
 
 

 

Restructurarea obligațiilor bugetare 

Albania  |  Austria  |  Bulgaria  |  Croatia  |  Czech Republic  |  Hungary  |  Montenegro I Poland  |  Romania  |  Serbia  |  Slovakia  |  Slovenia 

An independent member of the Baker Tilly Europe Alliance 

Măsuri privind restructurarea obligațiilor bugetare 
 
Au fost modificate anumite termene legate de restructurarea obligațiilor bugetare. Astfel, contribuabilii pot 
beneficia de restructurarea următoarelor obligații fiscale principale: 

 

• Restante la data de 31 iulie 2020; 

• Declarate de contribuabili sau stabilite de autorități după 01 august 2020, aferente perioadelor fiscale 
anterioare datei de 31 iulie 2020; 

• Scadente între 21 martie 2020 și 31 iulie. 

 

De asemenea, restructurarea se aplică (i) pentru obligațiile bugetare principale și accesorii stabilite de alte 
autorități decât cele fiscale și (ii) pentru amenzile de orice fel, transmise spre recuperare autorităților fiscale 
după 01 august 2020. 

 

Noul termen pentru solicitarea restructurării este 31 decembrie 2020. 
 
Sursă: Legea nr. 114/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2020 pentru 
modificarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, precum și pentru 
modificarea altor acte normative, publicată în Monitorul Oficial din 08 iulie 2020. 
 
 
Cu stimă, 
Echipa TPA Group 
 
Contact: 
TPA România 
46 Grigore Cobălcescu st, Sect.1, 010196 București 
Tel.: +40 21 310 06-69 
Fax: +40 21 310 06-68 
www.tpa-group.ro 
www.tpa-group.com 
 
Dacă doriţi să primiți regulat Noutăți fiscale și legislative vă rugăm să vă abonati la newsletter. 
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