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ANULAREA PENALITĂŢILOR DE ÎNTÂRZIERE, PRECUM
ŞI A UNEI COTE DE 54,2% DIN DOBÂNZI, AFERENTE

OBLIGAŢIILOR DE PLATĂ PRINCIPALE DATORATE
BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT, RESTANTE LA 

30 SEPTEMBRIE 2015, INCLUSIV 



Anularea penalităţilor de întârziere, precum şi a unei cote de 54,2%
din dobânzi, aferente obligaţiilor de plată principale datorate bugetului

general consolidat, restante la 30 septembrie 2015, inclusiv 
- sesiune de asistență și îndrumare online -

25.11, 03.12, 09.12.2015

Nr. Crt. Întrebare Răspuns

1 Aş dori să ştiu dacă dobânzile şi penalităţile de
întârziere  aferente  TVA,  aflate  în  fişa  sintetică
la ,,Obligaţie de plată'', mai vechi de 5 ani intră
sub incidenţa legii şi cum se calculează scutirea
dacă ea există. 

Dacă în situaţia dumneavoastră nu s-a împlinit termenul
de  prescripţie  a  obligațiilor  de  plată  și  figurați  în
evidențele fiscale cu obligații de plată restante la data
de 30 septembrie 2015, puteți beneficia de facilităţile
fiscale prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.  44/2015.  Pentru  a  beneficia  de  aceste  facilități
trebuie să depuneți o notificare și cerere de anulare a
accesoriilor. 
Menționăm însă că, organul fiscal este cel îndreptățit să
analizeze situația dumneavoastră fiscală și să constate
dacă îndepliniți condițiile necesare pentru a beneficia de
facilitățile fiscale prevăzute de lege. În acest sens vă
recomandăm  să  va  adresați  administrației  fiscale  de
care aparțineți. 

2 O societate comercială are la data de 30.09.2015
dobânzi  şi  penalităţi  de  întârziere.  Care  este
procedura  prin  care  poate  beneficia  de
prevederile  OUG  44/2015  ?  Se  depune  vreun
formular ? 

Dacă  intenţionaţi  să  beneficiaţi  de  oricare  dintre
facilităţile fiscale prevăzute de OUG nr. 44/2015, trebuie
să  notificaţi  organul  fiscal  competent  cu  privire  la
intenţia de a beneficia de aceste facilităţi.  Notificarea
nu este un formular standard. Aceasta se întocmește de
dumneavoastră  și  trebuie  să  cuprindă  cel  puţin
următoarele  elemente:
a)  datele  de  identificare  a  contribuabilului:
denumirea/numele  şi  prenumele  acestuia,  a/ale
reprezentantului  legal  /reprezentantului  fiscal
/împuternicitului, dacă este cazul, domiciliul fiscal, codul
de  identificare  fiscală,  numărul  de  telefon/fax  al
acestora,  adresa  de  e-mail,  inclusiv  datele  de
identificare pentru sediile secundare înregistrate fiscal,
potrivit legii;
b) obiectul notificării, respectiv intenţia de a beneficia
de anularea obligaţiilor de plată accesorii prevăzute la
art. 2 alin. (2);
c) data şi semnătura contribuabilului /reprezentantului
legal  /reprezentantului  fiscal  /împuternicitului.
Totodată,  ulterior  depunerii  notificării  și  a  îndeplinirii
condiţiilor  de  plată  prevăzute  de  OUG  nr.  44/2015
trebuie să depuneţi la organul fiscal competent o cerere
de anulare a obligaţiilor de plată accesorii.
Cererea  de  anulare  a  accesoriilor  trebuie  să cuprindă
următoarele:
a) datele de identificare a contribuabilului:
denumirea/numele  şi  prenumele  acestuia,  a/ale
reprezentantului  legal  /reprezentantului  fiscal
/împuternicitului, dacă este cazul, domiciliul fiscal, codul
de  identificare  fiscală,  numărul  de  telefon/fax  al
acestora,  adresa  de  e-mail,  inclusiv  datele  de
identificare pentru sediile secundare înregistrate fiscal,
potrivit legii;
b)  obiectul  cererii,  respectiv  anularea  obligaţiilor  de
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plată  accesorii  prevăzute  la  art.  2  alin.  (2),  cu
precizarea facilităţilor solicitate, prevăzute la art. 1 - 4
din OUG nr. 44/2015;
c)  elementele prevăzute la  art.  2  alin.  (6)  din OMFP
3831/2015,  în  cazul  accesoriilor  aferente  taxei  pe
valoarea adăugată înscrise în rândurile de regularizare;
d) data şi semnătura contribuabilului /reprezentantului
legal /reprezentantului fiscal /împuternicitului.
Pentru a beneficia de facilităţile prevăzute de ordonanţa
de urgenţă, puteți depune fie o singură cerere pentru
toate  facilităţile,  fie  câte  o  cerere  pentru  fiecare
facilitate. 

Există  vreun  termen  pentru  depunerea
notificării ? 

Notificarea nu are un termen limită de depunere, dar în
situația în care doriți să beneficiați de amânarea la plată
a obligațiilor fiscale accesorii, aceasta trebuie depusă la
organul  fiscal.  În  situația  în  care  nu  o  depuneți,
obligațiile fiscale accesorii  nu vor fi  amânate la plată.
Menționăm  că,  amânarea  se  acordă  ca  urmare  a
depunerii notificării iar anularea se va face ca urmare a
îndeplinirii  condițiilor prevăzute de art. 1 din OUG nr.
44/2015 și depunerii cererii. 

3 Din art. 11, alin. 2 din OUG 44/2015, înţeleg că
beneficiarii  unei  eşalonări  de  plată  în  derulare
pot  beneficia  de  prevederile  acesteia,  cu
menţinerea eşalonării.
Întrebare: Aceste facilităţi se referă la dobanzile
şi penalităţile eşalonate conform OUG 29/2011? 

Pentru a beneficia de anularea accesoriilor potrivit OUG
44/2015  trebuie  să  îndepliniți  condiţiile  pentru
acordarea anulării.
În situația în care beneficiați de o eșalonare la plată,
facilitățile se acordă pentru:
-  Contribuabilii  care  la  data  de  30  septembrie  2015
beneficiază de eşalonarea la plată a obligaţiilor fiscale
potrivit  OUG 29/2011  privind  reglementarea  acordării
eşalonărilor la plată (aprobată prin Legea nr. 15/2012,
cu modificările şi completările ulterioare) pot beneficia
de anularea penalităţilor de întârziere, precum şi a cotei
de  54,2%  din  dobânzi,  potrivit  art.  2  -  4  din  OUG
44/2015,  dacă  îndeplinesc  condiţiile  prevăzute  de
aceste articole, dar doresc şi menţinerea eşalonării  la
plată.
-  Contribuabilii  care  la  data  de  30  septembrie  2015
beneficiază de eşalonarea la plată a obligaţiilor fiscale
potrivit OUG 29/2011 (aprobată prin Legea nr. 15/2012,
cu modificările şi completările ulterioare) pot beneficia
de anularea unei cote de 54,2% din dobânda eşalonată
la  plată  şi  nestinsă  la  30  septembrie  2015,  inclusiv,
dacă  eşalonarea  la  plată  se  finalizează  până  la  31
martie 2016. În acest caz, cota de 54,2% din dobânda
achitată odată cu plata ratei de eşalonare se restituie
potrivit Codului de procedură fiscală.
Pentru  obligaţiile  eşalonate  la  plată  potrivit  OUG
29/2011(aprobată  prin  Legea  nr.  15/2012,  cu
modificările  şi  completările  ulterioare)  şi  pentru  care
eşalonarea  se  finalizează  până  la  data  de  31  martie
2016,  se  anulează  cota  de  54,2%  din  dobânda
eşalonată la plată aferentă ratelor cu termene de plată
ulterioare  datei  de  1  octombrie  2015.  În  acest  caz,
penalităţile de întârziere amânate la plată se anulează
potrivit  Ordonanţei  de  urgenţă  a  Guvernului  nr.
29/2011,  aprobată  prin  Legea  nr.  15/2012,  cu
modificările şi completările ulterioare. 

