
LEGE   Nr. 363 din 20 noiembrie 2009
privind aprobarea Ordonan ei de urgen  a Guvernului nr. 92/2009 pentru

amânarea la plat  a obliga iilor fiscale neachitate la termen ca urmare a efectelor
crizei economico-financiare

EMITENT:      PARLAMENTUL ROMÂNIEI
PUBLICAT  ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 800 din 24 noiembrie 2009

    Parlamentul României adopt  prezenta lege.

    ART. I
    Se aprob  Ordonan a de urgen  a Guvernului nr. 92 din 30 iunie 2009 pentru
amânarea la plat  a obliga iilor fiscale neachitate la termen ca urmare a efectelor crizei
economico-financiare, publicat  în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 457 din 1
iulie 2009, cu urm toarele modific ri i complet ri:
    1. La articolul 2 alineatul (1), litera a) se abrog .
    2. La articolul 2, alineatul (2) se modific i va avea urm torul cuprins:
    "(2) Condi iile prev zute la alin. (1) trebuie îndeplinite la data depunerii cererii."
    3. La articolul 4, alineatul (2) se modific i va avea urm torul cuprins:
    "(2) Garan iile constituite i/sau bunurile oferite în vederea instituirii m surilor
asigur torii vor reprezenta:
    a) 20% din suma amânat  la plat i dobânzile datorate pe perioada amân rii la plat ,
dac  amânarea se acord  pe o perioad  de pân  la 3 luni inclusiv;
    b) 40% din suma amânat  la plat i dobânzile datorate pe perioada amân rii la plat ,
dac  amânarea se acord  pe o perioad  mai mare de 3 luni."
    4. La articolul 5 alineatul (1), litera a) se modific i va avea urm torul cuprins:
    "a) în cazul în care contribuabilii nu î i achit , în cel mult 30 de zile de la scaden ,
obliga iile fiscale cu termene de plat  începând cu data emiterii deciziei de amânare la
plat . În cazul în care termenul de 30 de zile se împline te dup  data de 20 decembrie,
obliga iile fiscale se pl tesc pân  la aceast  dat ;".
    5. La articolul 7 se introduc dou  noi alineate, alineatele (2) i (3), cu urm torul
cuprins:
    "(2) Prin excep ie de la dispozi iile Ordonan ei Guvernului nr. 92/2003, republicat , cu
modific rile i complet rile ulterioare, pe perioada de valabilitate a amân rii la plat
contribuabilii datoreaz  dobânzi. Nivelul dobânzii este de 0,05% pentru fiecare zi a
perioadei de amânare la plat , începând cu data emiterii deciziei i pân  la:
    a) data la care se împline te termenul de amânare; sau, dup  caz
    b) data la care înceteaz  valabilitatea înlesnirii conform art. 5.
    (3) În situa ia în care la împlinirea termenului stabilit pentru plata obliga iilor fiscale
amânate contribuabilul nu î i achit  aceste obliga ii, va datora major ri de întârziere
conform prevederilor Ordonan ei Guvernului nr. 92/2003, republicat , cu modific rile i
complet rile ulterioare, pe întreaga perioad  de amânare."
    6. Articolul 9 se modific i va avea urm torul cuprins:
    "ART. 9
    Cererile de amânare la plat  a obliga iilor fiscale datorate i neachitate se pot depune
pân  la data de 30 iunie 2010."
    ART. II



    (1) Pentru amân rile la plat  în derulare la data intr rii în vigoare a prezentei legi,
valoarea garan iilor se ajusteaz  astfel:
    a) în cazul scrisorilor de garan ie bancar  contribuabilul poate reduce garan ia la
nivelul stabilit de prezenta lege;
    b) în cazul bunurilor oferite în vederea sechestr rii, m surile asigur torii se ridic  pân
la nivelul stabilit de prezenta lege.
    (2) Pentru amân rile la plat  în derulare, dispozi iile art. 7 alin. (2) din Ordonan a de
urgen  a Guvernului nr. 92/2009, cu modific rile i complet rile ulterioare, se aplic
începând cu data intr rii în vigoare a prezentei legi.

    Aceast  lege a fost adoptat  de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art.
75 i ale art. 76 alin. (2) din Constitu ia României, republicat .

                    p. PRE EDINTELE CAMEREI DEPUTA ILOR,
                                DANIELA POPA

                           PRE EDINTELE SENATULUI
                              MIRCEA-DAN GEOAN

    Bucure ti, 20 noiembrie 2009.
    Nr. 363.


