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04 ianuarie 2021 

ORDONANTA DE URGENTA nr. 226/2020 

privind unele masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si 

prorogarea unor termene 

 Monitorul Oficial nr. 1332 din 31 decembrie 2020 

 

Prezenta Ordonanta de Urgenta introduce o serie de modificari si completari cu impact fiscal, cele 

mai importante vizand urmatoarele aspecte: 

  

Modificari cu privire la TVA 

 In contextul reglementarilor existente la nivel european, se acorda scutire de TVA cu drept de 

deducere pentru livrarea de dispozitive medicale pentru diagnostic in vitro COVID-19, de 

vaccinuri impotriva COVID-19 (autorizate de Comisia Europeana sau de statele membre UE), 

precum si serviciile de vaccinare si de testare aferente, efectuate pana la data de 

31 decembrie 2022. De asemenea, se acorda scutire de TVA pentru achizitiile intracomunitare de 

Remdesivir (tratament pentru COVID-19), efectuate pana la data de 31 decembrie 2022. 

 

 Se amana termenul de intrare in vigoare a masurii privind majorarea la 140.000 euro a plafonului 

pentru aplicarea cotei reduse de TVA de 5% pentru livrarea locuintelor, de la data de 1 ianuarie 

2021 la data de 1 ianuarie 2022. 

 

 TVA solicitata la rambursare, prin deconturile cu suma negativa de TVA cu optiune de rambursare, 

se ramburseaza de organul fiscal central cu efectuarea ulterioara a inspectiei fiscale pana la 

data de 31 martie 2021. 

 

 Eliminarea deseurilor din categoria bunurilor supuse masurilor nationale de taxare inversa 

pentru care, persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA, nu fac plata efectiva a TVA in 

vama in cazul importurilor efectuate in Romania. 

 

Masuri privind aparatele de marcat electronice fiscale 

 

 Se suspenda pana la data de 31 martie 2021 aplicarea de contraventii / sanctiuni pentru 

nerespectarea obligatiei de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale la sistemul 

informatic al ANAF, in vederea transmiterii de date fiscale. 

 

 Se prelungeste pana la data de 31 decembrie 2021 termenul pentru dotarea automatelor 

comerciale care functioneaza pe baza de plati cu cardul, acceptatoare de bancnote sau monede, 

cu aparatele de marcat electronice fiscale. 
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Masuri cu privire la amnistie fiscala, esalonare simplificata si restructurare obligatii bugetare 

 

 Cererea de anulare a accesoriilor aferente obligatiilor fiscale principale poate fi depusa pana la 

data de 31 martie 2021, in conditiile OUG nr. 69/2020. 

 

 Contribuabilii pot depune cerere pentru aplicarea procedurii simplificate de acordare a esalonarii 

la plata (in conditiile OUG nr. 181/2020) si in perioada 1 ianuarie 2021 – 31 martie 2021. 

 

 Contribuabilii pot depune notificarea privind intentia de restructurare a obligatiilor bugetare, 

conform Ordonantei Guvernului nr. 6/2019, si pentru obligatiile principale si obligatiile accesorii 

restante la data de 31 decembrie 2020 si neachitate pana la data emiterii certificatului de 

atestare fiscala. De asemenea, prevederile sunt aplicabile si pentru obligatiile stabilite prin 

decizie emisa dupa data de 1 ianuarie 2021, dar aferente perioadelor fiscale de pana la 31 

decembrie 2020. 

 

Alte prevederi importante 

 Amanarea posibilitatii deducerii integrale a ajustarii pentru deprecierea creantelor, prin 

eliminarea plafonului de deductibilitate de 30%, de la data de 1 ianuarie 2021 la data de 

1 ianuarie 2022. 

 

 Procedurile de executare silita prin poprire se suspenda sau nu incep pana la data de 

31 martie 2021. 

 

 Contribuabilii din industria HoReCa nu datoreaza impozit specific pe o perioada de 90 de zile 

incepand cu 01.01.2021. 

 

 Se introduc o serie de clarificari privind regimul fiscal aplicabil indemnizatiilor obtinute in baza 

urmatoarelor acte normative: OUG nr. 30/2020, OUG nr. 132/2020, OUG nr. 147/2020, 

OUG nr. 120/2020, Legea nr. 19/2020. 

 

Prezenta Ordonanta de urgenta intra in vigoare, cu anumite exceptii, la data de 31 decembrie 2020. 

 

* * * 

 

Pentru detalii puteti contacta orice membru al echipei Taxhouse sau ne puteti transmite un mesaj 

pe adresa de e-mail office@taxhouse.ro. 
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