
 

  

 

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. 10/2020 
 
 
Emergency Ordinance no. 99/ 
2020  regarding certain fiscal 
measures, amending some 
normative acts and extending 
some deadlines was published in  
the Official Gazette 551/2020 

 
 Taxpayers liable to pay the tax specific to 

certain activities do not owe specific tax for a 
period of 90 days calculated from the date of 
entry into force of the Ordinance. 
 

 Imports and intra- Community acquisitions of 
personal protective masks and medical 
ventilators for intensive care, carried out by the 
responsible public institutions until 1 October 
2020 are VAT exempt. The VAT exemption 
shall be applied based on the beneficiary 
institution ‘own responsibility statement, 
which shall be submitted with the competent 
customs authority at the time of import 
 

 Info Fiscal Nr. 10/2020 
 
 
În M.O. 551/2020 a fost publicată  
Ordonanța de urgență nr. 99/2020  
privind unele măsuri fiscale, 
modificarea unor acte normative 
și prorogarea unor termene 

 
 

 Contribuabilii obligați la plata impozitului 
specific unor activități nu datorează impozit 
specific pentru o perioadă de 90 zile calculată 
de la data intrării in vigoare a Ordonanței. 
 

 Importurile și achizițiile intracomunitare de 
măști de protecție individuale și ventilatoare 
medicale pentru terapie intensivă, efectuate de 
către instituțiile publice responsabile până la 
data de 1 octombrie 2020 sunt scutite de TVA. 
Scutirea de TVA pentru importul de bunuri se 
aplică pe baza declarației pe propria 
răspundere a instituției beneficiare, care se 
depune la organul vamal competent la 
momentul importului. 
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 Tax liabilities due from 21 March 2020 and not 
paid by 25 October 2020 inclusive are not 
considered overdue and no interest and late 
payment penalties will be calculated and due in 
this respect. 

 
 The forced execution by seizure of budget 

receivables (with certain exceptions) is 
suspended until October 25, 2020. 
 

 The deadline by which no interest and 
penalties are calculated and not due for late 
payment of installments in the unpaid 
installment charts is extended until 25 October 
2020. 
 

 Until October 25, 2020, the VAT requested for 
reimbursement through returns submitted 
within the legal submission deadline is 
reimbursed by the fiscal authority with the 
subsequent performance of the fiscal 
inspection. 

 Obligațiile fiscale scadente începând cu data 21 
martie 2020 și neachitate în termen până la 25 
octombrie 2020 inclusiv nu se considera 
restante și nu se vor calcula și datora dobânzi 
și penalități de întârziere. 
 

 Se suspendă sau nu începe executarea silită 
prin poprire a creanțelor bugetare (cu anumite 
excepții) până la data de 25 octombrie 2020.   
 

 Termenul până la care nu se calculează și nu se 
datorează dobânzi și penalități pentru plata cu 
întârziere a ratelor din graficele de eșalonare 
neachitate se prorogă până la 25 octombrie 
2020.  
 

 Până la data de 25 octombrie 2020, TVA 
solicitată la rambursare prin deconturi depuse 
în cadrul termenului legal de depunere se 
rambursează de organul fiscal cu efectuarea 
ulterior a inspecției fiscale. 
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