
 

 

  



Albania 
Guvernul albanez a adoptat două seturi de susținere a cetățenilor și companiilor afectate de pandemie 

în valoare totală de 321 milioane Euro (2,8% din PIB) compuse din cheltuieli bugetare, garanții de stat 

și vacanțe fiscale. Primul set, în valoare de 185 milioane Euro, conținea realocări bugetare, creșteri de 

cheltuieli și garanții de stat pentru business. Măsurile cheie din acest set (adoptat la 19 martie) erau: 

(i) finanțare adițională pentru sectorul ocrotirii sănătății; (ii) compensarea salariilor minime pentru 

micro-întreprinderi și întreprinderi individuale, dublarea ajutorului de șomaj și a primelor de asistență 

socială; (iii) realocarea mijloacelor destinate apărării naționale către ajutor umanitar categoriilor 

vulnerabile de cetățeni; (iv) completarea fondului de garantare de stat pentru accesarea creditelor 

bancare destinate achitării salariilor pe 3 luni la o rată de 2.85% și cu scadență de până la 2 ani. 

Începând cu luna aprilie jumătate din salariile deputaților și a miniștrilor va fi transferate într-un fond 

social anti-COVID.  

Cel de-al doilea set (adoptat la 15 aprilie) include: (i) transferuri de o singură dată în valoare de 318 

Euro către angajații disponibilizați din cauza pandemiei și toți lucrătorii din turism; (ii) garanții de stat 

pentru completarea capitalului circulant al companiilor solvabile, plătitoare de impozite. Garanțiile 

acoperă 60% din valoarea creditului, iar rata dobânzii este plafonată la 5%. De asemenea, Guvernul a 

implementat vacanțe fiscale pentru companiile mari (cu excepția băncilor, telecomunicațiilor, 

întreprinderilor de stat) pentru a permite amânarea creanțelor fiscale din trimestrul II și III 2020 până 

în 2021. Companiile din domeniul turismului și logisticii pot amâna creanțele fiscale din întreg anul 

2020 pentru 2021. Micro-întreprinderile cu cifre de afaceri până la 111,5 mii Euro sunt eliberate de la 

plata impozitului pe venit până în 2021 inclusiv. 

 

Armenia 
Guvernul a anunțat un set de ajutor în valoare de 300 milioane dolari SUA (2% din PIB) pentru 

diminuarea impactului socio-economic al pandemiei, inclusiv cheltuieli directe, împrumuturi de stat și 

investiții majorate. Măsurile de politici se înscriu în trei categorii distincte: (i) împrumuturi 

preferențiale pe termen de 2-3 ani pentru companiile afectate și ÎMM; (ii) subvenții directe pentru ÎMM 

în scopul păstrării numărului de angajați; (iii) granturi pentru antreprenori; (iv) transferuri de o singură 

dată pentru categoriile vulnerabile care și-au pierdut locul de muncă, familiile cu mulți copii, micro-

întreprinderile, cetățenii care au restanțe la plata serviciilor comunale, și cei angajați cu jumătate de 

normă. Până în prezent au fost adoptate 19 seturi de susținere, iar 138 milioane dolari SUA au fost deja 

cheltuiți. 

 

Austria 
Măsurile fiscale adoptate la 15 martie valorează 38 miliarde Euro (9,5% din PIB). Alocațiile bugetare 

includ: 4 miliarde Euro pentru sistemul medical, îngrijirea de lungă durată a bolnavilor, angajații cu 

jumătate de normă și întreprinderile individuale, micro-întreprinderile care au ratat venituri din cauza 

îmbolnăvirii; 9 miliarde Euro sub formă de garanții de stat pentru exportatori și companii din domeniul 

turismului; 10 miliarde Euro în calitate de vacanțe fiscale la plata impozitului pe venitul persoanelor 

fizice și juridice aferent anului 2020, plata obligațiilor de asistență sociale pentru 3 luni și achitarea 

