
Reducerea impozitului
pentru proprietarii de
spaþiicomerciale-oecuaþie
cu multe necunoscute

S
eria de mãsuri fiscale
i m ple m e nt at e î n
contextul pandemiei
de COVID-19 a fost
completatã, recent,
prin adoptarea unei

noi ordonanþe de urgenþã care
conþine, printre altele, anumite fa-
cilitãþi de care pot beneficia pro-
prietarii de spaþii în anumite
condiþ i i . Este vorba de OUG
69/2020, care prevede reducerea
impozitului anual pe clãdiri cu
pânã la 50% pentru spaþiile co-
merciale, zonã în care piaþa a de-
monstrat cã nu poate susþine
amânarea sau anularea plãþii chi-
riilor, conform actelor normative
anterioare. Autoritãþile locale vor
decide în ce cuantum se va aplica
aceastã reducere. Cel mai proba-
bil, de aceastã facilitate vor bene-
ficia, în principal, proprietarii de
centre comerciale, însã numai
pentru spaþiile în care activitatea
a fost afectatã sau întreruptã de
restricþiile impuse în contextul
pandemiei de COVID-19.

Dincolo de sprijinul acordat pro-
prietarilor, prin adoptarea acestei
mãsuri, autoritãþile au avut în vede-
re ºi protejarea chiriaºilor, prin înle-
snirea mecanismelor de negociere
între pãrþi.

Ce condiþii trebuie
îndeplinite de
proprietari?

Decizia de a reduce impozitul pe
clãdiri a fost lãsatã la latitudinea
consiliilor locale, care au posibilita-

tea sã adopte mãsura pânã la data
de 14 august 2020. În cazul în care
autoritãþile locale decid acordarea
facilitãþii, potenþialii beneficiari tre-
buie sã depunã la organul fiscal lo-
cal competent o cerere de acordare
a reducerii însoþitã de o declaraþie
pe proprie rãspundere, pânã în
data de 15 septembrie 2020.

Proprietarii care au spaþiile închi-

riate trebuie sã îndeplineascã o

condiþie suplimentarã pentru a

beneficia de scãderea impozitului, res-

pectiv sã fi redus chiria cu cel puþin

50%, proporþional cu diminuarea

spaþiului destinat activitãþilor eco-

nomice. Aceste condiþii vor fi men-

þionate ºi în cadrul declaraþiei pe

proprie rãspundere. Totuºi, econo-

mic vorbind, cel mai probabil, redu-

cerea chiriei cu 50% nu poate fi

compensatã decât într-o foarte

micã mãsurã de aceastã facilitate.

Pentru cei care au plãtit deja im-
pozitele datorate pentru acest an,
existã posibilitatea restituirii dife-
renþei la cerere. În acelaºi timp,
rãmâne aplicabilã acordarea bonifi-
caþiei de 10% pentru plata impozi-
tului la termen (pânã la data de 30
iunie 2020), inclusiv în cazul pro-
prietarilor care vor beneficia de re-
ducerea suplimentarã de pânã la
50%.

Multe întrebãri fãrã
rãspuns

Ca orice text de lege adoptat în
regim de urgenþã în ultimul timp, ºi
OUG 69/2020 lasã loc la numeroase
teme de dezbatere. În primul rând,
nu se ºtie pe ce perioadã se aplicã
reducerea impozitului. Este neclar
dacã vorbim de o reducere cu pânã
la 50% a impozitului anual pe clãdi-

ri sau aceastã reducere ar trebui
aplicatã proporþional cu durata stã-
rii de urgenþã. Deºi se vorbeºte des-
pre impozitul anual, la început se
menþioneazã aplicarea acestei mã-
suri fiscale strict pe durata stãrii de
urgenþã.

În al doilea rând, trebuie sã se cla-
rifice dacã aceastã mãsurã fiscalã
este aplicabilã doar pentru acei
proprietari care au redus chiria cu
cel puþin 50% pe durata stãrii de ur-
genþã sau poate fi aplicatã ºi de cã-
tre cei care vor lua aceastã hotãrâre
pentru perioadele viitoare. Aºa
cum reiese din textul de lege, par
sa fie îndreptãþiþi doar cei care deja
au optat pentru o astfel de mãsurã,
ceilalþi pierzând acest drept, odatã
cu încheierea stãrii de urgenþã pe
teritoriul României.

Nu în ultimul rând, rãmâne de
stabilit în ce mãsurã procentele
sunt corelate. În timp ce proprieta-
rii trebuie sã scadã chiria cu cel pu-
þin 50%, reducerea în cazul impozi-
tului pe clãdiri rãmâne la latitudi-
nea consiliilor locale, care au liber-
tatea sã stabileascã nu doar pro-
centul de reducere, ci ºi dacã acor-
dã sau nu facilitatea.

Aºadar, cu toate ca autoritãþile au
urmãrit, prin aceastã mãsurã, sã
sprijine atât proprietarii de spaþii,
cât ºi chiriaºii, facilitatea nu pare a fi
suficient de convingãtoare pentru
a influenþa anumite tranzacþii în
piaþã. ªi asta dincolo de numeroa-
sele semne de întrebare cu privire
la aplicabilitatea acesteia.
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