4 Pentru impozite neplătite din anii 2012-2013 ca
urmare  a  desfăşurării  activităţii  de  agent  de
asigurare care între timp au acumulat penalităţi

Dacă  vă  referiți  la  Legea  nr.  209  din  20  iulie  2015
privind  anularea  unor  obligaţii  fiscale,  în  acest  act
normativ  se  prevăd  cazurile  exprese  pentru  care  se
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şi dobânzi se poate aplica legea amnistiei fiscale?
Momentan dobânzile şi penalităţiile depăşesc cu
mult baza de impozit. 

anulează obligațiile fiscale.
În situația în care desfășurați activități independente și
aveți  obligații  de  plată  restante  puteți  beneficia  de
facilitățile fiscale prevăzute de OUG 44/2015. Pentru a
beneficia  de  aceste  facilități  trebuie  să  depuneți  la
organul  fiscal  o  notificare  și  o  cerere  de  anulare  a
accesoriilor.  
Penalităţile de întârziere, precum şi  o cotă de 54,2%
din  dobânzile  aferente  obligaţiilor  de  plată  principale
datorate  bugetului  general  consolidat  restante  la  30
septembrie  2015  inclusiv,  administrate  de  Agenţia
Naţională  de  Administrare  Fiscală,  se  anulează  dacă
sunt îndeplinite CUMULATIV condiţiile prevăzute la art.
1 din ordonanță, respectiv:
-  toate  obligaţiile  de  plată  principale  restante  la  30
septembrie 2015, inclusiv, administrate de organul fiscal
central, se sting prin orice modalitate prevăzută de lege
până  la  data  de  31  martie  2016,  inclusiv;  
- o cotă de 45,8% din dobânzile aferente obligaţiilor de
plată  prevăzute  mai  sus,  stabilite  prin  decizii
comunicate până la data stingerii  obligaţiilor de plată
principale se stinge prin orice modalitate prevăzută de
lege până la data de 30 iunie 2016, inclusiv;
- este stinsă prin orice modalitate prevăzută de lege o
cotă  de  45,8% din  dobânzile  datorate  până  la  data
stingerii  obligaţiilor  de  plată  principale  prevăzute  mai
sus  şi  stabilite  prin  decizii  comunicate  după  această
dată,  până la termenul de plată prevăzut la art.  111
alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare;
-sunt  stinse  prin  orice  modalitate  prevăzută  de  lege
toate  obligaţiile  de  plată  principale  administrate  de
organul fiscal central cu termene de plată cuprinse între
data de 1 octombrie 2015 şi 31 martie 2016, inclusiv,
până la data depunerii cererii de anulare a penalităţilor
de întârziere şi a cotei de 54,2% din dobânzi;
- contribuabilul să aibă depuse toate declaraţiile fiscale,
potrivit vectorului fiscal, până la data depunerii cererii
de anulare a accesoriilor. Această condiţie se consideră
îndeplinită şi în cazul în care, pentru perioadele în care
nu  s-au  depus  declaraţii  fiscale,  obligaţiile  fiscale  au
fost  stabilite,  prin  decizie,  de  către  organul  fiscal
central;
-  contribuabilul  depune  cererea  de  anulare  a
accesoriilor până la data de 30 iunie 2016, inclusiv, sub
sancţiunea decăderii. 

5 O societate comercială are la data de 30.09.2015
dobânzi  şi  penalităţi  de  întârziere  fără  să  aibă
înscrise  debite  în  fişa  de  plătitor.  Care  este
procedura  prin  care  poate  beneficia  de
prevederile  OUG  44/2015?  Se  depune  vreun
formular? Care este data limită de depunere a
cererii/formularului  pentru  reducerea  acestor
penalităţi/dobânzi? 

Din  întrebarea  dumneavoastră,  înțelegem  că  figurați
înscris  în  evidența  fiscală  doar  cu  obligații  de  plată
accesorii. În această situație OUG 44/2015 prevede că,
penalităţile de întârziere, precum şi  o cotă de 54,2%
din dobânzi, aferente obligaţiilor de plată principale cu
termene de plată până la 30 septembrie 2015, inclusiv,
şi stinse până la această dată, administrate de organul
fiscal  central,  se  anulează  dacă  sunt  îndeplinite
CUMULATIV următoarele condiţii:
a) penalităţile de întârziere şi  dobânzile ce pot forma
obiectul  anulării  sunt  datorate  şi  nestinse  la  30
septembrie 2015, inclusiv;
b) o cotă de 45,8% din dobânzile aferente obligaţiilor
de plată principale cu termene de plată anterioare datei
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de 30 septembrie 2015 şi stinse până la această dată
se stinge prin orice modalitate prevăzută de lege până
la data de 31 martie 2016, inclusiv. Prevederile art. 1
alin. (2) sunt aplicabile în mod corespunzător;
c) este îndeplinită condiţia prevăzută la art. 1 alin. (1)
lit. f).
Dacă doriți să beneficiaţi de oricare din facilităţile fiscale
prevăzute  de  OUG  nr.  44/2015,  trebuie  să  notificaţi
organul  fiscal  competent  cu  privire  la  intenţia  de  a
beneficia  de  aceste  facilităţi.  Notificarea  nu  este  un
formular  standard.  Aceasta  se  întocmește  de
dumneavoastră  și  trebuie  să  cuprindă  cel  puţin
următoarele elemente:
a)  datele  de  identificare  a  contribuabilului:
denumirea/numele  şi  prenumele  acestuia,  a/ale
reprezentantului  legal  /reprezentantului  fiscal
/împuternicitului, dacă este cazul, domiciliul fiscal, codul
de  identificare  fiscală,  numărul  de  telefon/fax  al
acestora,  adresa  de  e-mail,  inclusiv  datele  de
identificare pentru sediile secundare înregistrate fiscal,
potrivit legii;
b) obiectul notificării, respectiv intenţia de a beneficia
de anularea obligaţiilor de plată accesorii prevăzute la
art. 2 alin. (2);
c)  data  şi  semnătura  contribuabilului/reprezentantului
legal/reprezentantului fiscal/împuternicitului.
Totodată,  ulterior  depunerii  notificării  și  a  îndeplinirii
condiţiilor  de  plată  prevăzute  de  OUG  nr.  44/2015
trebuie să depuneţi la organul fiscal competent o cerere
de  anulare  a  obligaţiilor  de  plată  accesorii.
Cererea de anulare a accesoriilor se depune până la 30
iunie 2016, inclusiv și trebuie să cuprindă următoarele:
a)  datele  de  identificare  a  contribuabilului:
denumirea/numele  şi  prenumele  acestuia,  a/ale
reprezentantului  legal  /reprezentantului  fiscal
/împuternicitului, dacă este cazul, domiciliul fiscal, codul
de  identificare  fiscală,  numărul  de  telefon/fax  al
acestora,  adresa  de  e-mail,  inclusiv  datele  de
identificare pentru sediile secundare înregistrate fiscal,
potrivit legii;
b)  obiectul  cererii,  respectiv  anularea  obligaţiilor  de
plată  accesorii  prevăzute  la  art.  2  alin.  (2),  cu
precizarea facilităţilor solicitate, prevăzute la art. 1 - 4
din OUG nr. 44/2015;
c)  elementele prevăzute la  art.  2  alin.  (6)  din OMFP
3831/2015,  în  cazul  accesoriilor  aferente  taxei  pe
valoarea adăugată înscrise în rândurile de regularizare;
d) data şi semnătura contribuabilului /reprezentantului
legal  /reprezentantului  fiscal  /împuternicitului.
Pentru a beneficia de facilităţile prevăzute de ordonanţa
de urgenţă, puteți depune fie o singură cerere pentru
toate  facilităţile,  fie  câte  o  cerere  pentru  fiecare
facilitate. 