TVA (până la finele lunii septembrie 2020). Codul Civil a fost modificat prin declararea COVID-19 în 

calitate de circumstanță de forță majoră, abilitând companiile să oblige angajații să-și ia concediu 

neplătit de până la două săptămâni din contul zilelor acumulate în anii precedenți. Pe 22 martie, 22 

milioane Euro au fost rezervați pentru cercetare, iar perioada în care companiile pot angaja cu normă 

redusă a fost extinsă încă pentru 3 luni. În conformitate cu această normă, zilele de muncă pot fi 

reduse cu 10% și remunerate la 80-90% din salariul obișnuit. Angajatorii achită doar timpul de muncă 

efectiv lucrat, restul fiind achitat de la buget. Începând cu 2 aprilie, gospodăriile casnice pot amâna 

plata chiriei până la finele anului 2020. De asemenea, persoanele fizice și ÎMM pot amâna plata 

dobânzilor la credite pe 3 luni.  



Mai recent, autoritățile au anunțat noi măsuri de vacanță fiscală pentru sectorul hotelier și 

organizațiile non-profit (500 și 700 milioane Euro) care continuă să funcționeze în regim obișnuit timp 

de 6 luni. Pentru re-pornirea economiei, întreprinderile sunt încurajate să recruteze ucenici contra 

plata a 2 mii Euro pentru pozițiile de muncă create în perioada martie-octombrie a anului curent. 

Pe parte de cheltuieli au fost introduși stimuli economici pentru investiții în protecția climatică, 

locuințe accesibile, sănătate, digitizare și suport de o singură dată pentru șomeri și familiile acestora. 

Au fost diminuate taxele din agricultură, silvicultură, cultură și activitate editorială. Taxa redusă la 

impozitul pentru venituri mici a fost micșorată de la 25 la 20% cu aplicare retroactivă începând cu 

ianuarie 2020. 

 

Belgia 
Guvernul a implementat un set de măsuri fiscale pentru remedierea economică, inclusiv printr-un 

Program de Stabilizare în valoare de 10,2 miliarde Euro și garanții la credite bancare în valoare 51,9 

miliarde Euro. Măsurile cheie includ: (i) majorarea cheltuielilor pentru sistemul spitalicesc; (ii) ajutor 

pentru șomaj tehnic și întreprinderile individuale; (iii) lichidități pentru amânarea creanțelor de 

asistență socială și fiscale pentru întreprinderi; (iv) suport adițional pentru companiile afectate din 

bugetul autorităților publice locale. O schemă de reasigurare pentru creditele comerciale și alte 

măsuri fiscale s-au pus în aplicare pentru recuperarea pierderilor și recapitalizarea companiilor.  

În iunie, au fost anunțate măsuri noi de ajutorare a sectoarelor grav afectate și a categoriilor 

vulnerabile a populației, în particular prin extinderea garanțiilor bancare pentru a îmbunătăți 

participarea ÎMM. 

 

Bulgaria 
Măsurile de politici au fost implementate în cadrul bugetului revizuit pentru 2020 care a permis un 

deficit de 1,75 miliarde Euro și o creștere a datoriei publice până la 5,1 miliarde Euro în 2020. 

Principalele măsuri cuprind: (i) acoperirea a 60% din salariile angajaților din sectoarele afectate, care 

urmau să fie disponibilizați, inclusiv achitarea contribuțiilor la Fondul Social din partea angajatorilor 

(până la sfârșitul lunii septembrie); (ii) amânarea creanțelor la impozitul pe venit al persoanelor 

juridice până la 30 iunie; (iii) majorarea salariilor din domeniul ocrotirii sănătății, internelor și apărării; 

(iv) posibilitatea ca șomerii înregistrați să execute munci sezoniere în agricultură fără a pierde dreptul 

la ajutorul de șomaj; (v) prime suplimentare pentru lucrătorii din sistemul medical și social și 

extinderea serviciilor de patronaj social; (vi) suport pentru categoriile vulnerabile și profesiile 

afectate, precum angajații pe cont propriu din domeniul culturii, plăți de o singură dată pentru părinții 

forțați în șomaj tehnic pe durata carantinei; (vii) Reducerea TVA de la 20 la 9% pentru restaurante, cărți 

și hrană pentru bebeluși până la finele anului 2021; (viii) realocarea a 102 milioane Euro din partea UE 

întru susținerea companiilor mari care au suferit pierderi mai mari de 30% pe durata a trei luni, care 

angajează șomeri. 

