
 

  

 

Nothing in this newsletter shall be 

construed as legal and/or tax advice. The 

newsletter is necessarily generalized. 

Professional advice should therefore be 

sought before any action is undertaken 

based on this newsletter. 

Aceasta publicatie nu contine consultanta 

juridica si/sau fiscala, ci informatii cu 

caracter general. Va rugam sa solicitati 

consultanta de specialitate inainte de a 

implementa orice decizie intemeiata pe 

informatiile din prezenta. 

 

Contact:  

 

Marius Ionescu, Partner 

Phone (40 – 21) 201 12 00 

marius.ionescu@nndkp.ro  

 

Alina Timofti, Partner 

Phone (40 – 21) 201 12 00 

alina.timofti@nndkp.ro 
 
Lucian Barbu, Partner 
Phone (40 – 21) 201 12 00 
lucian.barbu@nndkp.ro  

 

Silviu Badescu, Partner 

Phone (40 – 21) 201 12 00 

silviu.badescu@nndkp.ro  

 

Alexandru Aparaschivei, Partner 

Phone (40 – 21) 201 12 00 

alexandru.aparaschivei@nndkp.ro 
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 Tax Flash No. 3/2020 
 
 
Emergency Ordinance 29/2020 
regarding certain fiscal-budgetary 
measures was published in  the 
Official Gazette 230/2020 
 
FISCAL CODE 

 Taxpayers applying the annual payment and 
reporting system for corporate income tax, with 
quarterly prepayments, can make quarterly 
advance payments for 2020 at the amount 
resulting from current quarterly corporate 
income tax calculation. 

The calculation method is maintained for all 
quarters of fiscal year 2020.  The same principle 
applies also for taxpayers with a modified fiscal 
year.  

 

 This year’s (2020) first payment deadline for 

the building tax, the land tax, and the transport 

means tax is extended from March 31, 2020 to 

June 30, 2020 with the deadlines regarding the 

 Info Fiscal Nr. 3/2020 
 
 
În M.O. 230/2020 a fost publicată  
Ordonanța de urgență nr. 29/2020  
privind unele măsuri fiscal 
bugetare 
 
CODUL FISCAL 

 Contribuabilii care aplică sistemul de declarare 
și plată a impozitului pe profit anual, cu plăți 
anticipate efectuate trimestrial, pot efectua 
plățile anticipate trimestriale pentru anul 2020, 
la nivelul sumei rezultate din calculul 
impozitului pe profit trimestrial curent.  

Modul de calcul se păstrează pentru toate 
trimestrele anului fiscal 2020. Același principiu 
se aplică și pentru contribuabilii cu an fiscal 
modificat.  

 

 Primul termen de plată de anul acesta (2020) 

pentru impozitul pe clădiri, impozitul pe teren 

și impozitul pe mijloace de transport se   

prorogă de la 31 martie 2020 la 30 iunie 2020, 
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bonus for full payment also being extended 

accordingly. 

 

FISCAL PROCEDURE CODE 

 Tax obligations due starting with the date of 

coming into force of the Emergency Ordinance 

and unsettled until 30 days after the state of 

emergency ends, will not be considered 

outstanding tax obligations and no late 

payment interest and penalties will be 

calculated and owed in this respect. 

 The measures for forced execution by seizure 
with the exception of the enforced executions 
that are applied for the recovery of the 
budgetary debts established by judicial 
decisions pronounced in criminal matters are 
suspended or will not start, from de date of 
the Emergency Ordinance’s entry into force 
until 30 days after the date of termination of 
the state of emergency. 

 

 

 

 

iar termenul de acordare a bonificațiilor pentru 

plata integrală de prelungește în mod 

corespunzător.  

CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ  

 Obligațiile fiscale scadente începând cu data 

intrării în vigoare a ordonanței de urgență și 

neachitate în termen de 30 de zile de la  

încetarea stării de urgență nu se vor considera 

restante și nu se vor calcula și datora dobânzi 

și penalități de întârziere. 

