea din impozitul datorat a bonificaţiei
calculate.

(OUG nr.33 art. 1 alin.(5) )

 Pentru plătitorii de impozit pe profit, bonificaţia calculată se înscrie în mod distinct în
declaraţia anuală de impozit pe profit.

(OUG nr.33 art. 1 alin.(6) )

Şef administraţie,
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