6 În  cazul  în  care  se  depune  notificarea  privind
intenţia  de  a  beneficia  de  prevederile  OUG
44/2015, ce se întâmplă cu sechestrul asigurator
instituit  de  către  ANAF  asupra  bunurilor
societatii? 

Măsurile  asiguratorii  instituite  se  ridică  prin  decizie
motivată  de  către  organul  de  executare  competent,
când au încetat motivele pentru care au fost dispuse
sau la constituirea unei garanţii după caz. 

7 Firma noastră are o eșalonare şi aş dori să știu
cum  se  procedează  în  cazul  nostru.  Trebuie

Pentru a beneficia de anularea accesoriilor potrivit OUG
44/2015  trebuie  să  îndepliniți  condiţiile  pentru
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achitată  întreaga  sumă  până  la  31.03.2016?
Dacă plătesc toată suma cum mi se vor restitui
sumele care sunt in plus ? 

acordarea anulării.
În situația în care beneficiați de o eșalonare la plată,
facilitățile se acordă pentru:
-  Contribuabilii  care  la  data  de  30  septembrie  2015
beneficiază de eşalonarea la plată a obligaţiilor fiscale
potrivit  OUG 29/2011  privind  reglementarea  acordării
eşalonărilor la plată (aprobată prin Legea nr. 15/2012,
cu modificările şi completările ulterioare) pot beneficia
de anularea penalităţilor de întârziere, precum şi a cotei
de  54,2%  din  dobânzi,  potrivit  art.  2  -  4  din  OUG
44/2015,  dacă  îndeplinesc  condiţiile  prevăzute  de
aceste articole, dar doresc şi menţinerea eşalonării  la
plată.
-  Contribuabilii  care  la  data  de  30  septembrie  2015
beneficiază de eşalonarea la plată a obligaţiilor fiscale
potrivit OUG 29/2011 (aprobată prin Legea nr. 15/2012,
cu modificările şi completările ulterioare) pot beneficia
de anularea unei cote de 54,2% din dobânda eşalonată
la  plată  şi  nestinsă  la  30  septembrie  2015,  inclusiv,
dacă  eşalonarea  la  plată  se  finalizează  până  la  31
martie 2016. În acest caz, cota de 54,2% din dobânda
achitată odată cu plata ratei de eşalonare se restituie
potrivit Codului de procedură fiscală.
Pentru  obligaţiile  eşalonate  la  plată  potrivit  OUG
29/2011  (aprobată  prin  Legea  nr.  15/2012,  cu
modificările  şi  completările  ulterioare)  şi  pentru  care
eşalonarea  se  finalizează  până  la  data  de  31  martie
2016,  se  anulează  cota  de  54,2%  din  dobânda
eşalonată la plată aferentă ratelor cu termene de plată
ulterioare  datei  de  1  octombrie  2015.  În  acest  caz,
penalităţile de întârziere amânate la plată se anulează
potrivit  Ordonanţei  de  urgenţă  a  Guvernului  nr.
29/2011,  aprobată  prin  Legea  nr.  15/2012,  cu
modificările şi completările ulterioare. 

8 În cazul diferenţelor de plată stabilite la inspecţia
fiscală cu nr. de RIF din 20.10.2015 se acordă
facilităţile  fiscale?  Nu  sunt  foarte  lămurit  cu
prevederile art. 4 din OUG 44/2015... 

Facilităţile  prevăzute  de  OUG  nr.  44/2015  se  acordă
pentru  accesoriile  aferente  obligaţiilor  de  plată
principale restante la 30.09.2015. La art. 7 sunt definite
obligaţiile  de  plată  restante,  situaţia  dumneavoastră
nefiind prevăzută. Vă sugerăm să depuneți notificarea
la  organul  fiscal  competent  care  va  analiza  concret
situația dumneavoastră fiscală. 

9 Pentru a beneficia de OG 44/2015 trebuie plătit
în totalitate debitul + 54.2% din dobânzi printr-o
singură plată (op sau cash) sau se poate plăti
fracţionat debitul+dobânzile cu condiţia să nu se
depăşească termenul de 31.03.2016. 

OUG 44/2015 prevede numai  termenele  limită  (nu şi
modalitatea)  de  achitare  a  obligaţiilor  de  plată
principale şi a cotei din dobânzile datorate (45,8%), în
vederea beneficierii de către contribuabili, de facilităţile
fiscale prevăzute în acest act normativ. Deci se pot face
şi  plăţi  fracţionate,  condiţia  este  de  respectare  a
termenelor şi anume: 31 martie 2016, inclusiv, pentru
obligaţiile de plată principale restante la 30 septembrie
2015, respectiv 30 iunie 2016, pentru cota de 45,8%
din  dobânzile  aferente  obligaţiilor  de  plată  principale
stabilite  prin decizii  comunicate până la data stingerii
obligaţiilor de plată principale. 

10 Intra  în  scutire  şi  dobânzile  şi  penalitățile
restante  la  30  septembrie  aferente  debitelor
achitate? 

Da,  potrivit  OMFP  3831/2015  art.  2,  alin.  3,  lit.  c)
acordarea facilităţilor fiscale se face şi pentru obligaţiile
de plată accesorii (dobânzile si penalitățile) neachitate
la data de 30 sept 2015 aferente debitelor stinse până
la această dată. 

11 Dacă  debitul  (la  CASS)  a  fost  achitat  anterior Acordarea unor facilităţi fiscale se referă la obligaţiile de
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anului 2015, rămânând doar dobânzi şi penalităţi
de  întârziere neachitate,  se poate  beneficia  de
aceste facilităţi fiscale? 

plată datorate bugetului general consolidat, mai precis
la obligaţiile de plată administrate de Agenţia Naţională
de Administrare Fiscală, precum şi la cele stabilite de
alte  direcţii  de  specialitate  din  cadrul  Ministerului
Finanţelor Publice şi care, potrivit legii, se transmit spre
recuperare Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. 

