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Sumar
În Monitorul Oficial nr. 785 din 21 octombrie 2015 a fost publicată Ordonanța de Urgență nr. 44
(“Ordonanța”) privind acordarea unor facilități fiscale.
Aceasta reglementează anularea parțială a obligațiilor fiscale accesorii - penalitățile de întârziere și o cotă de 54,2%
din dobânzile de întârziere - și condițiile ce trebuie îndeplinite în acest sens, aferente următoarelor obligații fiscale principale:

(i) Obligațiile de plată principale datorate
bugetului general consolidat, restante la
30 septembrie 2015
Trebuie îndeplinite cumulativ următoarele condiții:
a.

Toate obligațiile principale restante la 30 septembrie
2015, se sting prin orice modalitate prevăzută de lege
până la data de 31 martie 2016 inclusiv;

b.

Cota de 45,8% din dobânzile de întârziere stabilite prin
decizii comunicate până la data stingerii obligațiilor de
plată principale prevăzute la lit. a. este stinsă prin orice
modalitate prevăzută de lege până la data de 31 iunie
2016 inclusiv;

c.

Cota de 45,8% din dobânzile de întârziere datorate până
la data stingerii obligațiilor de plată principale prevăzute
la lit. a. și stabilite prin decizii comunicate după această
dată, este stinsă prin orice modalitate prevăzută de lege
până la termenul de plată prevăzut la art. 111 alin. (2) din
Codul de procedură fiscală (data de 5 a lunii următoare,
dacă decizia este comunicată în intervalul 1-15 din lună,
respectiv data de 20 a lunii următoare, dacă decizia este
comunicată în intervalul 16-31 din lună)
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d.

Toate obligațiile de plată principale, cu termene de
plată cuprinse între data de 1 octombrie 2015 și 31
martie 2016 inclusiv, sunt stinse prin orice modalitate
prevăzută de lege până la data depunerii cererii privind
anularea accesoriilor;

b.

Cota de 45,8% din dobânzile de întârziere aferente
obligațiilor fiscale principale cu termene de plată anterioare datei de 30 septembrie 2015 și stinse până la
această dată este stinsă prin orice modalitate prevăzută
de lege până la data de 31 martie 2016 inclusiv;

e.

Contribuabilul trebuie să aibă depuse toate declarațiile
fiscale, potrivit vectorului fiscal, până la data depunerii
cererii de anulare a accesoriilor;

c.

Contribuabilul depune cererea de anulare a accesoriilor
până la data de 30 iunie 2016 inclusiv, sub sancțiunea
decăderii.

f.

Contribuabilul depune cererea de anulare a accesoriilor
până la data de 30 iunie 2016 inclusiv, sub sancțiunea
decăderii.

(ii) Diferențele de obligații de plată rezultate
din declarațiile rectificative prin care se
corectează obligații de plată principale
cu scadențe anterioare datei de 30 septembrie 2015

(iv) Obligațiile de plată principale cu termene de
plată până la 30 septembrie 2015, inclusiv, și 		
individualizate în decizii de impunere emise
urmare a unei inspecții fiscale în derulare la
data intrării în vigoare a Ordonanței
Trebuie îndeplinite următoarele condiții:
a.

Toate diferențele de obligații de plată principale individualizate în decizia de impunere sunt stinse prin orice
modalitate prevăzută de lege până la termenul de plată
stabilit conform art. 111 alin. (2) din Codul de procedură
fiscală;

b.

Cota de 45,8% din dobânzile aferente obligațiilor
prevăzute la lit. a. este stinsă prin orice modalitate
prevăzută de lege până la termenul stabilit conform art.
111 alin. (2) din Codul de procedură fiscală;

c.

Cererea de anulare a accesoriilor se depune în termen
de 90 de zile de la comunicare deciziei de impunere, sub
sancțiune decăderii.

Trebuie îndeplinite cumulativ următoarele condiții:
a.

Declarația rectificativă este depusă până la data de 31
martie 2016 inclusiv;

b.

Toate obligațiile de plată principale individualizate în
declarația rectificativă sunt stinse prin orice modalitate
prevăzută de lege până la data de 31 martie 2016 inclusiv;

c.

Sunt îndeplinite condițiile prevăzute la punctul (i) lit. b.
– f. de mai sus.

(iii) Obligațiile de plată principale cu termene
de plată până la 30 septembrie 2015 și
stinse până la această dată
Trebuie îndeplinite cumulativ următoarele condiții:
a.

În cazul inspecțiilor fiscale ce urmează a începe după intrarea
în vigoare a Ordonanței, în scopul acordării anulării prevăzute
la punctul (ii), organele fiscale vor lua în considerare declarațiile
rectificative depuse în cel mult 10 zile de la data intrării în vigoare
a Ordonanței.

Penalitățile de întârziere și dobânzile ce pot forma
obiectul anulării sunt datorate și nestinse la 30 septembrie 2015 inclusiv;
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Din punct de vedere procedural, contribuabilii care intenționează să beneficieze de anularea obligațiilor de plată
accesorii potrivit Ordonanței pot notifica organul fiscal competent, cel mai târziu până la data depunerii cererii de
anulare. Notificarea are ca efect amânarea la plată a penalităților de întârziere și a cotei de 54,2% din dobânzi, în
baza unei decizii a organului fiscal, precum și neînceperea executării silite pentru aceste obligații de plată. Decizia
de amânare la plată își pierde valabilitatea la data emiterii deciziei de anulare a accesoriilor, sau la data de 30 iunie
2016, în cazul în care contribuabilul nu depune cerere de anulare a accesoriilor.
Prevederile Ordonanței sunt aplicabile și contribuabililor care la data de 30 septembrie 2015 beneficiază de
eșalonarea la plată a obligațiilor fiscale.
Contribuabilii care, la data de 31 martie 2016 inclusiv, au cereri de rambursare în curs de soluționare pentru care,
ulterior acestei date, organul fiscal respinge total sau parțial rambursarea, beneficiază de anularea obligaților de
plată accesorii dacă achită obligațiile de plată de care depinde anulare, nestinse prin compensare cu sumele
individualizate în cererea de rambursare, în 30 de zile de la data comunicării deciziei prin care se respinge
rambursarea.
Prevederile Ordonanței se pot aplica și în cazul obligațiilor de plată datorate bugetelor locale, în baza unei hotărâri
a consiliului local. În acest caz, anularea vizează o cotă de până la 73,3% din majorările de întârziere. Hotărârea
consiliului local va aproba și procedura de acordare a anulării.
Procedura de aplicare a Ordonanței urmează a fi aprobată în termen de 30 de zile de intrarea în vigoare a acesteia.

Should you require additional information do not hesitate to contact
our colleagues here at Biriș Goran.
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therefore no decision shall be made in reliance thereupon. Advice can be provided only after analysis of specific facts and circumstances,
as well as consideration of issues that may not be addressed in this document.
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