
Guvernul a adoptat amnistia fiscală prin intermediul
Ordonanţei nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități
fiscale. În acest sens, Ordonanța prevede două
mecanisme, respectiv:
(i) restructurarea obligațiilor principale restante până la
31 decembrie 2018 pentru debitorii cu datorii mai
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mari sau egale cu 1 milion de lei , prin intermediul
unui plan de restructurare, ce implică măsuri precum
eșalonarea la plată, dar și supravegherea debitorului
pe perioada implementării măsurilor; și
(ii) anularea obligațiilor accesorii pentru debitorii –
persoane juridice, persoane fizice sau entități fără
personalitate juridică cu datorii sub 1 milion de lei
2
dar și pentru debitorii cu datorii mai mari sau egale
cu 1 milion de lei.
Restructurarea se aplică inclusiv pentru obligațiile
bugetare principale și accesorii stabilite de alte organe
decât cele fiscale, inclusiv amenzile de orice fel
transmise spre recuperare după data de 1 ianuarie
2019.
Ordonanța mai are nevoie însă de reglementări
suplimentare ca să se aplice în mod concret și ar trebui
ca ele să fie adoptate în perioada imediat următoare.

anularea unor obligații bugetare principale.
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Pentru a putea beneficia de restructurarea obligațiilor
bugetare, contribuabilul care dorește să aplice această
măsură trebuie să notifice organul fiscal privind intenția
sa și să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:


să nu îndeplinească condițiile pentru a beneficia de
eșalonarea la plată reglementată de Codul de
procedură fiscală;



să prezinte un plan de restructurare, întocmit de un
expert independent;



să nu se afle în procedura insolvenței;



să nu fi fost dizolvat;



să aibă depuse toate declarațiile fiscale, potrivit
vectorului fiscal;



să îndeplinească testul creditorului privat prudent.
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Restructurarea obligațiilor bugetare care fac obiectul
planului de restructurare implică următoarele măsuri:


plata eșalonată a obligațiilor bugetare;



conversia în acțiuni a obligațiilor bugetare principale;



darea în plată a unor bunuri imobile ale debitorului;

1

Obligațiile principale restante la 31 decembrie 2018 care au făcut obiectul
Ordonanței nr. 6/2019 sunt cele declarate de debitor sau cele stabilite de
autoritățile fiscale competente prin decizie de impunere după 1 ianuarie
2019, însă care se referă la perioade fiscale până la 31 decembrie 2018.
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Persoane fizice sau entități fără personalitate juridică, unități administrativteritoriale sau
subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiului
București ori instituțiile publice.
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Poate avea loc pentru maxim 50% din totalul obligațiilor bugetare
principale în anumite condiții, însă nu se aplică pentru obligațiile principale
și accesorii ce reprezintă ajutor de stat.
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Acest test implică o analiză din care să rezulte că statul se comportă ca un
creditor privat care dorește un grad mai mare de recuperare a creanțelor în
varianta restructurării comparativ cu măsura executării silite sau deschiderii
procedurii falimentului.

Ordonanța prevede anularea obligațiilor accesorii pentru
5
debitorii cu datorii sub 1 milion de lei. Totuși, de
6
această facilitate pot beneficia și debitorii cu obligații
principale restante care depășesc 1 milion de lei.

Această măsură se poate aplica dacă sunt îndeplinite
cumulativ următoarele condiții:


obligațiile bugetare principale restante să fie stinse
până la data de 15 decembrie 2019, inclusiv;



sunt stinse obligațiile bugetare principale și accesorii
administrate de organul fiscal central cu termene de
plată cuprinse între data de 1 ianuarie 2019 și 15
decembrie 2019, inclusiv, până la data depunerii
cererii de anulare a accesoriilor;



debitorul are depuse toate declarațiile fiscale
conform vectorului fiscal până la data depunerii
cererii de anulare a accesoriilor;



debitorul depune cererea de anulare a accesoriilor
după îndeplinirea condițiilor de mai sus, dar nu mai
târziu de 15 decembrie 2019.

NOTIFICARE: Acest Tax Alert este furnizat exclusiv în scop
informativ și nu este destinat a fi considerat o opinie juridică;
prin urmare, nu poate fi luată nici o decizie bazându-se pe
acesta. O opinie poate fi oferită doar după analiza faptelor și
circumstanțelor specifice, precum și luând în considerare
aspectele care nu pot fi abordate în prezentul document. Biriș
Goran SPARL are drepturi de autor asupra prezentului
document ©2019. Toate drepturile rezervate. Orice distribuire
sau reproducere a unei părți din sau a întregului document în
orice formă este interzisă fără acordul scris expres din partea
Biriș Goran.
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Persoane juridice, persoane fizice sau entități fără personalitate juridică.
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Persoane fizice sau entități fără personalitate juridică, unități administrativteritoriale sau subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiului
București ori instituțiile publice.