12 Din  cauza  unor  datorii  din  anii  2014  şi  2015
ANAF a trimis  titluri  executorii  (popriri)  atât  în
bancă  cât  şi  la  unii  clienţi.  Ce  se  întâmplă  cu
aceste popriri  după ce se depune notificarea şi
cererea conform OUG 44/2015? 

Potrivit  OUG  44/2015  art.  5,  alin.  (2)  pentru
contribuabilii  care  au  notificat  organul  fiscal  că
intenţionează să beneficieze de anularea obligaţiilor de
plată  accesorii,  procedura  de  executare  silită  se
suspendă  DOAR  pentru  obligaţiile  de  plată  accesorii
amânate la plată.
Obligaţiile  de  plată  accesorii  amânate  la  plată  nu se
sting  până  la  data  soluţionării  cererii  de  anulare  a
accesoriilor. 

13 Dacă  unei  societăţi  i  s-a  anulat  codul  de  TVA
pentru depunere Deconturi cu 0 dar avea stocuri
şi  nu a facut ajustarea TVA la timp şi  depune
acum D307 cu TVA ajustat aferent stoc existent
la  data de 30.06.2015 când i  s-a  anulat  codul
TVA şi o anexă în care explică faptul ca TVA-ul
respectiv  este  aferent  lunii  iunie  2015,  va
beneficia de prev. OUG 44/2015? 

În cazul prezentat de dumneavoastră, vă rugăm să luați
legătura  cu  unitatea  fiscală  la  care  societatea  este
înregistrată fiscal.  Unitatea fiscală este cea în măsură
să analizeze concret situația fiscală. 

14 OG 44/2015 se poate aplica şi în cazul obligaţiilor
fiscale  aferente  unei  perioade  anterioare
septembrie  2015  dar  pentru  care  s-au  depus
declaratii fiscale după data de septembrie 2015?
Ca  exemplu:  sumele  nedeclarate  înainte  de
septembrie 2015, dar declarate retroactiv  după
data  intrării  în  vigoare  a  OG 44/2015  intră  în
categoria  obligaţiilor  pentru  care  se  aplică
prevederile OG 44/2015? 

Puteţi beneficia de facilitătile OUG nr. 44/2015, pentru
că  obligatiile  sunt  anterioare  datei  de  30  septembrie
2015, chiar dacă au fost declarate ulterior acestei date,
dacă sunt respectate şi celelalte condiţii  prevăzute de
actul normativ. 

15 Care este termenul de depunere al notificarii? Notificarea nu are un termen limită de depunere, dar în
situația în care doriți să beneficiați de amânarea la plată
a obligațiilor fiscale accesorii aceasta trebuie depusă la
organul  fiscal.  În  situația  în  care  nu  o  depuneți
obligațiile fiscale accesorii  nu vor fi  amânate la plată.
Menționăm  că,  amânarea  se  acorda  ca  urmare  a
depunerii notificării iar anularea se va face ca urmare a
îndeplinirii  condițiilor prevăzute de art. 1 din OUG nr.
44/2015 și depunerii cererii. 

16 La  ce  obligaţii  ne  referim  aici?  Cele  aferente
începand cu luna octombrie 2015 sau scadente
în luna octombrie 2015? Art. 1, lit. d) sunt stinse
prin  orice  modalitate  prevăzută  de  lege  toate
obligaţiile  de  plată  principale  administrate  de
organul  fiscal  central  cu  termene  de  plată
cuprinse între data de 1 octombrie 2015 şi  31
martie  2016,  inclusiv,  până  la  data  depunerii
cererii de anulare a penalităţilor de întârziere şi a
cotei  de  54,2%  din  dobânzi,  denumită  în
continuare cerere de anulare a accesoriilor.

Pentru  a  beneficia  de  facilitaţile  prevăzute  de  OUG
44/2015 referitoare la accesoriile aferente debitelor la
30 septembrie 2015, una din condiţii este şi achitarea
obigaţiilor  fiscale  principale  cu  termene  de  plată
cuprinse între data de 1 octombrie 2015 şi 31 martie
2016, inclusiv, până la data depunerii cererii de anulare
a accesoriilor. 

17 Când se depune notificarea pentru a beneficia de
OUG 44/2015 debitul datoriilor trebuie să fie 0? 

Contribuabilii  care  intenţionează  să  beneficieze  de
anularea obligaţiilor de plată accesorii potrivit OUG nr.
44/2015 pot notifica organul fiscal competent cu privire
la  intenţia  lor,  până  cel  mai  târziu  la  data  depunerii
cererii de anulare a accesoriilor, respectiv până la data
de  30  iunie  2016  inclusiv,  sub  sancţiunea  decăderii.
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Nu este obligatoriu ca obligaţia de plată principală să
fie stinsă la data când depuneţi notificarea la unitatea
fiscală.
Pentru a beneficia de anularea penalităţilor de întârziere
precum şi de o cotă de 54,2% din dobânzi, pe lângă
îndeplinirea  celorlalte  condiţii  prevăzute  de  actul
normativ  menţionat,  stingerea  obligaţiilor  de  plată
principale se va face până la data de 31 martie 2016
inclusiv. 

18 Ordonanţa  44/2015  este  valabilă  şi  în  cazul
persoanelor  fizice  care  datorează  impozite  la
bugetul local? Şi dacă da, cum se procedează: se
achită debitul principal + accesoriile până la 31
martie 2016 şi  apoi se recalculeaza reducerea?
Sau la data depunerii cererii se calculează pe loc
şi pot achita debit+ penalităţi reduse? 

În cazul obligaţiilor de plată datorate bugetelor locale,
prevederile OUG 44/2015 se aplică dacă consiliul local
stabileşte, prin hotărâre, aplicarea acestora precum şi
procedura de acordare a anulării cotei din majorările de
întârziere În acest caz acestor obligaţii anularea vizează
o cotă de până la 73,3% din majorările de întârziere,
datorate ca urmare a neachitării la termen a obligaţiilor
de plată restante datorate bugetelor locale. 

19 În legătură cu art. 2, alin. 2 din Ordinul 3831/16
noiembrie 2015 (normele metodologice la OUG
44)  observ  că  se  face  o  diferenţiere  între
penalităţile de întârziere (lit. a) care sunt scutite
100% şi majorările de întârziere (lit. c) datorate
de contribuabil până la intrarea în vigoare a OUG
39/2010  (cea  care  introduce  penalităţi  de  5%
sau 15% funcţie de numărul de luni întârziate).
Întrebare: să înţelegem că,  în  timp ce dobâda
este scutită în cotă de 54,2% indiferent când s-a
născut, în ceea ce priveşte penalităţile, ele sunt
scutite ăn cotă de 100% numai după data intrării
în vigoare a OUG 39 iar cele de dinainte care se
numeau  "majorări  de  întarziere"  sunt  scutite
doar în cotă de 77,1%? 

Da,  raţionamentul  dumneavoastră  este  corect,
facilitatea fiscală se acordă diferit în funcţie de natura
obligaţiilor de plată accesorii neachitate. 

20 În urma unui control încheiat în iunie 2015 s-a
stabilit  TVA  suplimentar  de  plată  precum  şi
dobânzi şi penalități. Societatea a achitat până la
30 septembrie  mare parte din debit,  dar nimic
din accesorii. Dacă achită integral debitul poate
beneficia de facilitate? 

