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Pe scurt

A fost publicată Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 44/2015, prin care se acordă contribuabililor 
unele facilități fiscale. 

În detaliu

I. Anularea penalității de 

întârziere şi a unei cote din 

dobânda fiscală în cazul 

achitării obligațiilor  

fiscale scadente la

30.09.2015

Penalităţile de întârziere si un 
procent de 54,2% din
dobânzile fiscale aferente
obligațiilor de plată principale 
restante la data de 30.09.2015
datorate bugetului general
consolidat și administrate de 
ANAF se vor anula dacă sunt 
îndeplinite cumulativ
următoarele condiții: 

1. Toate obligațiile de plată 
principale restante la data
de 30.09.2015,
administrate de ANAF, sunt
stinse prin orice modalitate
prevăzută de lege până la 
data de 31.03.2016,
inclusiv.

2. Contribuabilul stinge
prin orice modalitate
prevăzută de lege până la 
data de 30.06.2016,
inclusiv, o cotă de 45,8% 
din dobânzile aferente
obligațiilor de plată 
principale stabilite prin

decizii comunicate până la 
data stingerii obligațiilor de 
plata principale.

3. Se stinge cota de 45,8%
din eventualele dobânzi
calculate până la data 
stingerii obligațiilor de 
plată principale prin decizii 
referitoare la obligațiile de 
plată accesorii prin care 
sunt actualizate dobânzile
până la termenul de plată 
prevăzut de Codul de 
procedură fiscală. 

4. Sunt stinse toate
obligațiile de plată 
principale curente, cu
termene de plată cuprinse 
între 1 octombrie 2015 şi 31 
martie 2016, până la data la 
care contribuabilul depune
cererea de anulare a
penalităților de întârziere și 
cotei din dobândă (a 
accesoriilor);

5. Contribuabilul îşi 
respectă obligaţia de a avea 
depuse toate declaraţiile 
fiscale, până la data 
depunerii cererii de anulare
a penalităților – condiţia 
este considerată îndeplinită 
şi în ipoteza în care, deşi 

contribuabilul nu a depus
declaraţiile fiscale, 
obligaţiile fiscale au fost 
stabilite, prin decizie, de
către ANAF. 

6. Contribuabilul depune
cerere de anulare a
penalităților de întârziere si 
a cotei de dobândă până la 
data de 30.06.2016 inclusiv,
sub sancțiunea decăderii. 

II. Anularea penalității de 

întârziere şi a unei cote din 

dobânda fiscală în cazul 

depunerii unor declarații 

rectificative

Ordonanța prevede anularea 
penalităților de întârziere și a 
cotei din dobânzi aferente
diferențelor de obligații de 
declarate suplimentar de
contribuabili prin declarație 
rectificativă prin care se 
corectează obligațiile de plată 
principale cu scadențe 
anterioare datei de 30
septembrie inclusiv, dacă: 

1. Declarația rectificativa 
este depusă până la data de 
31.03.2016, inclusiv.

2.Contribuabilul achită 
până la 31.03.2016 toate 
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obligațiile de plată 
principale individualizate în
declarația rectificativă, 
precum si cota de 45,8% din
dobânzile aferente.

3. Contribuabilul nu are alte
obligații fiscale neachitate, 
are depuse toate declarațiile 
si depune cerere de anulare
a penalităților de întârziere 
si a cotei de dobândă până 
la data de 30.06.2016
inclusiv.

Aceste prevederi sunt
aplicabile şi în cazul corectării 
erorilor din deconturile de taxa
pe valoarea adăugată. 

În cazul inspecțiilor fiscale 
începute după intrarea in 
vigoare a Ordonanței, organul 
fiscal va lua în considerare
declarațiile rectificative depuse 
de contribuabil în cel mult 10
zile de la data intrării in 
vigoare a Ordonanței.  

III. Anularea penalității 
de întârziere şi a unei cote 
din dobânda fiscală în 
cazul în care obligațiile 
fiscale principale au fost
la stinse până la 
30.09.2015

Ordonanța prevede anularea 
penalităților de întârziere și a 
cotei de dobânzi aferente
obligațiilor fiscale principale cu 
termen de plată până la 
30.09.2015 inclusiv și stinse 
până la această dată, în 
următoarele condiții: 

1. Obligațiile fiscale 
principale scadente înainte
de 30.09.2015 au fost stinse
de contribuabil până la 
30.09.2015.

2. Dobânzile si penalitățile 
aferente acestora sunt
datorate si nestinse.

3. Contribuabilul depune
cerere de anulare a
penalităților de întârziere si 
a cotei de dobândă până la 
data de 30.06.2016 inclusiv.