Cehia 
Guvernul a anunțat un pachet de măsuri fiscale în valoare de 9,6 miliarde Euro. Până la sfârșitul lunii 

august, Guvernul își asumă 80% din salariile angajaților, inclusiv plățile către Fondul Social în cazul 

când: a. angajații sunt aflați în carantină; b. afacerile au fost sistate sau reduse din cauza restricțiilor 

impuse de Guvern. O contribuție de 60% din salariile angajaților, inclusiv plățile către Fondul Social se 

achită dacă activitatea întreprinderii e limitată din cauza situației epidemiologice (în țară și peste 

hotare). Între lunile iunie și august, Guvernul a anulat contribuțiile la Fondul Social din partea 

întreprinderilor cu mai puțin de 50 de angajați. De asemenea, Guvernul a micșorat TVA de la 15 la 10% 

pentru anumite servicii (cazare, cultură, sport) și a introdus posibilitatea de diminuare a veniturilor 

aferente pentru anii 2018 și 2019 din contul pierderilor anticipate în 2020 (pierderea maximală de 11,25 



milioane Euro). ÎMM, întreprinderile individuale și angajații pe cont propriu sunt eligibili pentru o plată 

de o singură dată de 18,75 Euro pe zi pentru perioada între 12 martie și 8 iunie. Statul urmează să 

acopere 50% din cheltuielile de arendă pentru întreprinderile chiriașe, după aplicarea unei reduceri 

forțate de 30% a mărimii arendei (chiriașii achită doar 20% rămase din valoarea contractului de 

arendă). Suplimentar, Guvernul a aprobat prime pentru lucrătorii din sistemul medical și social și a 

emis garanții de stat în valoare de 18,9 miliarde Euro. De asemenea, Guvernul a impus un moratoriu 

asupra creditelor bancare de până la 6 luni – cu calcularea dobânzii și extinderea corespunzătoare a 

scadenței. 

 

Croația 
Principalele măsuri includ: amânarea plăților publice fără dobândă pentru trei luni (cu posibilitatea 

extinderii pentru 3 luni suplimentare); suspendarea temporară a plăților quasi-fiscale; credite fără 

dobândă către autoritățile publice locale, Fondul de Asigurare Medicală și Fondul de Asigurare socială 

pentru compensarea contribuțiilor ratate; subvenționarea salariului minim pentru o perioadă de 3 luni 

cu condiția păstrării locului de muncă (cu posibilitatea extinderii pentru 3 luni suplimentare); achitarea 

anticipată a rambursărilor de impozite către persoanele fizice. Beneficiarii fondurilor structurale și 

investiționale europene vor primi sume majorate. O parte din fondurile UE au fost realocate pentru 

micro-credite, o nouă linie de credite a fost introdusă, în tandem cu debursări accelerate, rate a 

dobânzii mai mici și garanții parțiale mai mari. Guvernul a decis să achiziționeze în rezerva de stat 

bunuri produse în agricultură și industria alimentară, echipament medical și alte bunuri strategice.  

Pe 1 aprilie Guvernul a anunțat măsuri suplimentare, inclusiv: o creștere a salariului minim 

subvenționat de stat; amânarea sau anularea obligațiilor fiscale a companiilor în funcție de pierderile 

înregistrate și micșorarea cifrei de afaceri; amânarea obligațiunilor de plată a TVA până la 

recepționarea valorii acestuia de la furnizor; extinderea termenului limită pentru prezentarea 

rapoartelor financiare pentru 2019 până pe 30 iunie. Aplicarea la Fondul de Solidaritate al UE și SURE 

(suport temporar pentru riscul de șomaj în caz de forță majoră). 