 

 Măsurile de executare silită prin poprire se 

suspendă sau nu încep, cu excepția 

executărilor silite care se aplică pentru 

recuperarea creanțelor bugetare  stabilite prin 

hotărâri judecătorești pronunțate în materie 

penală de la data intrării în vigoare a 

Ordonanței de urgență până la 30 de zile de la 

terminarea acesteia. 
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THE AMENDMENT OF ORDINANCE  6/2019 

REGARDING THE ESTABLISHMENT OF 

CERTAIN FISCAL FACILITIES 

 
 The deadline for submitting the notification 

regarding the restructuring intention is 
extended until July 31, 2020. 

 The deadline for submitting the restructuring 
request is extended until October 30, 2020. 

 

EMERGENCY ORDINANCE NO. 110/2017 

REGARDING THE PROGRAM FOR THE 

RESTORATION OF SMALL AND MEDIUM-
SIZED ENTERPRISES 

 The maximum value of the financing 

guaranteed by the state is increased to 

10,000,000 lei and will be granted for one or 

more credits for investments and / or one or 

more credits for working capital. 

 

SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES 

 During the state of emergency, the small and 
medium-sized enterprises holding the 
emergency situation certificate, issued by the 
Ministry of Economy, Energy and Business 
Environment, benefit from the deferred 

MODIFICAREA ORDONANȚEI 6/2019 

PRIVIND INSTITUIREA UNOR FACILITĂȚI 

FISCALE 

 Se prelungește termenul de depunere al 
notificării privind intenția de restructurare 
până la 31 iulie 2020. 

 Se prelungește termenul de depunere al 
solicitării de restructurare până la 30 
octombrie 2020.  

ORDONANȚA DE URGENȚĂ NR. 110/2017 PRIVIND 

PROGRAMUL DE SUSȚINERE A ÎNTREPRINDERILOR 

MICI ȘI MIJLOCII 

 

 Valoarea maximă a finanțării garantate de stat 
este majorată la 10.000.000 lei și va fi acordată 
pentru unul sau mai multe credite pentru 
investiții și / sau unul sau mai multe credite 
pentru capitalul de lucru. 

 

ÎNTREPRINDERILE MICI ȘI MIJLOCII 

 Pe perioada stării de urgență, întreprinderile 
care dețin certificatul de situație de urgență, 
emis de Ministerul economiei, Energiei și 
Mediului de Afaceri, beneficiază de amânarea 
la plată pentru serviciile de utilități- 
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payment for utilities - electricity, natural gas, 
water, telephone and internet services as well 
as deferral of payment of the rent for the 
building for social headquarters and secondary 
offices. 
 

LAW NO. 129/2019 FOR THE PREVENTION AND 

COMBATING OF MONEY LAUNDERING AND 

TERRORIST FINANCING, AS WELL AS FOR THE 

AMENDMENT AND COMPLETION OF  CERTAIN 

NORMATIVE ACTS 
 
 The deadline for submitting the statement 

regarding the real beneficiary is extended by 3 
months from the termination of the state of 
emergency, and during the state of emergency, 
the submission of the statement is suspended. 

 

electricitate, gaze naturale, apa, servicii 
telefonice și de internet precum și de amânare 
la plata a chiriei pentru imobilul cu destinație 
de sediu social și de sedii secundare. 
 
 

LEGEA NR. 129/2019 PENTRU PREVENIREA ȘI 

COMBATEREA SPĂLĂRII BANILOR ȘI FINANȚĂRII 

TERORISMULUI, PRECUM ȘI PENTRU MODIFICAREA 

ȘI COMPLETAREA UNOR ACTE NORMATIVE 
 
 
 Termenul de depunere a declarației privind 

beneficiarul real se prelungește cu 3 luni de la 
încetarea stării de urgență, iar pe durata stării 
de urgență se suspendă depunerea acestei 
declarații. 
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