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Latest news in the tax field 

Law no. 114/2020 on the approval of 

Emergency Ordinance no. 90/2020 for the 

amendment of Ordinance no. 6/2019 on the 

establishment of fiscal facilities, as well as 

for the amendment of other normative acts 

was published in Official Gazette 600/2020 

 
Noutăți în domeniul fiscal 

În M.O. 600/2020 a fost publicată  Legea nr. 

114/2020 privind aprobarea Ordonanței de 

urgență nr. 90/2020 pentru modificarea 

Ordonanței nr. 6/2019 privind instituirea 

unor facilități fiscale, precum și pentru 

modificarea altor acte normative 

  

 Debtors in financial difficulty for which there 
is a risk of insolvency may restructure their 
outstanding main tax liabilities at 31 July 2020 
and unpaid until the date of issuance of the 
tax attesting certificate, as well as the ancillary 
budgetary obligations. 

  Debitorii aflați în dificultate financiară, 
pentru care există riscul intrării în insolvență, 
își pot restructura obligațiile fiscale principale 
restante la 31 iulie 2020 și neachitate până la 
data emiterii certificatului de atestare fiscală, 
precum și obligațiile bugetare accesorii. 
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 The restructuring of budgetary obligations 
also applies to the main and ancillary 
budgetary obligations established by other 
authorities than the fiscal authorities, as well 
as to fines of any kind, sent for recovery to 
central fiscal authority after August 1, 2020 
until the date of issuance of the tax attesting 
certificate. 

  Restructurarea obligațiilor bugetare se aplică 
și pentru obligațiile bugetare principale și 
accesorii stabilite de alte organe decât 
organele fiscale, precum și pentru amenzile de 
orice fel, transmise spre recuperare organelor 
fiscale centrale după data de 1 august 2020 
până la data eliberării certificatului de atestare 
fiscală. 

  

 The deadline for submitting the restructuring 
request is extended until December 31, 2020. 

  Se prelungește termenul de depunere al 
solicitării de restructurare până la 31 
decembrie 2020.  

  

 Debtors that have pending requests may opt, 
within 10 days from the date of entry into 
force of Law 114/2020, to restore the 
restructuring plan with outstanding budget 
obligations at 31 July 2020 by submitting a 
request to the competent authority and by 
submitting a new application by 31 December 
2020. 

  Debitorii care au solicitări în curs de 
soluționare pot opta, în termen de 10 zile de la 
data intrării în vigoare a Legii nr. 114/2020, 
pentru refacerea planului de restructurare cu 
obligațiile bugetare restante la 31 iulie 2020  
prin depunerea unei cereri adresate organului 
fiscal competent și prin depunerea unei noi 
solicitări până la data de 31 decembrie 2020.  
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