
03.04.2020 Legislatie

https://start.ebas.biz/?locale=ro#m=Legislation/ft=5/id=224484&text=2020/ 1/6

ORDONANTA DE URGENTA nr. 33 din 26 martie 2020 privind unele masuri �scale si modi�carea unor acte normative

EMITENT GUVERNUL ROMANIEI
Publicat in  MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 30 martie 2020 

In contextul actual creat de raspandirea coronavirusului COVID-19, precum si al prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 29/2020
privind unele masuri economice si �scal-bugetare, prin care se instituie masuri procedural-�scale de sustinere a contribuabililor platitori de impozit
pe pro�t sau de impozit pe veniturile microintreprinderilor,
in vederea stimularii platii obligatiilor �scale scadente, avand in vedere necesitatile de �nantare a cheltuielilor bugetare, se impune acordarea unor
reduceri de la plata impozitului pe pro�t datorat, sub forma de boni�catii, pentru contribuabilii cu capacitate �nanciara de plata,
avand in vedere evolutia situatiei epidemiologice internationale determinata de raspandirea coronavirusului COVID-19 la nivelul statelor europene,
declararea „Pandemiei“ de catre Organizatia Mondiala a Sanatatii la data de 11 martie 2020,
tinand cont de faptul ca, precum intreaga Europa, Romania se confrunta cu o urgenta majora cauzata de pandemia COVID-19,
luand in considerare raspandirea coronavirusului COVID-19, care reprezinta o urgenta severa de sanatate publica si faptul ca exista o lipsa acuta de
mijloace pentru prevenirea raspandirii pandemiei si tratarea persoanelor afectate de virus,
avand in vedere necesitatea asigurarii medicamentelor, echipamentelor de protectie, altor dispozitive sau echipamente medicale si materiale
sanitare care pot � utilizate in prevenirea, limitarea, tratarea si combaterea COVID-19,
in considerarea faptului ca Romania trebuie sa dispuna in regim de urgenta de materialele necesare destinate tratarii persoanelor afectate si a
celor care prezinta risc de infectare, precum si persoanelor implicate in activitatile de preventie si combatere a pandemiei COVID-19,
in vederea asigurarii, in cel mai scurt timp posibil, a necesarului de medicamente, echipamente de protectie, alte dispozitive sau echipamente
medicale si materiale sanitare care pot � utilizate in prevenirea, limitarea, tratarea si combaterea COVID-19 si pentru sprijinirea operatorilor
economici care importa astfel de bunuri, se propune amanarea de la plata in vama a TVA pentru importurile efectuate in perioada pentru care s-a
instituit starea de urgenta conform Decretului nr. 195/2020 si in urmatoarele 30 de zile calendaristice de la data incetarii starii de urgenta,
intrucat statul este obligat sa ia masuri pentru asigurarea igienei si a sanatatii publice a cetatenilor si intrucat elementele mai sus prezentate
vizeaza interesul general public si constituie situatii de urgenta si extraordinare, a caror reglementare nu poate � amanata,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata ,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Articolul 1
(1) Contribuabilii platitori de impozit pe pro�t, indiferent de sistemul de declarare si plata prevazut de art. 41 din Legea nr. 227/2015 privind Codul
�scal , cu modi�carile si completarile ulterioare, care platesc impozitul datorat pentru trimestrul I al anului 2020, respectiv pentru plata anticipata
aferenta aceluiasi trimestru, pana la termenul scadent de 25 aprilie 2020 inclusiv, bene�ciaza de o boni�catie calculata asupra impozitului pe pro�t
datorat, astfel:
a) 5% pentru contribuabilii mari stabiliti potrivit Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.609/2016 privind
organizarea activitatii de administrare a marilor contribuabili;
b) 10% pentru contribuabilii mijlocii stabiliti potrivit Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.610/2016 privind
organizarea activitatii de administrare a contribuabililor mijlocii, cu modi�carile ulterioare;
c) 10% pentru ceilalti contribuabili care nu se incadreaza la lit. a) si b) .
(2) Prevederile alin. (1) se aplica in mod corespunzator si pentru contribuabilii care intra sub incidenta prevederilor art. 16 alin. (5) din Legea nr.
227/2015 , cu modi�carile si completarile ulterioare. Acesti contribuabili bene�ciaza de boni�catia prevazuta de alin. (1) daca platesc impozitul
datorat pentru trimestrul/plata anticipata trimestriala pana la termenul scadent cuprins in perioada 25 aprilie-25 iunie 2020.
(3) Prevederile alin. (1) se aplica in mod corespunzator si de catre contribuabilii care intra sub incidenta Legii nr. 170/2016 privind impozitul speci�c
unor activitati, pentru impozitul pe pro�t aferent trimestrului I al anului 2020, determinat pentru activitatile desfasurate, altele decat cele
corespunzatoare codurilor CAEN prevazute de lege.
(4) Pentru plata impozitului pe veniturile microintreprinderilor aferent trimestrului I al anului 2020, pana la data de 25 aprilie 2020 inclusiv,
contribuabilii bene�ciaza de o boni�catie de 10% calculata asupra impozitului datorat pentru trimestrul respectiv.
(5) Contribuabilii care aplica prevederile alin. (1)-(4) determina impozitul pe pro�t/impozitul pe veniturile microintreprinderilor de plata prin
scaderea din impozitul datorat a boni�catiei calculate potrivit prezentului articol.
(6) Pentru platitorii de impozit pe pro�t, boni�catia calculata potrivit prezentului articol se inscrie in mod distinct in declaratia anuala de impozit pe
pro�t.