Da,  puteţi  beneficia  de  facilităţile  OUG  nr.  44/2015
pentru anularea penalităţilor de întârziere, precum şi a
unei cote de 54,2% din dobânzi, aferente obligaţiilor de
plată principale datorate bugetului  general  consolidat,
restante  la  30  septembrie  2015,  inclusiv,  dacă  sunt
respectate  şi  celelalte  condiţii  prevăzute  de  actul
normativ. 

21 Vreau să vă supun atenţiei urmatoarea situatie:
în data de 01.08.2015 am primit de la ANAF o
decizie  de  stabilire  a  accesoriilor  (aferente
debitelor  achitate  cu  întârziere  în  lunile  mai-
august 2015). Ulterior datei de 01.08.2015, s-au
facut  şi  celelalte  operaţiuni  pentru  finalizarea
executării silite (somaţia în data de 15.11.2015,
iar  în  data  de  25.11.2015  poprire  conturi
bancare).  Vă rog să precizaţi  foarte  clar:  dacă
ANAF în aceasta situaţie a procedat corect. S-a
pornit executarea silită pentru accesorii  în data
de 15.11.2015, fără a lăsa agentului  economic
posibilitatea  de  a  beneficia  de  facilităţile  OUG
44/2015  şi  de  face  notificarea?!  Personal,
consider  că  organele  de  executare  silită  ANAF
actioneză  în  aceasta  perioadă  în  mod  greşit
poprind conturi pentru accesorii neachitate, doar
pentru simplul  motiv  că nu se depun notificări
(ieri au aparut instrucţiunile pt OUG 44/2015) 

În  situația  în  care  contribuabilii  nu  își  îndeplinesc
voluntar  obligațiile  de  plată,  la  termenele  scadente,
organul fiscal este îndreptățit să înceapă procedura de
executare  silită.  Facem  precizarea  că,  este  la
latiutidinea contribuabililor dacă doresc să beneficieze
de facilitățile fiscale prevăzute de OUG nr. 44/2015 sau
nu,  având  în  vedere  condițiile  prevăzute  de  actul
normativ.  În cazul dumneavoastră puteți  beneficia de
aceste facilități prin depunerea notificării, caz în care,
executarea silită se va suspenda doar pentru accesoriile
care fac obiectul amânării la plată. 

22 Am  înţeles  că  pentru  punerea  în  aplicare  a Ordinul  ministrului  finantelor  publice  nr.  3831/2015 il
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acestei  ordonanţe  în  30  de  zile  se  publică
normele  de  aplicare.  Eu  nu  am  găsit,  aceste
norme s-au publicat? 

găsiţi pe portalul ANAF la urmatorul link
https://static.anaf.ro/.../legislatie/OMFP_3831_2015.pdf

23 Dacă există un contract de eşalonare pe durată
de 24 de luni,  aprobat în  luna a 3-a 2015, în
cazul  în  care  se  plăteşte  obligaţia  de  plată
neachitată din eşalonare, se aplică anularea cotei
de 54,2% şi a penalităţilor de întârziere aferente
eşalonării? 

Pentru obligaţiile eşalonate la plată potrivit Ordonanţei
de  urgenţă  a  Guvernului  nr.  29/2011  privind
reglementarea  acordării  eşalonării  la  plată,  aprobată
prin Legea nr. 15/2012, cu modificările şi completările
ulterioare, şi pentru care eşalonarea se finalizează până
la data de 31 martie 2016, se anulează cota de 54,2%
din  dobânda  eşalonată  la  plată  aferentă  ratelor  cu
termene de plată ulterioare datei de 1 octombrie 2015.
În acest caz, penalităţile de întârziere amânate la plată
se  anulează  potrivit  Ordonanţei  de  urgenţă  a
Guvernului  nr.  29/2011,  aprobată  prin  Legea  nr.
15/2012, cu modificările şi  completările ulterioare(art.
2, alin (4) din OMFP 3831/2015). 

24 Am  o  societate  Z  care  se  încadrează  în
prevederile OUG 44/2015.
Şi mai am o societate parteneră Y care conform
unui  contract  de  prestări  servicii  are  o  datorie
catre  Z.  Această  societate  Y  urmează  să
primească  de  la  ANAF  în  urma  unui  control
efectuat, TVA de rambursat.
Pot solicita compensarea obligaţiilor restante ale
societăţii Z cu TVA care urmează a fi rambursat
de la societatea parteneră Y? 
Pot  beneficia  de  anularea  penalităţilor  în
condiţiile în care nu se face plata efectiv şi  se
recurge la varianta unei compensări. 

Da, art. 1, alin. (1) din OUG 44/2015 prevede că puteţi
beneficia de facilităţi dacă obligaţiile se sting prin orice
modalitate prevăzută de lege până la data de 31 martie
2016,  iar  OG  92/2003  prevede  ca  modalitate  de
stingere şi compensarea cu creanțele fiscale rezultate
din cesiunea notificată potrivit prevederilor art. 30.

25 Avem societatea x cu datorii  debite şi majorări
mai  vechi  de  5  ani,  a  căror  valoare  totală
depăşeşte  40.000  RON.  Putem  beneficia  de
anularea  majorărilor  dacă  plătim  debitul?  De
asemenea,  una  din  condiţii  precizează  că
soluţionarea  cererii  de  anulare  depinde  de
organul fiscal...  Sunt anumite criterii  de luat în
calcul? Spre exemplu, dacă e sediu expirat, dacă
firma e suspendată la Registrul Comerţului. 

Facilităţile  prevăzute  de  OUG  44/2015  sunt  anularea
penalităţilor de întârziere şi a unei cote de 54,2% din
dobânzile  aferente  obligaţiilor  de  plată  principale
administrate de organul fiscal  central,  cu termene de
plată până la 30 septembrie 2015, dacă sunt îndeplinite
condiţiile prevăzute la art. 1 din ordonanţa menţionată.
În  cazul  dumneavoastră  considerăm  că  aţi  putea
beneficia  de  aceste  facilităţi  dar  vă  sugerăm  să
depuneţi,  la  unitatea  fiscală  la  care  este  înregistrată
societatea, notificarea privind intenţia de a beneficia de
anularea  obligaţiilor  de  plată  accesorii  potrivit
ordonanţei  de urgenţă.  Notificarea se soluţionează în
termen  de  cel  mult  5  zile  lucrătoare  de  la  data
înregistrării  acesteia,  prin  emiterea  unei  decizii  de
amânare  la  plată  a  obligaţiilor  de  plată  accesorii,
potrivit art 3 din OMFP 3831/2015.

26 În  luna  noiembrie  a.c.,  am primit  de  la  ANAF
somaţie  de  plată  şi  titlu  executoriu  pentru
obligaţii de plată restante din anul 2011 si 2012,
debite  aferente  impozitului  pe  venituri  din
activităţi indepedente. Titlul executoriu se referă
la debitele principale, cât şi la obligaţiile de plată
accesorii  (penalităţi  şi  dobânzi).  Cum  pot
beneficia  de  prevederile  OUG  44/2015,  mai
precis  care  articol  de  lege  mi  se  poate  aplica
astfel  încât  să  fie  anulate  penalităţile  de
întârziere şi parte din dobanzi? 

