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Pe scurt
A fost publicată Legea 4/2016 pentru aprobarea Ordonanței de Urgenta a Guvernului („OUG”)
44/2015 privind acordarea unor facilități fiscale constând în anularea penalităților de întârziere şi a
unei cote de 54,2% din dobânzile aferente obligațiilor fiscale principale restante la data de 30
septembrie 2015 inclusiv.

În detaliu
Legea 4/2016 aduce modificări
și completări condițiilor de
acordare a facilităților fiscale
prevăzute de OUG 44/2015.
Din modificările aduse de
Legea de abilitare a OUG
44/2015, notabile sunt
dispozițiile privitoare la
contribuabilii care beneficiază
la eșalonarea la plată a
obligațiilor fiscale, noua formă
a art. 11 alin. 2 si alin. 3 din
acest act normativ arătând că
pot beneficia de facilități
fiscale nu numai cei care la
data de 30 septembrie 2015
beneficiau de eșalonare la
plata, ci “și cei care obțin
eșalonarea în perioada
cuprinsă între 1 octombrie
2015 și 31 martie 2016”.
O altă modificare deosebit de
importantă privește situația
contribuabililor care, ca
urmare a unei inspecții fiscale,
doresc să beneficieze de
facilitățile fiscale prevăzute de
OUG 44/2015 pentru
penalitățile și dobânzile

impuse prin decizia de
impunere emisă la finalizarea
inspecției fiscale. Însă, spre
deosebire de varianta inițială a
prevederilor art. 4 din OUG
44/2015 aplicabile acestei
situații, Legea 4/2016 include
în categoria celor care pot
beneficia de facilități fiscale ca
urmare a unei inspecții fiscale
si contribuabilii cărora le-a fost
comunicată Decizia de
impunere în perioada cuprinsă
între 1 octombrie 2015 si data
intrării în vigoare a ordonanței
de urgență menționate mai sus
(şi anume 21 octombrie 2015).
De asemenea, în ceea ce
privește situația angajaților în
instituții sau autorități publice
centrale sau locale, Legea
4/2016 prevede că dobânzile,
penalitățile și alte asemenea
sume aferente unor obligații de
plată principale reprezentând
imputații stabilite, potrivit
legii, de entitățile angajatoare
se anulează dacă obligațiile de
plată principale se achită până
la 31 martie 2016.

Pentru situația contribuabililor
care au obținut suspendarea
executării a actelor
administrative fiscale, Legea
4/2016 introduce o prevedere
în temeiul căreia aceștia pot
beneficia de anularea
penalităților de întârziere,
precum și a unei cote de 54,2%
din dobânzi, prin depunerea
unei cereri de renunțare la
efectele suspendării actului
administrativ fiscal până la
data de 31 martie 2016
inclusiv.
[Sursa: Legea nr. 4/2016 publicată în
Monitorul Oficial nr. 24/13.01.2016]

De reţinut
Pot beneficia de acordarea
facilităților fiscale
contribuabilii care au obținut
eșalonarea la plată a
obligațiilor fiscale în perioada
cuprinsă între 1 octombrie
2015 și 31 martie 2016.
Pentru contribuabilii care
doresc să beneficieze de
acordarea facilităților fiscale ca
urmare a emiterii unei Decizii
de impunere pe numele lor,
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Legea 4/2016 prevede că
dispozițiile OUG 44/2015 sunt
aplicabile şi contribuabililor
cărora le-au fost comunicate
Deciziile de impunere în
perioada 1-21 octombrie 2015.

Legea 4/2016 prevede că acei
contribuabili care au obținut
suspendarea executării actelor
administrativ fiscale pot
beneficia de acordarea
facilităților fiscale dacă depun

o cerere de renunțare la
efectele suspendării până la
data de 31 martie 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

Anda Rojanschi, Partener

Manuela Guia, Partener
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