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În acest număr:
Procedura de aplicare a noii amnistii fiscale
Procedura de aplicare a prevederilor OUG nr.44 / 2015 privind acordarea unor facilități
fiscale în cazul creanțelor administrate de către organul fiscal central a fost publicată în
Monitorul Oficial nr. 874 / 23.11.2015.
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Procedura de aplicare a noii amnistii fiscale

Procedura de aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr.44 / 2015 (“OUG 44 / 2015”)
privind acordarea unor facilități fiscale în cazul creanțelor administrate de către organul fiscal
central a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 874 / 23.11.2015.
Procedura se aplică pentru obligațiile de plată administrate de Agenția Națională de Administrare
Fiscală, precum și pentru cele stabilite de alte direcții de specialitate din cadrul Ministerului
Finanțelor Publice și care, potrivit legii, se transmit spre recuperare Agenției Naționale de
Administrare Fiscală.
Detalierea facilităților fiscale
Facilitățile fiscale acordate de organul fiscal competent sunt următoarele:


amânarea la plată a obligațiilor de plată accesorii, până la data soluționării cererii de
anulare a accesoriilor (sau până la data de 30 iunie 2016);



anularea obligațiilor de plată accesorii.

Obligațiile de plată accesorii (e.g. penalitățile de întârziere, o cotă de 54,2% din dobânzi etc.) se
referă, printre altele, la obligațiile de plată principale:


restante la data de 30 septembrie 2015 inclusiv;



ce apar ca urmare a depunerii unei declarații rectificative, în anumite condiții;



cu termene de plată până la data de 30 septembrie 2015 inclusiv și stinse până la
această dată;



cuprinse în decizii de impunere emise ca urmare a unei inspecții fiscale în derulare la
data intrării în vigoare a OUG.

Procedura de acordare a amânării la plată / anulării obligațiilor de plată accesorii
Contribuabilii trebuie să notifice intenția de a beneficia de amânarea la plată a obligațiilor
accesorii către autoritățile competente. Acestea din urmă emit, în termen de cel mult 5 zile
lucrătoare, decizia de amânare la plată a obligațiilor accesorii și notifică instituțiilor de credit și
altor terți sistarea procedurilor de executare silită prin poprire.
Corectarea eventualelor erori din conținutul deciziei de amânare la plată se va face de către
autoritățile fiscale, în baza documentelor justificative.
După ce se obține decizia de amânare la plată, contribuabilii depun cererea de anulare a
obligațiilor de plată accesorii, până la 30 iunie 2016. Organele fiscale competente, în cel mult 5
zile lucrătoare de la plata cotei de 45.8% din dobândă (în termenul legal), vor emite decizia de
anulare a obligațiilor de plată accesorii / de respingere a cererii.
Înainte de a emite o eventuală decizie de respingere a cererii de anulare a accesoriilor, organul
fiscal competent va audia contribuabilul, prezentând motivele pentru care soluționarea nu a fost
favorabilă.
Alte aspecte
Prevederile de mai sus se aplică în mod similar și contribuabililor care beneficiază de eșalonări la
plată, cu anumite diferențe / excepții.
În situația contribuabililor care au înființate sedii secundare înregistrate fiscal, se emit separat
deciziile pentru contribuabil, cât pentru fiecare dintre sediile sale secundare.

Pentru mai multe detalii vă rugăm nu ezitați să ne contactați.
Dan Bădin
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+40 21 2075 392
dbadin@deloittece.com
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Acest Alert este furnizat cu titlu orientativ și nu trebuie considerat drept serviciu de consultanță. Este bine să solicitați consultanță fiscală/juridică de specialitate înainte de a
întreprinde acțiuni bazate pe cuprinsul acestui document.
Aceasta publicatie contine doar informatii generale si Deloitte Touche Tohmatsu Limited si firmele membre sau afiliate (numite impreuna Deloitte Network) nu ofera
consultanta profesionala sau alte servicii in domeniul contabil, fiscal, juridic, al investitiilor prin intermediul acestei publicatii. Aceasta publicatie nu inlocuieste consultanta sau
serviciile profesionale si nici nu ar trebui sa fie utilizata ca baza pentru orice decizie sau actiune care v-ar putea afecta finantele sau afacerea. Inainte de a lua orice decizie
sau de a actiona intr-un mod care v-ar putea afecta finantele sau afacerea, trebuie sa discutati cu un consultant profesionist. Nicio entitate a Deloitte Network nu va fi
raspunzatoare pentru pierderile de orice natura suferite de catre persoanele care se bazeaza pe aceasta publicatie.
Numele Deloitte se refera la organizatia Deloitte Touche Tohmatsu Limited, o companie cu raspundere limitata din Marea Britanie, la firmele membre ale acesteia, in cadrul
careia fiecare firma membra este o persoana juridica independenta. Pentru o descriere amanuntita a structurii legale a Deloitte Touche Tohmatsu Limited si a firmelor
membre, va rugam sa accesati www.deloitte.com/ro/despre.
Deloitte furnizeaza servicii clientilor din sectorul public si privat in urmatoarele domenii profesionale - audit, taxe, consultanta, consultanta financiara – deservind numeroase
industrii. Prin intermediul retelei sale globale de firme membre, care activeaza in 150 de tari, Deloitte pune la dispozitia clientilor sai resursele internationale precum si
priceperea locala pentru a-i ajuta sa exceleze indiferent de locul in care acestia isi desfasoara activitatea. Obiectivul celor 200 000 de profesionisti din Deloitte este acela de a
deveni un standard de excelenta.
Reff și Asociaţii SCA este societate de avocați membră a Baroului București, independentă în conformitate cu reglementările aplicabile profesiei de avocat, și reprezintă
rețeaua de societăti de avocați Deloitte Legal in România. Deloitte Legal înseamnă practicile juridice ale membrilor Deloitte Touche Tohmatsu Limited și afiliații acestora care
oferă servicii de asistență juridică. Pentru o descriere a serviciilor de asistență juridică oferite de entitățile membre ale Deloitte Legal, vă rugăm accesați:
http://www.deloitte.com/deloittelegal.
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