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În acest număr: 

Procedura de anulare a obligațiilor de plată accesorii  
 
În contextul măsurilor fiscale adoptate de autorități în luna mai prin OUG 69/2020, menite sa 
ajute contribuabilii să depășească mai ușor problemele generate de COVID-19, în 20 iulie 
2020 a fost publicat Ordinul nr. 2.100 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea 
Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii. 

Astfel, Procedura de anulare a obligațiilor de plată accesorii pune în aplicare mecanismul 
stabilit anterior prin OUG 69/2020, reglementând urmatoarele aspecte: 

- Debitorii ce pot beneficia de aceste facilități fiscale; 

- Categoriile de obligații de plată accesorii ce pot face obiectul anulării; 

- Pașii ce trebuie urmați pentru a putea beneficia de facilitățile fiscale; 

- Situații particulare ale debitorilor. 
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Procedura de anulare a obligațiilor de plată accesorii 
 
Condiții generale 

Conform prevederilor OUG 69/2020, în vederea obținerii anulării obligațiilor de plată 
accesorii aferente obligațiilor bugetare restante la 31 martie 2020 inclusiv, contribuabilii 
trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:  

 toate obligațiile bugetare principale restante la 31 martie 2020 inclusiv, trebuie 
stinse prin orice modalitate prevăzută de lege până la data depunerii cererii de 
anulare a accesoriilor inclusiv;  

 toate obligațiile bugetare principale și accesorii administrate de organul fiscal central 
cu termene de plată cuprinse între data de 1 aprilie 2020 și data depunerii cererii de 
anulare a accesoriilor inclusiv trebuie stinse; 

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

 debitorul depune cererea de anulare a accesoriilor până la data de 15 decembrie 
2020 inclusiv, sub sancțiunea decăderii. 

Care sunt debitorii ce pot beneficia de aceste facilități fiscale 

Facilitățile prevăzute în Procedură pot fi aplicate de toate categoriile de debitori, inclusiv:  

 debitorii declarați insolvabili; 

 persoanele cărora li s-a stabilit răspunderea solidară potrivit Codului de procedura 
fiscala; 

 debitorii aflați în procedura insolvenței ori aflați în dizolvare; 

 debitorii care la data de 31 martie 2020 inclusiv, înregistrează numai obligații de 
plată accesorii nestinse aferente obligațiilor bugetare principale stinse până la 
această data; 

 debitorii cărora li s-au comunicat decizii de impunere aferente unor obligații 
bugetare principale scadente până la data de 31 martie 2020 inclusiv, ca urmare a 
unei inspecţii fiscale / verificare a situaţiei fiscale personale în derulare la data de 14 
mai 2020, indiferent de data comunicării deciziei de impunere. 

Categoriile de obligații de plată accesorii 

Obiectul facilităților fiscale reglementate de OUG nr. 69/2020 este acela de a acorda: 

 amânarea la plată a obligaţiilor de plată accesorii rămase nestinse la data emiterii 
certificatului de atestare fiscală, până la data soluționării cererii de anulare a 
accesoriilor sau până la 15 decembrie 2020; 

 anularea obligaţiilor de plată accesorii. 

Obligațiile de plată accesorii ce pot face obiectul procedurii de anulare a obligațiilor de plată 
accesorii sunt următoarele: 

 dobânzi/majorări de întârziere; 

 penalităţi de întârziere/penalităţi de nedeclarare/penalităţi; 

 orice alte obligaţii de plată accesorii. 

Obligațiile de plată accesorii trebuie să fie aferente: 

• obligațiilor bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 inclusiv; 

• diferențelor de obligații bugetare principale declarate suplimentar de debitor prin 
declarație rectificativă prin care se corectează obligaţiile bugetare principale cu 
scadenţe anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv; 

• obligaţiilor bugetare principale cu scadenţe anterioare datei de 31 martie 2020 
inclusiv şi stinse până la această dată; 
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• obligaţiilor bugetare principale administrate de organul fiscal central cu scadenţe 
anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv şi individualizate în decizii de impunere 
emise ca urmare a unei inspecţii fiscale sau verificării situaţiei fiscale personale în 
derulare la data de 14 mai 2020. 