Pe 25 iunie Guvernul a anunțat posibilitatea introducerii a unui program redus de muncă, finanțat de 

SURE prin care companiile cu mai mult de 10 angajați care reduc ziua de muncă sunt eligibile pentru 

compensații proporționale cu fondul de salarizare. 

 

Estonia 
Întru redresarea situației socio-economice afectate de pandemie, Parlamentul a aprobat un buget 

suplimentar pe 15 aprilie. În conformitate cu acest buget, se adoptă un set de măsuri fiscale în valoare 

de 2 miliarde Euro care vor conduce la creșterea deficitului în excesul a 9% din PIB. Alocațiile 

suplimentare sunt direcționate spre procurarea materialelor suplimentare pentru sistemul medical 

și susținerea angajaților și întreprinderilor. Setul include alocații la Fondul de Șomaj pentru 

acoperirea primelor în valoare de 250 milioane Euro, Fondul de Asigurări Medicale în valoare de 213 

milioane Euro, credite pentru întreprinderile din zonele rurale prin Fondul pentru Dezvoltare Rurală 

(200 milioane Euro); garanții de stat pentru împrumuturile reeșalonate (1 miliard Euro); credite țintite 

pentru acoperirea deficitului de lichiditate al întreprinderilor (500 milioane Euro); suport pentru 

autoritățile publice locale (130 milioane Euro); împrumuturi investiționale pentru companii (50 milioane 

Euro); compensații pentru evenimentele culturale și sportive anulate (3 milioane Euro). 

De asemenea, Guvernul a introdus un moratoriu asupra plăților la Pilonul II al asigurărilor sociale 

obligatorii, autorizând creșterea datoriei publice pe termen scurt cu 200 milioane Euro (până la 1 

miliard Euro). Guvernul a contractat un credit de 750 milioane Euro la Banca Investițională Nordică pe 

un termen de 15 ani și a emis un Eurobond de 1,5 miliarde Euro pe termen de 10 ani (la dobânda de 

0.125 procente anual). Concomitent, Guvernul a atras un credit de 200 milioane Euro de la Consiliul 

Europei în susținerea autorităților locale. 



 

Finlanda 
Măsurile fiscale cuprind cheltuieli bugetare suplimentare pentru: (i) ocrotirea sănătății, măsuri de 

protecție, echipament medical, ordine publică și controale la punctele de trecere a frontierei (1 miliard 

Euro); (ii) contribuții reduse la Fondul Social pentru restul anului 2020 (1,05 miliarde Euro); (iii) granturi 

pentru ÎMM și întreprinderi individuale (650 milioane Euro); și (iv) majorarea compensațiilor pentru 

părinți, ajutor social și ajutor de șomaj (3 miliarde Euro). Suplimentar la aceste măsuri discreționare, 

Guvernul a anunțat o recapitalizare de 500 milioane Euro pentru Finnair (unde statul deține o cotă de 

56%), investiții în capitalul social al altor companiilor private de 700 milioane Euro, suport pentru 

restaurante în valoare de 123 milioane Euro și 16 milioane pentru cercetarea vaccinelor și 

medicamentelor. Bugetul adițional presupune și o creștere a garanțiilor la Fondul de Ocupare a Forței 

de Muncă (880 milioane Euro), SURE (432 milioane Euro) și Banca Investițională Europeană (372 

milioane Euro).  

Pe 3 iunie, Guvernul a implementat a patra rectificare la buget care presupune suport în valoare de 

1,2 miliarde Euro pentru gospodării casnice și business, 1 miliard Euro pentru investiții publice, 750 

milioane Euro reduceri de TVA. Au fost relaxate condițiile de eligibilitate pentru ajutorul de șomaj. 