Potrivit prevederilor art. 5 alin. (1) din OUG nr. 44/2015
în situaţia în care intenţionaţi să beneficiaţi de anularea
obligaţiilor  de  plată  accesorii  puteţi  notifica  organul
fiscal  competent  cu  privire  la  această  intenţie.
În urma notificării veţi primii o decizie de amânare la
plată a obligaţiilor de plată accesorii. Pentru obligaţiile
de plată accesorii care fac obiectul amânării la plată se
suspendă procedura de executare silită. Dacă îndepliniţi
condiţiile  de  acordare  a  anulării,  astfel  cum  acestea
sunt prevăzute de ordonanţa de urgenţă, este necesar
să depuneţi o cerere de anulare a accesoriilor până la
data de 30.06.2015.
Procedura de  acordare  a anulării  obligaţiilor  de  plată
accesorii  este  prevăzută  de  Ordinul  ministrului
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finanţelor  publice  nr.  3831/2015  pentru  aprobarea
Procedurii  de  aplicare  a  prevederilor  Ordonanţei  de
urgenţă  a  Guvernului  nr.  44/2015  privind  acordarea
unor facilităţi fiscale în cazul creanţelor administrate de
către organul fiscal central.

27 Care sunt paşii, concret, pentru o societate care
doreşte  să  obţină  anularea  penalităţilor  de
întârziere? OMFP 3831/2015 spune că pentru a
beneficia de facilitatea aceasta trebuie ca: 
- toate debitele principale restante la data de 30
septembrie  2015  se  sting  până la  data  de  31
martie 2016;
- diferența de dobândă de întârziere în cotă de
45,8% se stinge până la data de 30 iunie 2016;
-  toate  impozitele  și  taxele  cu  scadență  în
perioada 1 octombrie 2015 - 31 martie 2016 sunt
achitate  conform  legii,  analiza  făcându-se
inclusiv la data depunerii cererii;
- contribuabilul are depuse la organul fiscal toate
declarațiile fiscale;
-  contribuabilul  depune  cererea  de  anulare  a
acestor accesorii până la data de 30 iunie 2016. 

Condiţiile  enumerate  de  dumneavoastră  sunt  corecte
pentru anularea penalităţilor de întârziere, precum şi o
cotă  de  54,2%  din  dobânzi,  aferente  obligaţiilor  de
plată principale datorate bugetului  general  consolidat,
restante la 30 septembrie 2015, inclusiv, dar primul pas
este să depuneţi o notificare la organul fiscal cu privire
la  intenţia  de  a  beneficia  de  facilităţile  prevăzute  de
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 44/2015 şi apoi
după îndeplinirea condiţiilor să depuneţi şi cererea de
anulare a acestor accesorii  până la  data de 30 iunie
2016. 

28 Am plătit debitul. Dacă plătesc anticipat, înainte
de  decizie,  cei  45.8%  din  penalităţile  de
întarziere  şi  22,9% din  majorări  (presupun că,
odată  debitul  stins,  acestea  rămân  fixe  din
momentul  depunerii  notificării),  când apar  fără
datorii  la  ANAF  pentru  a  putea  înscrie  un
autoturism?  Abia  după  aprobarea  cererii  de
anulare?  Sau,  dacă  plătesc  integral  pentru  a
putea  face  demersurile  înscrierii  auto,  mai
recuperez  ulterior  banii?  (cazul  de  faţă  este
pentru persoană fizică) 
Primesc  decizii,  notificări  şi  în  spaţiul  privat
virtual? 

Nu,  prin  spațiul  privat  virtual  se  primesc  doar
documentele specificate în OMFP 1154/2014. 

29 O societate care a intrat în procedura insolvenţei
dar încă nu a primit  hotarârea definitivă de la
Tribunal  de  intrare  în  insolvenţă,  care
înregistrează de plată la ANAF doar  dobânzi  şi
penalităţi,  debitele fiind integral  achitate, poate
beneficia de scutirea de accesorii conform OUG
44? 

Potrivit  art.  122^1  din  Ordonanţa  Guvernului  nr.
92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată,
cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  în  cazul
contribuabililor  carora  li  s-a  deschis  procedura
insolventei,  pentru  creanţele  fiscale  născute  anterior
sau ulterior  datei  deschiderii  procedurii  insolvenţei  se
datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere potrivit legii
care reglementează această procedură.
De asemenea, potrivit art. 3 din Ordonanţa de urgenţă
a  Guvernului  nr.  44/2015  privind  acordarea  unor
facilităţi  fiscale, penalităţile de întârziere, precum şi o
cotă  de  54,2%  din  dobânzi,  aferente  obligaţiilor  de
plată  principale  cu  termene  de  plată  până  la  30
septembrie  2015,  inclusiv,  şi  stinse  până  la  această
dată, administrate de organul fiscal central, se anulează
dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele conditii:
a) penalităţile de întârziere şi  dobânzile ce pot forma
obiectul  anulării  sunt  datorate  şi  nestinse  la  30
septembrie 2015, inclusiv;
b) o cota de 45,8% din dobânzile aferente obligaţiilor
de plată principale cu termene de plată anterioare datei
de 30 septembrie 2015 şi stinse până la această dată
se stinge prin orice modalitate prevăzută de lege până
la data de 31 martie 2016, inclusiv. Prevederile art. 1,
alin. (2) sunt aplicabile în mod corespunzator;
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c) este îndeplinită condiţia prevăzută la art. 1, alin. (1),
lit. f). 

30 În  practică,  ar  fi  o  problemă achitarea doar  a
debitelor în condiţiile contului unic. 

Pentru  a  nu  exista  probleme  în  privinţa  distribuirii
sumelor achitate în contul unic vă sugerăm să depuneţi
notificarea  cu  privire  la  intenţia  de  a  beneficia  de
facilităţi, caz în care accesoriile amânate la plată nu vor
fi stinse până la depunerea cererii de anulare. 

31 Dacă o societate şi-a achitat o parte din debitele
restante  la  30.09.2015,  poate  beneficia  de
anularea  penalitatilor  debitelor  achitate?  Ca
plăţile curente să nu fie distribuite pe penalităţile
din  fişă  trebuie  să  depunem  notificarea  cu
intenţia?  Mai  putem  beneficia  de  scutire  dacă
achităm debitele  pana la  31  martie  însa  avem
debitele curente restante?

Penalităţile de întârziere, precum şi  o cotă de 54,2%
din  dobânzi,  aferente  obligaţiilor  de  plată  principale,
administrate de organul fiscal  central,  cu termene de
plată până la 30 septembrie  2015, se anulează dacă
sunt îndeplinite cumulativ condiţiile prevăzute la art.1
din  Ordonanţa  de  urgenţă  a  Guvernului  nr.44/2015.
Obligaţiile  de  plată  accesorii  pot  fi  aferente  şi
obligaţiilor de plată principale cu termene de plată până
la 30 septembrie 2015 inclusiv şi stinse până la această
dată.
În  ceea  ce  priveşte  notificarea  privind  intenţia  de  a
beneficia  de  anularea  obligaţiilor  de  plată  accesorii
potrivit  ordonanţei  de urgenţă,  aceasta se  depune la
organul  fiscal  la  care  este  înregistrată  societatea.
Notificarea se soluţionează în termen de cel mult 5 zile
lucrătoare  de  la  data  înregistrării  acesteia,  prin
emiterea unei decizii de amânare la plată a obligaţiilor
de plată accesorii, potrivit art.3 din OMFP 3831/2015. 

