Masuri ANAF in sprijinul firmelor pe durata stării de urgenta
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În contextul instituirii stării de urgență pe teritoriul României prin Decretul președintelui
României nr. 195/2020, Ministerul Finanțelor Publice, împreună cu Agenția Națională de
Administrare Fiscală, a întreprins o serie de măsuri fiscale aplicabile pe perioada stării de
urgență și 30 de zile de la încetarea acesteia, în vederea sprijinirii mediului de afaceri,
respectiv:
1. Nu se calculează și nu se datorează dobânzi și penalități de întârziere conform Codului de
procedură fiscală, pentru obligațiile fiscale scadente începând cu data intrării în vigoare a
Ordonanței de urgență Guvernului nr. 29/2020 și neachitate până la încetarea acestor măsuri.
2. Nu sunt considerate obligații fiscale restante, potrivit legii, obligațiile fiscale scadente
începând cu data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență Guvernului nr.29/2020 și
neachitate până la încetarea acestor măsuri.
3. Nu se calculează și nu se datorează dobânzi și penalități, conform Codului de procedură
fiscală, pentru plata cu întârziere a ratelor din graficele de eșalonare neachitate până la
împlinirea termenului de 30 de zile de la încetarea stării de urgență.
4. Extinderea rambursării TVA cu control ulterior.
6. Se acordă o bonificație calculată asupra impozitului pe profit datorat, dacă contribuabilii
plătitori de impozit pe profit plătesc impozitul datorat pentru trimestrul I al anului 2020, până la
termenul scadent de 25 aprilie 2020 inclusiv. Bonificația este de 5% pentru contribuabilii mari și
10% pentru contribuabilii mijlocii si ceilalți contribuabili.
7. Se acordă o bonificație de 10% calculată asupra impozitului datorat pentru trimestrul I al
anului 2020, pentru plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor aferent acestui
trimestru, până la data de 25 aprilie 2020, inclusiv.
8. Pentru depunerea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2019, respectiv
a raportărilor contabile anuale încheiate la 31 decembrie 2019, termenele prevăzute la art. 36
alin. (1) și (3), respectiv art. 37 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, se prorogă până la data de 31 iulie 2020 inclusiv.
Alte masuri adoptate de Ministerul Finanțelor Publice și ANAF sunt incluse in comunicatul de
presa care poate fi consultat la:
https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/info_anaf/comunicate_de_presa/
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