
Modificări ale legislaţiei privind impozitul pe veniturile
microîntreprinderilor începând cu decretarea stării de urgenţă

➢ Acordarea unor bonificaţii
Contribuabilii  plătitori  de  impozit  pe  venitul  microîntreprinderilor,  care  achită

impozitul  datorat  trimestrial  până la  termenele  scadente,  25 iulie  2020 inclusiv,  pentru
trimestrul II al anului 2020, respectiv 25 octombrie 2020 inclusiv, pentru trimestrul III al
anului  2020,  beneficiază  de  o  bonificaţie  de 10% calculată  asupra  impozitului  datorat
trimestrial.

*pentru trimestrul  I,  în condiţiile  efectuării  plății  impozitului  datorat până la 25 aprilie 2020,
microîntreprinderile au beneficiat de asemenea de o bonificaţie de 10% din impozitul datorat.

[OUG nr. 33/2020, art.1 (completat şi modificat prin OUG nr. 99/2020)]

Prin Ordinul ANAF nr. 935/2020 au fost completate atât formularele 100 şi 710, cât
şi instrucţiunile de completare ale acestora, aprobate prin Ordinul ANAF nr. 587/2016,
prin introducerea unui nou rând "1.2 Bonificație" pentru evidențierea bonificației de care
beneficiază plătitorii de impozit pe profit și de impozit pe veniturile microîntreprinderilor.

➢ Prevederi  privind sponsorizările efectuate de plătitorii  de impozit pe veniturile
microîntreprinderii  către  instituțiile  și  autoritățile  publice,  inclusiv  organele  de
specialitate ale administrației publice, aplicabile începând cu 16.04.2020

Prevederile  privind  calculul  și  declararea  deducerii  fiscale  acordate  în  cazul
realizării de sponsorizări  se aplică şi pentru sponsorizările efectuate, potrivit prevederilor
Legii  32/1994, cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  către  instituţiile  şi  autorităţile
publice,  inclusiv  organele  de  specialitate  ale  administraţiei  publice,  fără  să  existe
obligaţia ca aceşti beneficiari să fie înscrişi în Registrul entităţilor/unităţilor de cult
pentru care se acordă deduceri fiscale.

Prin  urmare,  microîntreprinderile  care fac sponsorizări  către  institutii  şi  autorităţi
publice vor putea să scadă sumele aferente din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor
datorat  până  la  nivelul  valorii  reprezentând  20%  din  impozitul  pe  veniturile
microîntreprinderilor datorat pentru trimestrul în care au înregistrat cheltuielile respective,
doar in baza contractului de sponsorizare, fara a exista obligația înscrierii  entităților
beneficiare  respective  în  Registrul  entităților/unităților  de  cult  pentru  care  se  acordă
deduceri fiscale.

[OUG 48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale, articolul I, punctul 1- se aplică
începând cu 16.04.2020]

----------------------------------------------------------------------------------------------

BAZA LEGALĂ:
- OUG  33/2020 privind unele măsuri fiscale şi modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările
ulterioare;
- ORDINUL  ANAF 935/2020 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de
Administrare  Fiscală  nr.  587/2016  pentru  aprobarea  modelului  şi  conţinutului  formularelor  utilizate  pentru
declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă;
- OUG 48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale, cu modificările şi completările ulterioare.
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