32 O societate aflată în reorganizare poate beneficia
de  scutirea  accesoriilor  conform  OUG  44/2015
dacă îşi achită debitele până la 31.03.2016? 

Facilităţile  prevăzute  de  OUG  44/2015  sunt  anularea
penalităţilor de întârziere şi a unei cote de 54,2% din
dobânzile  aferente  obligaţiilor  de  plată  principale
administrate de organul fiscal  central,  cu termene de
plată până la 30 septembrie 2015, dacă sunt îndeplinite
condiţiile prevăzute la art 1 din ordonanţa menţionată,
nefăcânduse precizări  cu privire la situaţia în care se
află societatea.. În cazul dumneavoastră considerăm că
aţi putea beneficia de aceste facilităţi dar vă sugerăm
să depuneţi, la unitatea fiscală la care este înregistrată
societatea, notificarea privind intenţia de a beneficia de
anularea  obligaţiilor  de  plată  accesorii  potrivit
ordonanţei de urgenţă. 

33 O societate aflată în insolvenţă, în perioada de
reorganizare, poate beneficia de scutire conform
OUG  44/2015  în  condiţiile  în  care  cesionează
creanţa  unei  alte  persoane  şi  aceasta  achită
debitele până la 31.03.2016? Creanţa ar  trebui
cesionată la nivelul debitului excluzând dobânzile
şi  majorările  cu  care  Ministerul  de  Finanţe  s-a
înscris în tabelul creditorilor? 

OUG  44/2015  prevede  că  facilităţile  se  acordă  dacă
obligaţiile se sting prin orice modalitate prevăzută de
lege  până  la  data  de  31  martie  2016.  OG  92/2003
prevede ca modalitate de stingere şi compensarea cu
creanțele  fiscale  rezultate  din  cesiunea  notificată
potrivit prevederilor art. 30. Pentru mai multe informații
vă rugăm sa transmiteti solicitarea dvs pe formularul de
asistenta de la următorul link:
https://www.anaf.ro/.../persoane_fizice/asistenta_prin_
email 

34 Model de notificare ce trebuie depusă la ANAF
pentru anularea penalităţilor, unde putem găsi?
Şi  care  este  data  limită  de  depunere  a
notificărilor? 

Notificarea nu este un formular standard şi se depune
pentru  amânarea  la  plată  a  acesoriilor  nu  pentru
anulare.  Aceasta  se  întocmește  de  dumneavoastră  și
trebuie să cuprindă cel puţin următoarele elemente:
a)  datele  de  identificare  a  contribuabilului:
denumirea/numele  şi  prenumele  acestuia,  a/ale
reprezentantului  legal  /reprezentantului  fiscal
/împuternicitului, dacă este cazul, domiciliul fiscal, codul
de  identificare  fiscală,  numărul  de  telefon/fax  al
acestora,  adresa  de  e-mail,  inclusiv  datele  de
identificare pentru sediile secundare înregistrate fiscal,
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potrivit legii;
b) obiectul notificării, respectiv intenţia de a beneficia
de anularea obligaţiilor de plată accesorii prevăzute la
art. 2, alin. (2);
c)  data  şi  semnătura  contribuabilului/reprezentantului
legal/reprezentantului  fiscal  /împuternicitului.
Referitor  la  data  limită  de  depunere  a  Notificării,
aceasta poate fi depusă până la depunerea Cererii de
anulare a accesoriilor respectiv 30 iunie 2016, dar vă
sugerăm să o depuneţi cât mai repede. 

35 Ce termen are notificarea ? Notificarea poate fi depusă până la depunerea Cererii
de anulare a accesoriilor respectiv 30 iunie 2016, dar vă
sugerăm să o depuneţi cât mai repede. 

36 Pentru  persoanele  fizice,  Decizia  de
amânare/anulare  a  accesoriilor  se  poate
transmite şi prin SPV? 

Prin spațiul privat virtual se primesc doar documentele
specificate în OMFP 1154/2014 

37 Facilitatea de anulare a dobânzilor şi penalităţilor
este  valabilă  şi  pentru  persoane  impozabile
nerezidente stabilite în România printr-un sediu
permanent? 

Potrivit  prevederilor  art.  1,  alin.  (5)  din  Ordinul
ministrului  finanţelor  publice  nr.  3831/2015  pentru
aprobarea  Procedurii  de  aplicare  a  prevederilor
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2015 privind
acordarea  unor  facilităţi  fiscale  în  cazul  creanţelor
administrate  de  către  organul  fiscal  central,
contribuabilii  fără domiciliu  fiscal  în  România care au
obligaţii de plată neachitate la termen pot beneficia de
facilităţile fiscale prevăzute de OUG nr. 44/2015. 

38 PFA - control finalizat în martie 2015; a obţinut
eşalonare la  plată  (15.03.2015 -  15.02.2017).  
Întrebări:
1. Dacă se face reeşalonarea pînă la 31 martie
2016 şi se achită principalul, se poate beneficia
de amnistie?
2.  Dacă beneficiază de aministie,  trebuie  plătit
doar principalul  până la 31 martie 2016 sau şi
dobânzile,  urmând  ca  ulterior  să  se  restituie
54,2% din dobânzi? 

În  situaţia  în  care  obţineţi  o  reeşalonare  până la  31
martie  2016,  puteţi  beneficia  de  facilităţile  fiscale
potrivit art. 11, alin 3 din OUG 44/2015 dacă achitaţi
principalul şi dobânzile în totalitate până la 31 martie
2016.  Cota  de  54,2%  din  dobândă  urmând  a  fi
restituită.  Vă sugerăm să depuneţi  notificarea privind
intenţia de a beneficia de facilităţi la unitatea fiscală de
care aparţineţi. 

39 Pot  sediile  permanente  care  nu  au  fost
înregistrate  de  la  momentul  activităţii  (de
exemplu  au  fost  înregistrate  după  2  ani  de
activitate  desfăşurată)  să  beneficieze  de
prevederile  aministiei  pentru  perioada
respectivă? În cazul unui raspuns afirmativ, care
este procedura de urmat? 

Facilităţile  prevăzute  de  OUG  44/2015  se  referă  la
anularea  penalităţilor  de  întârziere  şi  a  unei  cote  de
54,2%  din  dobânzile  aferente  obligaţiilor  de  plată
principale  administrate  de  organul  fiscal  central,  cu
termene de plată până la  30  septembrie  2015, dacă
sunt  îndeplinite  condiţiile  prevăzute  la  art.  1  din
ordonanţa menţionată, nefăcânduse precizări cu privire
la situaţia în care se află contribuabilul. Pentru situaţia
prezentată de dumneavoastră vă sugerăm să depuneţi,
la  unitatea  fiscală  la  care  este  înregistrat  sediul
permanent,  notificarea privind intenţia  de a beneficia
de  anularea  obligaţiilor  de  plată  accesorii  potrivit
ordonanţei  de  urgenţă,  iar  facilităţile  de  care  puteţi
beneficia vor fi comunicate prin decizie. 