 

Irlanda 
Irlanda a anunțat un set comprehensiv de măsuri în valoare totală de 6,8 miliarde Euro care include: 

(i) o schemă de subvenționare a salariilor prin care angajatorilor le sunt compensate până la 70% din 

Fondul de Salarizare (până la 410 Euro per angajat) pentru a permite remunerarea angajaților pe 

perioada de pandemie (pentru angajații care primesc mai puțin de 24,400 Euro pe an, plafonul 

compensațiilor a fost majorat ulterior la 85%); (ii) Achitarea concediului de boală în mărime de 700 

Euro pentru două săptămâni de auto-izolare a pacienților infectați de COVID; (iii) 350 Euro săptămânal 

pentru toți șomerii și persoanele angajate pe cont propriu; (iv) 1 miliard Euro pentru suport de 

companiile aflate în criză de lichiditate; (v) 2 miliarde Euro pentru creșterea capacităților sistemului 

medical, măsurile de prevenire și procurarea echipamentului necesar.  

Pe 2 mai Guvernul a anunțat un set de ajutor suplimentar pentru business în valoare de 6,5 miliarde 

Euro care include: (i) granturi în valoare de 10 mii Euro pentru relansarea activității ÎMM; (ii) moratoriu 

de 3 luni la plata dobânzilor de către companiile afectate; (iii) constituirea unui Fond de Stabilizare și 

Recuperare după Pandemie în valoare de 2 miliarde Euro, în cadrul Fondului de Investiții Strategice 

care va oferi capital pentru întreprinderile medii și mari; (iv) instituirea unei scheme de Garantare a 

Creditelor de 2 miliarde Euro pentru susținerea accesului la credite (de la 10 mii la 1 milion Euro) a 

ÎMM la rate preferențiale; și (v) înghețarea creanțelor fiscale pentru o perioadă de 12 luni după 

relansarea activității. 

Inspectoratul Fiscal a adoptat o ajustare a practicilor obișnuite prin: (i) defalcarea imediată a 

rambursărilor de impozit, în special în comerțul cu amănuntul, industria hotelieră și de divertisment 

până la finele lunii mai; (ii) suspendarea dobânzilor pentru plățile fiscale întârziate în perioada 

februarie-mai; (iii) suspendarea (pe o perioadă nedeterminată) a executărilor silite a obligațiilor 

fiscale; (v) aplicarea „coridorului verde” la importul de produse farmaceutice și medicinale. 

 

Israel 
La 8 aprilie Parlamentul a adoptat un set de măsuri bugetare în valoare de 20 miliarde Euro, inclusiv 

2,8 miliarde Euro pentru sistemul medical. Setul de măsuri susține „plasele de siguranță” (5,1 miliarde 

Euro) sub formă de ajutor de șomaj (în condiții de eligibilitate relaxate) și granturi pentru persoanele 

angajate pe cont propriu. De asemenea, măsurile prevăd o injectare de lichidități (10,5 miliarde Euro) 



prin: (i) împrumuturi directe și garanții pentru companiile mare, ÎMM și alte organizații; (ii) vacanțe 

fiscale la impozitul funciar pentru întreprinderi; (iii) amânări de plăți la achitările de TVA, a taxelor 

municipale, servicii comunale și a impozitelor pe venit; (iv) rambursări accelerate de impozit; și (v) 

granturi de afaceri.  Setul de măsuri cuprinde și 2 miliarde Euro pentru proiecte de infrastructură, 

inclusiv suport în implementarea tehnologiilor informaționale și digitalizarea serviciilor 

guvernamentale. Granturi de o singură dată în valoare de 127 Euro au fost oferite familiilor cu copii, 

bătrânilor și altor categorii vulnerabile. 

La 2 iunie Parlamentul a adoptat o majorare de 3,6 miliarde Euro a pachetului de măsuri pentru 

susținerea angajaților, afacerilor cu risc înalt și ÎMM. Au fost oferite compensații în volum de 511 

milioane Euro pentru întreprinderile care nu și-au putut relua activitatea după relaxarea restricțiilor 

legate de carantină. 

