Facilități și reglementări
pentru HoReCa în 2021
Impactul restricțiilor asupra industriei HoReCa cauzate de
pandemia Covid-19 este în continuare resimțit de
comercianți și, chiar în condițiile relaxării recente a
restricțiilor, multe afaceri au dificultăți în a-și continua
operațiunile. Iată de ce măsuri fiscale și legislative poți
însă beneficia, pentru a-ți păstra afacerea pe linia de
plutire.

Restructurarea obligațiilor bugetare
O alternativă la OUG 226/2020, în conformitate cu prevederile
OG 6/2019, restructurarea obligațiilor bugetare restante la 31
decembrie 2020 este posibilă dacă afacerea ta îndeplinește
anumite condiții.
Poți obține anularea a maxim 50% din obligațiile bugetare
principale dacă achiți până la data depunerii cererii, 30 iunie
2021, maxim 15% din obligațiile bugetare principale datorate.
Solicitarea de restructurare poate fi depusă până la data de 31
ianuarie 2022.

Eliminarea inactivității ﬁscale din evidența
cazierului ﬁscal
O altă facilitate fiscală este scoaterea informațiilor privind
inactivitatea fiscală din evidența cazierului fiscal la data reactivării
operatorului economic, indiferent de motivul pentru care a fost
înregistrată inactivitatea fiscală.

Plata impozitului a fost prelungită
Perioada de scutire a plății impozitului va fi prelungită cu încă 90 de
zile începând cu data de 1 aprilie 2021 pentru domeniul HoReCa.

Eșalonarea la plată, în formă simpliﬁcată, a
obligațiilor bugetare
Termenul de acordare a acestei facilități fiscale a fost amânat până
la data de 30 septembrie 2021.

Sprijin ﬁnanciar pentru angajări
Se va prelungi termenul pentru măsurile de sprijin pentru firmele
care angajează zilieri sau sezonieri: 30% din salariu pentru zilieri și
45% pentru sezonieri. De asemenea, se va acorda ajutor și pentru
angajarea tinerilor, a persoanelor cu vârsta de peste 55 de ani sau a
românilor concediați abuziv în străinătate, precum și pentru plata
șomajului tehnic. Totodată, tichetele de vacanță emise în 2020 vor
putea fi folosite și în 2021.

Ajutor de stat pentru acoperirea pierderilor
Conform OUG nr. 224/2020, firmele din industria ospitalității pot
beneficia de granturi în cuantum de 20% din baza de calcul echivalentul în lei de până la 800.000 euro - dacă sunt:
Agenții de turism licențiate și încadrate sub codul CAEN
7911 (Activități ale agențiilor turistice), 7912 (Activități ale
tur-operatorilor) și 7990 (Alte servicii de rezervare și asistență
tehnică);
Structuri de primire turistică cu funcțiuni de cazare, care
desfășoară activități conform codurilor CAEN 5510 (Hoteluri și
alte facilități de cazare similare), 5520 (Facilități de cazare
pentru vacanțe și perioade de scurtă durată), 5530 (Parcuri
pentru rulote, campinguri și tabere), 5590 (Alte servicii de
cazare);
Structuri de alimentație, care desfășoară activități conform
codurilor CAEN 5610 (Restaurante), 5621 (Activități de
alimentație), 5629 (Alte activități de alimentație), 5630 (Baruri
și alte activități de servire a băuturilor).

Cum se calculează ajutorul de stat?
Firmele care raportează cifra de afaceri
Vor primi 20% din cuantumul cu care a scăzut cifra de afaceri în
anul 2020 față de 2019.
Beneficiarii care aplică regimul special pentru agențiile de
turism conform articolului 311 din Codul fiscal
Vor primi 20% din diferența dintre volumul facturilor emise
pentru serviciile turistice, inclusiv marja, aferente anului 2019 și
volumul din 2020.
Beneficiarii care țin evidența în partidă simplă, conform
articolului 1, alineatul (5) din Legea contabilității 82/1991
Vor primi 20% din diferența între încasările obișnuite din
activitatea eligibilă pe anul 2019 și cele de pe anul 2020.
Conform OUG nr. 10/2021, schema de ajutor de stat se
desfășoară până la data de 31 decembrie 2021, plata sumelor
fiind realizată în limita creditului bugetar până cel târziu la data
de 30 iunie 2022.

