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Ordonanța nr. 6/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 

privind Codul fiscal, precum și pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare - 

modifică și completează și Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor 

facilități fiscale 

 

Pe scurt  

Prin Ordonanța Guvernului nr. 6/2020 („Ordonanța”) se elimină pragul de 1 milion lei pentru debitorii care pot 

solicita restructurarea obligațiilor bugetare și se extinde sfera beneficiarilor acestei facilități în sensul 

includerii debitorilor care pierd eșalonările la plată întrucât disponibilitățile bănești nu le permit susținerea 

acestora, și a debitorilor care au garantate obligațiile bugetare. 

 

În detaliu 

● Se introduce dreptul debitorilor aflați în dificultate financiară și pentru care există riscul intrării în 

insolvență de a-și restructura și obligațiile bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2018 

aflate sub pragul de un milion lei. 

● Vor putea solicita restructurarea obligațiilor bugetare principale și debitorii care pierd eșalonarea la 

plată întrucât disponibilitățile bănești nu le permit susținerea eșalonărilor, precum și debitorii care au 

garantate obligațiile bugetare, în condițiile legii. 

● Se introduce posibilitatea pentru debitori de a depune în perioada 1 februarie 2020-31 martie 2020 la 

organul fiscal competent notificarea cu privire la intenția de restructurare a obligațiilor bugetare, sub 

sancțiunea decăderii din dreptul de a solicita restructurarea obligațiilor bugetare; 

● Se prelungește termenul de depunere a solicitării de restructurare până la 31 iulie 2020, data până la 

care aceasta poate fi depusă sub sancțiunea decăderii; 

● Organele fiscale competente vor putea valorifica garanțiile constituite de debitori sub formă de 

scrisoare de garanție/poliță de asigurare de garanție ori mijloace bănești consemnate la unitățile 

Trezoreriei Statului doar dacă în planul de restructurare nu s-a prevăzut modalitatea de valorificare a 

sumelor de bani sau a bunurilor proprii ale debitorului care au stat la baza emiterii garanțiilor. 

Sursa: [Ordonanța Guvernului nr. 6/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind 

Codul fiscal”, publicată în Monitorul Oficial nr. 72 în data de 31.01.2020] 
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De reținut 

 

Debitorii vor  putea  solicita restructurarea obligațiilor bugetare și sub pragul de un milion lei, se extinde sfera 

debitorilor care pot solicita restructurarea obligațiilor bugetare și se prevăd noi termene de depunere a 

notificărilor și a solicitărilor de restructurare. 
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