 

Italia 
La 17 martie Guvernul a adoptat un fond de urgență în valoare de 25 miliarde Euro („Cura Italia”), care 

include: (i) fonduri pentru susținerea sistemului medical și de protecție a copilului (3,2 miliarde Euro); 

(ii) măsuri de conservare a locurilor de muncă și suport angajaților disponibilizați sau angajați pe cont 

propriu (10,3 miliarde Euro); (iii) alte măsuri de susținere a businessului, inclusiv prin vacanțe fiscale 

și suspendare a plăților la serviciilor comunale în municipalitățile grav afectate (6,4 miliarde Euro); 

precum și (iv) măsuri de susținere a ofertei de credite (5,1 miliarde Euro). Decretul de lichiditate a 

admis majorarea plafonului pentru garanțiile de stat până la 400 miliarde Euro, urmărind să 

deblocheze finanțări în volum de 750 miliarde Euro (circa 50% din PIB) pentru deficitul de lichiditate a 

întreprinderilor și gospodăriilor casnice. 

Pe 15 mai Guvernul a adoptat un set suplimentar de 55 miliarde Euro pentru relansarea activităților 

economice. El include suport acordat familiilor (14,5 miliarde Euro), fonduri pentru sistemul medical 

(3,3 miliarde Euro) și măsuri de susținere a businessului, inclusiv granturi și vacanțe fiscale pentru 

ÎMM (16 miliarde Euro). 

 

Olanda 
O serie de măsuri fiscale au fost introduse la începutul pandemiei pentru a contracara impactul 

economic al carantinei. Urmare a relaxării a restricțiilor, la 20 mai, Guvernul a anunțat un nou set de 

măsuri pentru susținerea businessului și relansarea activităților, precum și pentru prelungirea până 

în luna octombrie a unor măsuri deja anunțate. Valoarea totală a cheltuielilor bugetare s-a cifrat la 

36,6 miliarde Euro și cuprinde: (i) compensarea în proporție de 90 la sută a remunerării muncii 

angajatorilor a căror cifră de afaceri a scăzut cu mai mult de 20%; (ii) compensații pentru sectoarele 

grav afectate (industria hotelieră, turismul, agricultura, cultura etc.); (iii) suport pentru antreprenorii 

și angajații pe cont propriu, start-upuri și mici companii din sectorul inovațiilor; (iv) majorarea schemei 

de compensare pentru ziua redusă de muncă (ajutor de șomaj acordat întreprinderilor care urmau să 

reducă personalul cu 20%); (v) subvenții pentru ÎMM pentru finanțarea mijloacelor fixe. Suplimentar, 

întreprinderile pot amâna plata impozitelor fără a fi penalizate, în baza reducerii cifrei de afaceri 

prognozate. Pentru 2020, veniturile ratate din plata impozitelor sunt estimate la 27 miliarde Euro (3,6% 

din PIB). De asemenea, schemele de garantare a creditelor au fost augmentate până la 33 miliarde 

Euro (4,4% din PIB) pentru finanțarea deficitului de lichiditate a ÎMM, dar și a companiilor mari care 

sunt în poziție de risc al lichidității. O schemă de garantare a creditelor de la furnizor a fost proaspăt 

instituită. Costul programelor respective depinde de cerere. 

 



Polonia 
Volumul suportului bugetar este estimat la 23,3 miliarde Euro, din care 16,8 miliarde Euro sunt garanții 

și micro-credite pentru antreprenoriat. Suplimentar la acest suport Fondul de Dezvoltare al Poloniei 

va acorda suport financiar în volum de 22,4 miliarde Euro pentru acoperirea deficitului de lichidate al 

întreprinderilor. Măsurile de bază includ: (i) mijloace financiar adiționale pentru echipament și 

consumabile în sistemul spitalicesc; (ii) Subvenții la salariul angajaților din întreprinderile afectate și 

persoanele angajate pe cont propriu (întreprinderile, indiferent de mărime, pot aplica pentru o 

subvenție de 3 luni în cazul sistării activității sau a programului redus de activitate – subvenția oferită 

acoperă între 50 și 90% din salariul minim per angajat în funcție de scăderea cifrei de afaceri în 2020; 

(iii) garanții din Fondul de Lichiditate gestionat de Banca Națională de Dezvoltare pentru creditele 