Articolul 2
(1) Prin derogare de la prevederile art. 326 alin. (3) si (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul �scal , publicata in Monitorul O�cial al Romaniei,
Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modi�carile si completarile ulterioare, nu se face plata efectiva la organele vamale de catre persoanele
impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 316 din Legea nr. 227/2015 , cu modi�carile si completarile ulterioare, care importa, in
perioada pentru care s-a instituit starea de urgenta conform Decretului nr. 195/2020, publicat in Monitorul O�cial al Romaniei, Partea I, nr. 212 din
16 martie 2020, si in urmatoarele 30 de zile calendaristice de la data incetarii starii de urgenta, medicamente, echipamente de protectie, alte
dispozitive sau echipamente medicale si materiale sanitare care pot � utilizate in prevenirea, limitarea, tratarea si combaterea COVID-19, prevazute
in anexa care face parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.
(2) Organele vamale nu solicita plata taxei pe valoarea adaugata pentru importurile prevazute la alin. (1) .
(3) Taxa aferenta importurilor prevazute la alin. (1) realizate in cursul perioadei �scale se evidentiaza de catre importatori in decontul prevazut la
art. 323 din Legea nr. 227/2015 , cu modi�carile si completarile ulterioare, atat ca taxa colectata, cat si ca taxa deductibila, in limitele si in conditiile
stabilite la art. 297-301 din Legea nr. 227/2015 , cu modi�carile si completarile ulterioare.

Articolul 3
Prin certi�catul pentru situatii de urgenta, emis potrivit metodologiei aprobate prin ordin al ministrului economiei, energiei si mediului de afaceri,
se constata, in baza declaratiilor pe propria raspundere, diminuarea veniturilor sau a incasarilor cu minimum 25% in luna martie 2020 prin
raportare la media lunilor ianuarie si februarie 2020 sau intreruperea partiala sau totala a activitatii ca efect al deciziilor emise de autoritatile
publice competente pe perioada starii de urgenta decretate.

PRIM-MINISTRU 
LUDOVIC ORBAN 
Contrasemneaza: 
Ministrul �nantelor publice, 
Vasile-Florin Citu
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Bucuresti, 26 martie 2020.
Nr. 33.
ANEXA 
LISTA 
bunurilor pentru care nu se face plata efectiva a TVA la organele vamale
 
                  
 
                    Categoria 
                                      
 
                

 
                  
 
                    Numele produsului 
                                      
 
                

 
                  
 
                    I. Kituri de testare pentru COVID-19/Instrumente si aparate utilizate pentru testele de diagnostic 
                                      
 
                

 
                  
 
                    Kituri de testare pentru COVID-
                                      
 
                

