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Pe scurt

A fost publicat Ordinul nr. 3831/2015 privind aplicarea prevederilor Ordonanței de Urgență a 
Guvernului nr. 44/2015, prin care se acordă contribuabililor unele facilități fiscale. 

În detaliu

I. Obiectul facilităților 

fiscale

Ordinul nr. 3831/2015
instituie procedura ce trebuie
urmată de contribuabili pentru 
a beneficia de facilitățile fiscale 
prevăzute de OUG nr. 44/2015 
constând în anularea
penalităților de întârziere 
şi a unei cote de 54,2% din
dobânzile aferente obligațiilor 
fiscale principale restante la
data de 30.09.2015 inclusiv.

II. Procedura de notificare

a organului fiscal pentru

amânarea la platã a

obligațiilor fiscale accesorii 

până la data soluționării 

cererii de anulare

Contribuabilii care îşi exprimă 
intenția de a beneficia de 
anularea obligaților de plată 
accesorii potrivit O.U.G.
44/2015 vor depune o
notificare la organul fiscal
competent, care trebuie
soluționată în cel mult cinci 
zile lucrătoare de la data 
înregistrării.  

În soluţionarea notificării 
organul fiscal va emite o

decizie de amânare la plată a 
obligațiilor de plată accesorii.  
Această decizie va avea ca efect 
neînceperea executării silite 
sau suspendarea procedurii de
executare silită deja inițiate, şi 
va determina imposibilitatea
organului fiscal de a stinge
obligațiile fiscale până la 
soluționarea cererii de anulare 
a accesoriilor sau până la data 
de 30.06.2016 inclusiv, în
cazul în care nu se depune o
asemenea cerere.

III. Procedura de acordare

a anulării obligațiilor de 

plată accesorii  

Cererea de anularea a
obligațiilor de plată accesorii 
poate fi depusă după 
îndeplinirea condițiilor de 
acordarea a anulării, astfel 
cum sunt prevăzute acestea de 
OUG 44/2015.

Ulterior depunerii cererii de
anulare, organul fiscal emite o
decizie de actualizare a
obligațiilor fiscale accesorii, 
dacă este cazul, astfel încât 
contribuabilul să poată achita 
cota de 45,8% din această 
dobândă şi pentru a putea 

beneficia de facilitate pentru
cota rămasă. 

Ulterior, ANAF va analiza
îndeplinirea condițiilor pentru 
acordarea facilităților fiscale şi 
va emite o decizie de admitere
sau respingere a cererii, în
termen de cinci zile lucrătoare 
de la împlinirea termenului de
plată a dobânzii actualizate. 
Dacă decide respingerea 
cererii, organul fiscal va
proceda la audierea
contribuabilului.

IV. Procedura de acordare

a anulării la plată în cazul 

contribuabililor care

beneficiază de eșalonare la 

plată  

Contribuabilii care au obținut 
o decizie de eșalonare la plată a 
obligațiilor scadente anterior 
datei de 30.09.2015 pot
beneficia de anularea cotei de
54,2% din dobânda eșalonată 
la plată aferentă ratelor cu 
termene de plată ulterioare 
datei de 01.10.2015.
Penalitățile de întârziere 
urmează a fi anulate conform 
O.G. 29/2011, care prevede
procedura de eșalonare la plată 
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a obligațiilor si potrivit căreia 
penalitățile se anulează la 
finalul perioadei de eșalonare 
dacă contribuabilii respectă 
condițiile eșalonării.  Odată cu 
soluționarea acestei cereri, 
organul fiscal competent
verifică respectarea condițiilor 
de menținere a valabilității 
eșalonării la plată şi, dacă este 
cazul, emite decizia de
constatare a pierderii
valabilității eșalonării.  

[Sursa: Ordinul nr. 3831/2015 pentru

aprobarea Procedurii de aplicare a

prevederilor Ordonanței de Urgență a 

Guvernului nr. 44/2015, publicat în

Monitorul Oficial 874-/23.11.2015]

De reţinut 

Contribuabilii care doresc să 
beneficieze de facilitățile 
fiscale prevăzute de OUG 
44/2015 pot notifica organul
fiscal cu privire la această 
intenție în scopul de a nu 
începe sau a suspenda
procedurile de executare silită. 
Notificarea se va soluționa în 
termen de cinci zile lucrătoare 
de la data înregistrării. 

Cererea de anulare a
penalităților de întârziere şi a 
unei cote de 54,2% din
dobânzile aferente obligațiilor 
fiscale principale restante la

data de 30.09.2015 inclusiv se
va depune cel mai târziu la
data de 30.06.2016 şi se va 
soluționa printr-o decizie 
emisă de organul fiscal 
competent. Dacă apreciază că 
cererea trebuie respinsă, 
organul fiscal este obligat să 
audieze contribuabilul.

În cazul contribuabililor care
beneficiază de eșalonare, se 
poate depune o cerere de
anulare a cotei de 54,2% din
dobânda eșalonată la plată 
aferentă ratelor cu termene de 
plată ulterioare datei de 
01.10.2015
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