întreprinderilor medii și mari aflate în deficit de lichiditate; (iv) credite pentru micro-întreprinderi; (v) 

amânarea sau anularea contribuțiilor la Fondul Social (pentru micro-întreprinderi cu mai puțin de 9 

angajați contribuțiile pe 3 luni sunt acoperite din bugetul de stat, în timp ce pentru întreprinderile a 

căror număr de angajați se cuprinde între 10 și 49, contribuția de la buget este în mărime de 50%), 

posibilitatea amânării, reeșalonării sau anulării creanțelor fiscale și beneficii unice pentru angajații pe 

cont propriu sau fără loc permanent de muncă; (v) deducerea pierderilor înregistrate în 2020 din 

obligațiunile fiscale din 2021; (vi) ajutor social pentru părinții cu copii de vârstă școlară în legătură cu 

învățarea la distanță; (vii) instituirea Fondului COVID pentru contracararea efectelor pandemiei; (viii) 

acordarea creditelor preferențiale în volum de până la 22,4 miliarde Euro din Fondul Polonez de 

Dezvoltare pentru acoperirea deficitului de lichiditate a întreprinderilor (indiferent de mărime) 

condiționate de menținerea numărului de angajați, continuarea activității și în funcție de scăderea 

volumului vânzărilor; și (ix) extinderea permiselor de lucru pentru nerezidenții aflați la muncă în 

Polonia. 

 

România 
Principalele măsuri fiscale anunțate includ: (i) mijloace suplimentare pentru sistemul de ocrotire a 

sănătății; (ii) compensarea parțială a salariilor părinților care sunt nevoiți să stea acasă în perioada 

când școlile sunt închise; (iii) măsuri de susținere a antreprenoriatului prin compensarea parțială a 

remunerării muncii angajaților pe cont propriu și celor care urmează să fie disponibilizați, precum și 

reeșalonarea plăților pentru 1 lună datorate de ÎMM pentru serviciile de utilități publice. Suplimentar, 

Guvernul a oferit garanții de stat în valoare de 3 miliarde Euro pentru credite acordate la rate 

preferențiale a dobânzii cu destinația de finanțare a capitalului circulant și a investițiilor făcute de 

ÎMM. Alte măsuri, includ rambursarea accelerată a TVA, suspendarea executării silite a obligațiilor de 

plată, suspendarea controalelor fiscale, reduceri la plata impozitului pe venitul persoanelor juridice, 

amânarea pe termen de 3 luni a plăților aferente impozitului funciar; exonerarea industriei hoteliere 

de la impozitele speciale pe termen de 90 de zile. 

 

Serbia 
Măsurile fiscale adoptate până în prezent se cifrează la 3 miliarde Euro. Principalele din ele se referă 

la: (i) majorarea cu 10% a salariilor lucrătorilor bugetari din sistemul medical (110,5 milioane Euro) și 

alocații bugetare suplimentare pentru sistemul ocrotirii sănătății (221 milioane Euro); (ii) ajutor social 

de o singură dată pentru toți pensionarii (59,5 milioane Euro); (iii) ajutor monetar de o singură dată în 

mărime de 100 Euro pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 18 ani (552,9 milioane Euro); 

(iv) amânarea contribuțiilor tuturor angajatorilor la fondul social și la fondul de asigurări medicale 

obligatorii pe termen de 3 luni cu reeșalonarea plăților în 24 de tranșe care urmează a fi achitate 

începând cu 2021 (850,6 milioane Euro); (v) amânarea impozitului pe venitul persoanelor juridice 

aferent trimestrului II, 2020 (178,6 milioane Euro); (vi) subvenții la plata salariilor, inclusiv achitarea 

salariului minim pentru 3 luni la toți angajații din ÎMM (791,1 milioane Euro) și a 50% din salariul minim 

pentru 3 luni la toți angajații din întreprinderile mari și cei aflați în concediu forțat (34 milioane Euro). 



Printre alte măsuri se includ un moratoriu de 3 luni asupra executărilor silite a restanțelor și 

dobânzilor la buget. De asemenea, a fost aprobată o nouă schemă de garantare a creditelor pentru 

ÎMM în valoare de 2 miliarde Euro și credite pentru ÎMM în valoare de 200 milioane Euro din sursele 

Fondului pentru Dezvoltare. 