IV. Anularea penalității 
de întârziere şi a unei cote 
din dobânda fiscală în 
cazul obligațiilor fiscale 
rezultate din inspecții 
fiscale în curs

Pentru obligațiile fiscale 
principale, administrate de
ANAF, cu termen de plată până 
la 30.09.2015, individualizate
în decizii de impunere emise ca
urmare a unei inspecții fiscale 
în derulare la data de
21.10.2015, indiferent de data
comunicării acestora, 
Ordonanța prevede anularea 
penalităților de întârziere și a 
cotei de dobânzi aferente,
dacă: 

1. Toate diferențele de 
obligații principale stabilite 
prin decizia de impunere,
precum si cota de 45,8% din
dobânzile aferente, sunt
stinse până la termenul de 
plată prevăzut de Codul de 
procedură fiscală (data de 5 
sau 20 a lunii următoare, în 
funcție de data comunicării 
deciziei de impunere).

2. Contribuabilul depune
cerere de anulare a
accesoriilor în termen de 90
de zile de la comunicarea
deciziei de impunere.

V. Anularea penalității de 
întârziere şi a unei cote 
din dobânda fiscală în 
cazul obligațiilor fiscale 
datorate bugetelor locale

În cazul unităților 
administrativ-teritoriale,
facilitatea prevăzută de 
ordonanța de urgenţă se 
acordă dacă consiliul local 
emite o hotărâre în acest scop. 
În acest caz, facilitatea vizează 
anularea a până la 73,3% din 
majorările de întârziere ce 
reprezintă componenta de 
penalitate de întârziere.

VI. Anularea penalității 
de întârziere şi a unei cote 
din dobânda fiscală în 
cazul cererilor de
rambursare depuse până 
la 31.03.2016 si respinse
ulterior

În cazul cererilor de
rambursare depuse până la 
31.03.2016 si respinse ulterior
(chiar după 30.06.2016), 
contribuabilul poate beneficia
de facilitatea fiscală dacă 
achită în 30 de zile de la data 
comunicării deciziei de 
respingere a cererii de
rambursare obligațiile de plată 
principale şi care nu au fost 
stinse prin compensare.

VII. Cazuri în care
ordonanța nu se aplică 

Ordonanța nu se aplică: 

1. Obligațiilor de plată 
rezultate din raporturi
juridice contractuale, cu
excepția redevențelor 
miniere, redevențelor 
petroliere şi a redevențelor 
rezultate din contracte de
concesiune, arendă, şi alte 
contracte de exploatare a
terenurilor.

2. Obligațiilor pentru care 
au fost acordate înlesniri la
plată înainte de 30.09.2015. 

3. Obligațiilor fiscale a căror 
executare a fost suspendată 
conform legii înainte de
30.09.2015.

Dacă înlesnirea la plată / 
suspendarea acordată înainte 
de 30.09.2015 încetează până 
la 31.03.2016, prevederile
ordonanței devin aplicabile. 

VIII. Aspecte procedurale

Dacă intenționează să solicite 
acordarea facilității fiscale, 
contribuabilii pot notifica
ANAF până la data depunerii 
cererii de anulare a
penalităților si a cotei de 
dobândă, în scopul amânării la 
plată a penalităților de 
întârziere şi a cotei de dobânzi 
şi pentru ca ANAF să nu
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 inițieze procedurile de 
executare silită pentru 
recuperarea acestora, şi să nu 
procedeze la compensarea lor.

Cererile de anulare a
penalităților de întârziere şi a 
cotei de dobânzi se
soluționează de ANAF prin 
decizii de anulare a
accesoriilor.

[Sursa: Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 44/2015, publicată în 

Monitorul Oficial 785/ 21.10. 2015]

De reţinut 

OUG nr. 44/2015 privind
acordarea unor facilitãþi
fiscale se adreseazã tuturor
contribuabililor persoane
juridice sau persoane fizice ce
înregistreazã impozite și taxe 
datorate la bugetul general
consolidat, administrate sau

trimise spre executare către 
ANAF, restante la data de
30.09.2015. Toţi aceşti 
contribuabili pot beneficia de
anularea penalitãþilor de
întârziere și a unei cote de 
54,2% din dobânzile de
întârziere dacã sting prin orice
modalitate prevăzută de lege 
impozitele scadente pânã la
data de 31.03.2016.

Să discutăm 

Pentru o discuţie mai detaliată despre impactul pe care aceste prevederi îl pot avea în cazul dumneavoastră specific, 

puteţi contacta următoarele persoane: 

Sorin David, Partener
sorin.david@david-baias.ro

Dan Dascălu, Partener
dan.dascalu@david-baias.ro

Anda Rojanschi, Partener
anda.rojanschi@david-baias.ro

Manuela Guia, Partener
manuela.guia@david-baias.ro
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