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INFORMARE
privind modificările legislației fiscale introduse prin OUG nr.19/2021

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 19 din 25 martie 2021 privind unele
măsuri fiscale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în
domeniul fiscal a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 315 din 29 martie 2021.

Prezentăm principalele aspecte fiscale din cuprinsul acestui act
normativ, care intră în vigoare începând cu data de 29 martie 2021:

 Referitor la impozitul specific unor activități
 Contribuabilii obligati la plata impozitului specific unor activități, pentru anul 2021,

nu datoreaza impozit specific pentru o perioada de 90 de zile calculată începând
cu data de 1 aprilie 2021.

 Astfel, contribuabilii recalculează în mod corespunzător impozitul specific stabilit potrivit
Legii nr. 170/2016, cu completările ulterioare, aferent anului 2021, prin împărţirea
impozitului specific anual la 365 de zile calendaristice şi înmulţirea valorii rezultate cu
numărul de zile obținut prin scăderea din numărul de 365 de zile calendaristice a
numărului de zile 90 de zile calculate începând cu data de 1 aprilie 2021 și a numărului
de 90 de zile calendaristice prevăzut la art. XXV alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 226/2020.
Impozit specific de plată = Impozit specific/365 * (365 – 90 - 90)

(Art. I din OUG 19/2021)

 Referitor la educația timpurie
 Se suspendă, începând cu data de 1 aprilie 2021 și până la data de 31 decembrie

2021 inclusiv, prevederile referitoare la acordarea unor sume de până la 1.500 lei
pentru educaţia timpurie ( se suspendă aplicarea prevederilor art. 25 alin. (4) lit. i^1) şi
i^2), art. 76 alin. (4) lit. x) şi art. 142 lit. z) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal)

 Suspendarea prevederilor privind neimpozitarea la angajați a sumelor plătite de
angajator pentru educaţia timpurie a copiilor angajaţilor se aplică începând cu
veniturile aferente lunii aprilie 2021.

 Pe perioada 1 aprilie 2021-31 decembrie 2021, cheltuielile pentru funcţionarea
corespunzătoare a creşelor şi grădiniţelor aflate în administrarea contribuabililor
sunt considerate cheltuieli cu deductibilitate limitată de natura celor prevăzute la art.
25 alin. (3) lit. b) din Codul fiscal şi intră sub incidenţa limitei stabilite pentru acestea de
5% aplicată asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului, potrivit Codului muncii;

(Art. II din OUG 19/2021)

 Se introduc clarificări cu privire la deducerea costului de achiziţie al aparatelor de
marcat electronice fiscale, în cazul asocierilor fără personalitate juridică,astfel:
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- în cazul asocierilor fără personalitate juridică, pentru stabilirea impozitului anual
datorat de fiecare membru asociat, costul de achiziţie al aparatelor de marcat electronice
fiscale puse în funcţiune în anul respectiv se distribuie proporţional cu cota procentuală de
participare corespunzătoare contribuţiei, conform contractului de asociere.

(Art. III din OUG 19/2021)

 Se introduc modificări referitoare la TVA:
 La stabilirea bazei de impozitare pentru active corporale fixe care constituie livrare de

bunuri conform art. 270 alin. (4) și (5) din Codul fiscal, în sensul art. 286 alin. (1) lit. c) din
Codul fiscal, se elimină bunurile de natură alimentară;

 Nu se preiau în decontul de taxă sumele reprezentând TVA care nu sunt considerate
restante conform art. 157 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură
fiscală, sau potrivit altor legi. Sumele care devin ulterior restante se cuprind în decontul
perioadei fiscale în care intervine această situaţie;

 Nu se preiau în decontul de taxă sumele reprezentând taxa cumulată de plată cu care
organul fiscal s-a înscris la masa credală potrivit prevederilor Legii nr. 85/2014, cu
modificările şi completările ulterioare;

 Se introduc clarificări privind declararea tranzacţiilor cu persoane impozabile din Regatul
Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord. Astfel, în declaraţia recapitulativă (D390-VIES)
nu se mai menţionează operaţiunile intracomunitare realizate de persoane impozabile
din România cu persoane impozabile din Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord,
cu excepţia operaţiunilor intracomunitare care implică transporturi de bunuri în/din Irlanda
de Nord;

 Declaraţia recapitulativă (D390) se întocmeşte și în situația în care intervin modificări
ale informațiilor furnizate cu privire la codul de înregistrare în scopuri de TVA al
persoanelor impozabile cărora le sunt destinate bunurile expediate sau transportate în
cadrul regimului de stocuri la dispoziția clientului.

(Art. III din OUG 19/2021)

 Referitor la restructurarea obligațiilor fiscale conform Cap. I din OG 6/2019, -prelungirea
termenului de depunere a notificării și a cererii de restructurare

 Debitorul care dorește să-și restructureze obligațiile bugetare, potrivit cap. I din OUG
6/2019, are obligația de a notifica organul fiscal competent cu privire la intenția sa până la
data de 30 septembrie 2021, sub sancţiunea decăderii din dreptul de a mai beneficia de
restructurarea obligaţiilor bugetare.