 

Slovenia 
Programul de stimuli economici în valoare de 1 miliard Euro anunțat la 9 martie include măsuri de 

politică fiscală și cheltuieli bugetare care se referă la: (i) amânarea cu 24 de luni a obligațiunilor fiscale 

și reeșalonarea lor pe următoarele 24 de luni; (ii) subvenții la plata salariilor angajaților aflați în 

concediu forțat sau în carantină (circa 50 milioane Euro); (iii) garanții de stat și linii creditare pentru 

susținerea întreprinderilor afectate, în special a ÎMM (600 milioane Euro). Adițional, Guvernul a redus 

prețurile la electricitate. O ordonanță de urgență a permis Guvernului mai multă discreție în utilizarea 

mijloacelor bugetare pentru combaterea pandemiei, inclusiv a fondurilor alocate pentru ocrotirea 

sănătății. 

Pe 2 aprilie Parlamentul a aprobat un nou program de stimuli economici în valoare de 3 miliarde Euro 

care consolida și unele măsuri anterioare. Măsurile noi au inclus exonerări selective la plata 

impozitelor, co-finanțarea din partea statului a contribuțiilor la Fondul Social, majorarea subvențiilor 

la salariu, suport temporar pentru categoriile vulnerabile, prime pentru lucrătorii medicali, precum și 

linii de credit și garanții de stat. Pe 28 aprilie Parlamentul a făcut o serie de rectificări la program de 

stimuli economici în majorându-l la 2 miliarde Euro care s-au axat pe acordarea garanțiilor 

întreprinderilor și relaxarea criteriilor de eligibilitate pentru beneficiarii anteriori. 

La 29 mai Parlamentul adoptă cel de-al treilea program de stimulare a economiei în valoare de 1 

miliard Euro prin acordarea subvențiilor pentru programul redus de muncă, vouchere pentru sectorul 

turismului și credite de acoperire a deficitului de lichidate. 

 

Ucraina 
Ucraina a introdus o serie de măsuri de susținere a businessului: (i) penalitățile calculate pentru o 

serie de restanțe la buget au fost anulate începând 1 martie până în ultima zi a carantinei; (ii) s-a 

adoptat un moratoriu asupra inspecțiilor și auditului fiscal; (iii) termenul limită pentru declarațiile de 

venit și avere a fost extins până la 1 iulie; (iv) costurile aferente arendei terenurilor de pământ nu s-

au calculat pentru luna martie; (v) averile nerezidenților nu au fost supuse impozitării pentru luna 

martie 2020; (vi) penalitățile pentru plățile întârziate sau parțiale au fost anulate pentru perioada 1 

martie – 31 mai. 

De asemenea, Parlamentul a modificat legislația majorând pragurile pentru regimul simplificat de 

impozitare, a acordat vacanță fiscală la plățile contribuțiilor sociale până pe 31 mai și a acordat prime 

de 300% pentru personalul medical care tratează pacienți de COVID. În susținerea gospodăriilor 

casnice, s-au admis deducerea cheltuielilor legate de COVID din venitul impozabil.  

Guvernul a extins programul de credite preferențiale (așa zisul program 5-7-9) și schema de 

garantare a creditelor. Suma maximă a împrumutului a fost majorată la circa 100 mii Euro cu un plafon 

anual de 3.5 milioane Euro. Criteriile de eligibilitate au fost modificate astfel încât să includă finanțarea 

costurilor de producție afectate de COVID (salariile, locuțiunea, reeșalonarea creditelor bancare). 

Legislația cu privire la ajutorul de șomaj a fost modificată prin introducerea unui nou criteriu de 

eligibilitate – șomaj tehnic legat de carantină, compensat cu 2/3 din salariu de bază dar plafonat de 

salariul minim pe economie. Angajatorilor le sunt compensate cheltuielile de salarii pentru angajații 

aflați în concediu forțat, dar cu condiția că aceștia nu au restanțe la fondul de pensii în cele 6 luni. 