 
                  
 
                    Kituri de testare pentru COVID-
                                      
 
                

 
                  
 
                    Instrumente si aparate pentru t
                                      
 
                

 
                  
 
                    II. Vesminte de protectie si alte produse similare 
                                      
 
                

 
                  
 
                    Protectie pentru fata si ochi 
                                      
 
                

 
                  
 
                    Masca de fata textila, fara �ltru 
                                      
 
                

 
                  
 
                    Masti de gaz cu piese mecanice
                                      
 
                

 
                  
 
                    Ochelari de protectie  
                                      
 
                

 
                  
 
                    Scuturi din plastic pentru fata (a
                                      
 
                

 
                  
 
                    Manusi 
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                    Manusi din plastic 
                                      
 
                

 
                  
 
                    Manusi chirurgicale din cauciuc
                                      
 
                

 
                  
 
                    Alte manusi de cauciuc 
                                      
 
                

 
                  
 
                    Manusi tricotate sau crosetate c
                                      
 
                

 
                  
 
                    Manusi din material textil care n
                                      
 
                

 
                  
 
                    Altele 
                                      
 
                

 
                  
 
                    Plase de par de unica folosinta 
                                      
 
                

 
                  
 
                    Imbracaminte de protectie pent
                                      
 
                

 
                  
 
                    Alte articole de imbracaminte d
                                      
 
                

 
                  
 
                    Imbracaminte de protectie din f
                                      
 
                

 
                  
 
                    III. Termometre 
                                      

 
                  
 
                    Termometre cu lichid pentru cit
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                    Alte termometre 
                                      
 
                

 
                  
 
                    IV. Dezinfectanti/ Produse pentru sterilizare 
                                      
 
                

 
                  
 
                    Solutie de alcool 
                                      
 
                

 
                  
 
                    Solutie de alcool 
                                      
 
                

 
                  
 
                    Dezinfectant pentru maini 
                                      
 
                

 
                  
 
                    Alte preparate dezinfectante 
                                      
 
                

 
                  
 
                    Sterilizatoare medicale, chirurg
                                      
 
                

 
                  
 
                    Apa oxigenata vrac 
                                      
 
                

 
                  
 
                    Apa oxigenata prezentata ca un
                                      
 
                

 
                  
 
                    Apa oxigenata pusa in dezinfect
                                      
 
                

 
                  
 
                    Alte substante chimice dezinfec
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                    V. Alte dispozitive medicale 
                                      
 
                

 
                    Scaner computerizat tomograf 
                                      
 
                

 
                  
 
                    Oxigenarea cu membrana extra
                                      
 
                

 
                  
 
                    Consola ECMO/ECLS (Oxigenare
                                      
 
                

 
                  
 
                    Ventilatoare medicale (aparate 
                                      
 
                

 
                  
 
                    Alte aparate de oxigenoterapie,
                                      
 
                

 
                  
 
                    Dispozitive de monitorizare a p
                                      
 
                

 
                

 
                

 
                  
 
                    Ecografe 
                                      
 
                

 
                  
 
                    VI. Consumabile medicale 
                                      
 
                

 
                  
 
                    Vata, tifon, bandaje, betisoare c
                                      
 
                

 
                  
 
                    Seringi, cu sau fara ace 
                                      
 
                

 
                  



03.04.2020 Legislatie

https://start.ebas.biz/?locale=ro#m=Legislation/ft=5/id=224484&text=2020/ 6/6

 
                    Ace metalice tubulare si ace pen
                                      
 
                

 
                  
 
                    Ace, catetere, canule si altele as
                                      
 
                

 
                  
 
                    Truse de intubare 
                                      
 
                

 
                  
 
                    Cearceafuri de hartie 
                                      
 
                

 
                  
 
                    VII. Medicamente  
                                      
 
                

 
                  
 
                    Paracetamol  
                                      
 
                  
 
                    Hidroxiclorochina  
                                      
 
                  
 
                    Lopinavir/Ritonavir 
                                      
 
                  
 
                    Remdesivir  
                                      
 
                  
 
                    Tocilizumab  
                                      
 
                

----