Reamintim că, perioadele prevăzute pentru depunerea notificării au fost, succesiv, 8
august-31 octombrie 2019, 1 februarie-30 septembrie 2020,1 noiembrie 2020- 31 martie 2021,
precum și 1 noiembrie 2020 - 30 septembrie 2021 sub sancţiunea decăderii din dreptul de a
mai beneficia de restructurarea obligaţiilor bugetare.
 Noul termenul de depunere a cererii de restructurare a obligațiilor fiscale conform
cap.I din OG 6/2019, este data de 31 ianuarie 2022, sub sancţiunea decăderii
(anterior, termenul de depunere era data de 30 iunie 2021).

(Art. IV din OUG 19/2021)

 Prevederi tranzitorii referitoare la restructurarea obligațiilor fiscale conform Cap. I din
OG 6/2019

 Pentru debitorii care au depus notificarea privind intenţia de restructurare a
obligaţiilor bugetare, până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă (29
martie 2021) şi care nu depun solicitarea de restructurare a obligaţiilor bugetare până la
data de 30 iunie 2021 începe sau continuă, după caz, executarea silită.
 Depunerea unei noi notificări până la data de 30 iunie 2021 sau după expirarea
acestui termen nu mai produce efecte. În situaţia în care solicitarea de restructurare este
depusă după începerea executării silite, aceasta se suspendă de la data depunerii solicitării de
restructurare.
 Pentru debitorii care depun notificarea privind intenţia de restructurare a obligaţiilor
bugetare, după data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă (29 martie 2021),
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dar nu depun solicitarea de restructurare a obligaţiilor bugetare în termen de 6 luni de la
data depunerii notificării, începe sau continuă, după caz, executarea silită. În situaţia în
care termenul de 6 luni se împlineşte după data de 31 ianuarie 2022, solicitarea de restructurare
trebuie depusă până la această dată. Depunerea unei noi notificări în perioada de 6 luni sau
după expirarea acestui termen nu mai produce efecte. În situaţia în care solicitarea de
restructurare este depusă după începerea executării silite, aceasta se suspendă de la data
depunerii solicitării de restructurare.

(Art. VIII din OUG 19/2021)

 S-a prelungit temenul de rambursare TVA cu control ulterior- până la data de 31
ianuarie 2022

Prin derogare de la prevederile art. 169 din Codul de procedură fiscală, TVA solicitată la
rambursare prin deconturile cu sumă negativă de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de
rambursare, depuse în cadrul termenului legal de depunere, se rambursează de organul fiscal
central, cu efectuarea, ulterior, a inspecţiei fiscale, cu anumite excepții.

Aplicabilitatea prevederilor de mai sus a fost prelungită până la data de 31 ianuarie
2022. (anterior, termenul a fost data de 31 martie 2021).

(Art. V din OUG 19/2021)

 Referitor la anularea accesoriilor conform OUG 69/2020
 A fost prelungit termenul de depunere a cererii de anulare a accesoriilor (OUG

69/2020) cu perioada cuprinsă între 01 ianuarie și 31 ianuarie 2022 inclusiv, sub sancțiunea
decăderii (anterior, perioada cuprinsă era 01 ianuarie și 31 martie 2021 inclusiv, sub sancțiunea
decăderii).

(Art. VI din OUG 19/2021)
 Dobânzile, penalităţile şi toate accesoriile aferente obligaţiilor bugetare principale cu

scadenţe anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv şi individualizate în decizii de impunere
emise ca urmare a unei inspecţii fiscale sau verificării situaţiei fiscale personale în derulare la
data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă (29 martie 2021) sau începute după
data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, dar nu mai târziu de 31 ianuarie 2022,
indiferent de momentul la care inspecţia fiscală se finalizează, se anulează dacă sunt îndeplinite
cumulativ următoarele condiţii:

- toate diferenţele de obligaţii bugetare principale individualizate în decizia de impunere sunt
stinse până la termenul de plată prevăzut la art. 156 alin. (1) din Codul de procedură fiscală;

- cererea de anulare a accesoriilor se depune, sub sancţiunea decăderii, până la data de 31
ianuarie 2022 inclusiv, respectiv în termen de 90 de zile de la comunicarea deciziei de impunere
dacă termenul de 90 de zile se împlineşte după 31 ianuarie 2022 inclusiv. Dobânzile, penalităţile
şi toate accesoriile care pot fi anulate potrivit prezentului articol şi care au fost stinse după data
intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se restituie potrivit Legii nr. 207/2015, cu
modificările şi completările ulterioare.

(Art. IX din OUG 19/2021)

 Referitor la eșalonarea simplificată acordată conform OUG 181/2020
 A fost prelungit termenul de depunere a cererii de eșalonare simplificată (conform
OUG 181/2020) cu perioada cuprinsă între 01 ianuarie și 30 septembrie 2021 inclusiv.
(anterior, perioada cuprinsă era 01 ianuarie și 31 martie 2021 inclusiv, sub sancțiunea
decăderii ).Celelalte prevederi rămân neschimbate.

(Art. VII din OUG 19/2021
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