Procedura este aplicabilă și pentru: 

 deconturile de TVA aflate în curs de soluționare la data de 15 decembrie 2020 
inclusiv, pentru care ulterior acestei date, organul fiscal respinge total sau parțial 
rambursarea, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții: 

a) depunerea cererii de anulare a obligațiilor de plată accesorii; 

b) achitarea în 30 de zile de la data comunicării deciziei prin care se respinge 
rambursarea, a obligaţiilor bugetare de care depinde anularea, nestinse prin 
compensare cu sumele individualizate în cererea de rambursare. 

 obligaţiilor de plată reprezentând TVA cu scadenţe anterioare datei de 31 martie 
2020 inclusiv şi care rezultă din înscrierea în rândurile de regularizări din decontul de 
TVA, prin care se corectează taxa pe valoarea adăugată cu scadenţe anterioare datei 
de 31 martie 2020 inclusiv.  

Ce pași trebuie urmați pentru a beneficia de anularea obligațiilor de plată accesorii 

 Anterior depunerii cererii de anulare: depunerea unei notificări prin care debitorii își 
pot exprima intenția de a beneficia de anularea obligațiilor de plată accesorii. 

Notificarea are drept scop obţinerea amânării la plată a obligaţiilor de plată accesorii 
până la data soluţionării cererii de anulare a accesoriilor sau până la data de 15 
decembrie 2020 inclusiv, după caz și depunerea acesteia nu este obligatorie. 

În termen de 5 zile lucrătoare, organul fiscal emite și comunică debitorului decizia 
referitoare la obligațiile de plată accesosorii și certificatul de atestare fiscală. 

 Cererea de anulare a obligațiilor de plată accesorii se depune după îndeplinirea 
condițiilor de acordare a anulării, dar nu mai târziu de 15 decembrie 2020. Se 
depune inclusiv de către cei care au notificat organul fiscal anterior. 

În termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de anulare a 
accesoriilor, organul fiscal central soluționează cererea de anulare a obligațiilor de 
plată accesorii. 

Procedura prevede de asemenea faptul că atât notificarea, cât și cererea de anulare a 
accesoriilor pot fi retrase oricând de debitor, prin depunerea unei cereri în acest sens. 

Formularele necesare, inclusiv notificarea și cererea de anulare, pentru aplicarea procedurii 
sunt anexate acesteia. 

Situații particulare 

Procedura reglementează modalitatea de anulare a obligațiilor în mod distinct pentru două 
categorii de debitori: persoane pentru care s-a atras răspunderea în solidar și persoanele care 
au în derulare o eșalonare la plată.  
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Separat, în cazul debitorilor care din punct de vedere fiscal au două sau mai multe coduri de 
identificare fiscală, organul fiscal va verifica îndeplinirea condiţiilor cu privire la achitarea 
obligaţiilor bugetare principale restante pentru ansamblul obligaţiilor bugetare existente pe 
toate codurile de identificare fiscală ale debitorului care are calitatea de subiect de drept 
fiscal. 

Pentru mai multe detalii, vă rugăm, nu ezitați să ne contactați. 

  

Raluca Bâldea 
Partener 
Deloitte Tax 
rbaldea@deloittece.com  

Alexandra Smedoiu  
Partener                        
Deloitte Tax  
asmedoiu@deloittece.com 
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Senior Manager 
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consultant profesionist. Nicio entitate a Deloitte Network nu va fi răspunzătoare pentru 
pierderile de orice natură suferite de către persoanele care se bazează pe aceasta 
publicație. 
 
© 2020. Pentru mai multe detalii, contactați Deloitte România 

http://www.deloitte.com/ro/despre
https://www.facebook.com/DeloitteRomania/
https://www.linkedin.com/company/deloitte-romania?trk=top_nav_home
http://www.deloitte.com/deloittelegal