40 Dacă nu am aplicat pentru facilitatea de anulare
a dobânzilor / penalităţilor pentru anumite sume
de  TVA  de  plată  (şi  nici  nu  există  decizie  de
impunere pentru aceste accesorii), şi societatea
va  fi  supusă  unei  inspecţii  fiscale,  mai  poate
aceasta  să  aplice  în  timpul  inspectiei  /  după
finalizarea  inspecţiei,  pentru  procedura  de
anulare (dacă cererea este depusă în termenul
legal)? 

Dacă îndepliniţi condiţiile prevazute la art.1, alin.1 din
OUG 44/2015 iar în urma unui control au fost stabilite
debite  și  dobanzi,  acestea  trebuie  achitate  cu
respectarea termenelor de plata de la art. 111, alin. 2
din OG 92/2003, scadente pana la 31 martie 2016 (art.
1,  alin.1,  lit.  c  și  d).  Vă sugerăm să depuneţi  acum
notificarea privind intenţia de a beneficia de facilităţi la
unitatea fiscală de care aparţineţi. Cererea de anulare a
accesoriilor poate fi depusă până la 30 iunie 2016. 
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41 ANAF a înfiinţat o poprire pe conturile mele însă
din câte am înţeles dintr-o greşală de formulare
(creând  confuzie)  a  adresei  respective  suma
respectivă  mi-a  fost  reţinutp  de  2  ori,  odată
oprită la sursă de angajator şi virată spre ANAF
şi în acelaşi timp banca mi-a reţinut şi ea aceeaşi
sumă şi a transferat-o spre ANAF. Vă rog să îmi
spuneţi cum pot să îmi recuperez suma plătită în
plus.

Pentru restituirea sumelor achitate în plus este necesar
să  depuneţi  o  cerere  la  unitatea  fiscală  de  care
aparţineţi.

42 Care  sunt  paşii  concreţi  care  trebuiesc  urmaţi?
Se  achită  întâi  sau  se  depune  o  cerere  la
Administraţia de care aparţii? 

Primul pas este să depuneţi o notificare la organul fiscal
cu  privire  la  intenţia  de  a  beneficia  de  facilităţile
prevăzute de Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr.
44/2015 şi apoi după primirea deciziei de amânare la
plată  a  obligaţiilor  de  plată  accesorii  şi  îndeplinirea
condiţiilor să depuneţi şi cererea de anulare a acestor
accesorii până la data de 30 iunie 2016. 

Exceptând  datele  de  identificare  ale
contribuabilului  ce  alte  elemente  ar  trebui  să
conţină notificarea? 

Pe lângă datele de identificare,  notificarea trebuie să
conțină  obiectul  acesteia,  respectiv  intenţia  de  a
beneficia de anularea obligaţiilor de plată accesorii. 

Trebuie specificată valoarea efectivă care trebuie
scăzută? Şi plata când se poate efectua? 

În notificare nu este necesar să specificaţi nicio valoare.
Plata se poate face oricând, în principiu după primirea
deciziei  de  amănare  la  plată  a  accesoriilor,  termenul
limită fiind: până la data de 31 martie 2016, inclusiv
trebuie  plătite  toate  obligaţiile  de  plată  principale
restante la 30 septembrie 2015, inclusiv, administrate
de organul fiscal central,  şi până la data de 30 iunie
2016  inclusiv  trebuie  platită  o  cotă  de  45,8%  din
dobânzile  aferente  obligaţiilor  de  plată  stabilite  prin
decizii comunicate până la data stingerii obligaţiilor de
plată principale ;
Vă  precizăm  că  până  la  data  depunerii  cererii  de
anulare a penalităţilor de întârziere şi a cotei de 54,2%
din dobânzi,  respectiv până la 30 iunie 2016 inclusiv,
trebuie  plătite  toate  obligaţiile  de  plată  principale
administrate  de  organul  fiscal  central  cu  termene de
plată cuprinse  între  data  de  1  octombrie  2015 şi  31
martie 2016, inclusiv. 

43 După  ce  depunem  notificarea  că  vrem  să
beneficiem  de  această  facilitate,  trebuie  să
aşteptăm  raspunsul  ANAF  sau  putem  să
efectuăm  plata  debitelor  (principale)  imediat?
Dacă  trebuie  să  aşteptăm,  în  cât  timp  primim
răspunsul ANAF la notificare? 

Plata  poate  fi  efectuată  oricând,  în  principiu  după
primirea deciziei de amânare la plată a accesoriilor care
se  emite  în  5  zile,  termenul  limită  de  plată  fiind  :
- până la data de 31 martie 2016 inclusiv, pentru plata
tuturor  obligaţiilor  de  plată  principale  restante  la  30
septembrie 2015, inclusiv, administrate de organul fiscal
central;  
- până la data de 30 iunie 2016 inclusiv, pentru plata
cotei  de 45,8% din dobânzile  aferente  obligaţiilor  de
plată  stabilite  prin  decizii  comunicate  până  la  data
stingerii obligaţiilor de plată principale.
În scopul acordării anulării, pentru diferenţele de cote
de obligaţii de plată accesorii ce nu fac obiectul anulării
la  plată,  contribuabilul  poate  opta  pentru  stingerea
acestora utilizând numărul de evidenţă a plăţii. Pentru
generarea numărului de evidenţă a plăţii, contribuabilii
pot  utiliza  programul  de  asistenţă,  accesând  link-ul
https://static.anaf.ro/.../nr_evidenta_cod_iban_v15.htm
l 

44 Dacă  am  avut  controlul  de  fond  în  data  de
20.10.2015  şi  mi-au  stabilit  suplimentar  +
penalităţi şi majorări, beneficiez de OUG? 

Contribuabilii  pot  beneficia  de  facilităţile  prevăzute  la
art.  4  din  Ordonanţa  de  urgenţă  a  Guvernului  nr.
44/2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale, pentru
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obligaţiile de plată accesorii - penalităţi de întârziere şi
o cotă de 54,2% din dobânzi, aferente obligaţiilor de
plată  principale  cu  termene  de  plată  până  la  30
septembrie 2015, inclusiv, şi individualizate în decizii de
impunere emise urmare unei inspectii fiscale în derulare
la data intrării în vigoare a OUG nr. 44/2015, dacă sunt
îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
a)  toate  diferenţele  de  obligaţii  de  plată  principale
individualizate în decizia de impunere sunt stinse prin
orice modalitate prevăzută de lege până la termenul de
plată  prevăzut  la  art.  111  alin.  (2)  din  Codul  de
procedură fiscală;
b) o cotă de 45,8% din dobânzile aferente obligaţiilor
prevăzute  la  lit.  a)  este  stinsă  prin  orice  modalitate
prevăzută de lege până la termenul de plată prevăzut la
art. 111, alin. (2) din Codul de procedură fiscală;
c)  cererea  de  anulare  a  accesoriilor  se  depune  în
termen  de  90  de  zile  de  la  comunicarea  deciziei  de
impunere, sub sancţiunea decăderii.
Vă  sugerăm  să  depuneţi  Notificarea,  organul  fiscal
urmând să analizeze situaţia concretă a dumneavoastră
şi să vă comunice răspuns. 

Menţionăm că întrebările contribuabililor au fost parţial modificate pentru o mai bună înţelegere.
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