
Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice - Craiova
ACTIVITATEA COLECTARE
- Serviciul asistenţă pentru contribuabili

1. COTA  MAJORĂRILOR  DE  ÎNTÂRZIERE / DOBÂNZILOR
 pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare,

precum şi pe perioada amânării sau eşalonării la plată a obligaţiilor bugetare

Nr.
crt.

ACTUL NORMATIV Monitorul
Oficial

TIPUL PERIOADA

1 H.G. nr. 670/15.04.1999 402 /24.08.1999 fizice pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare constând
în impozit pe clădiri, impozit pe teren şi taxa asupra mijloacelor
de transport, este de  3% pentru fiecare lună sau fracţiune de
lună de întârziere.

01.09.1999 – 28.10.2001
(când intră în vigoare HG
1043/2001)

Cota  majorărilor  datorate  de  plătitori,  persoane  juridice  sau
fizice,  pentru  perioada  în  care,  potrivit  legii,  organele
competente  acordă  amânări  sau/şi  eşalonări  la  plată a
obligaţiilor  bugetare,  este  de  0,1% pentru  fiecare  zi
calendaristică a acestei perioade.

01.09.1999 – 31.08.2002
(când intră în vigoare HG
874/2002)

2 H.G. nr. 354/06.05.1999 198/07.05.1999 Cota majorărilor de întârziere datorate pentru neplata la termen
a obligaţiilor bugetare, constând în impozite, taxe şi alte sume
care reprezintă, potrivit legii, resurse financiare publice, este de
0,30% pentru fiecare zi de întârziere.

07.05.1999 - 31.07.2000

3 H.G. nr. 564/03.07.2000 317/07.07.2000 Cota majorărilor de întârziere datorate pentru neplata la termen
a obligaţiilor bugetare, constând în impozite, taxe, contribuţii şi
alte  sume  care  reprezintă,  potrivit  legii,  resurse  financiare
publice, este de 0,15% pentru fiecare zi de întârziere.

01.08.2000 - 28.10.2001

4 H.G. nr. 
1043/18.10.2001

682/29.10.2001 Cota majorărilor de întârziere datorate pentru neplata la termen
a obligaţiilor bugetare, constând în impozite, taxe, contribuţii şi
alte  sume  care  reprezintă,  potrivit  legii,  resurse  financiare

29.10.2001 - 31.08.2002



Nr.
crt.

ACTUL NORMATIV Monitorul
Oficial

TIPUL PERIOADA

publice, este de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere.

5 H.G. nr. 874/16.08.2002 640/29.08.2002     Cota majorărilor  de întârziere datorate pentru neplata la
termen  a  obligaţiilor  bugetare  constând  în  impozite,  taxe,
contribuţii  şi  alte  sume  reprezentând,  potrivit  legii,  venituri
bugetare este de 0,07% pentru fiecare zi de întârziere.
    Cota  majorărilor  datorate  pe  perioada  amânării  sau
eşalonării  la  plată a  obligaţiilor  bugetare  restante  este  de
0,07% pentru fiecare zi calendaristică a acestei perioade.

01.09.2002 - 31.12.2002

6 H.G. nr. 
1513/18.12.2002

959/28.12.2002 Nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor
bugetare constând în  impozite,  taxe,  contribuţii  şi  alte  sume
reprezentând,  potrivit  legii,  venituri  bugetare,  precum  şi  pe
perioada amânării sau eşalonării la plată a obligaţiilor bugetare
restante este de  0,06% pentru fiecare zi de întârziere sau zi
calendaristică, după caz.
( prin HG nr.1513/2002 noţiunea de majorări a fost 
înlocuită cu cea de dobânzi )

01.01.2003 - 03.02.2004

5 H.G. nr. 67/29.01.2004 104/04.02.2004 Nivelul  dobânzii  datorate  pentru  neachitarea  la  termenul  de
scadenţă de către debitori a obligaţiilor de plată reprezentând
impozite, taxe şi alte contribuţii,  precum şi pe perioada pentru
care au fost acordate înlesniri  la plată este de  0,06% pentru
fiecare zi de întârziere sau zi calendaristică, după caz.

04.02.2004 - 31.08.2005

6 H.G. nr. 784/29.01.2004 691/01.08.2005 Nivelul  dobânzii  datorate  pentru  neachitarea  la  termenul  de
scadenţă de către debitori a obligaţiilor de plată reprezentând
impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri ale bugetului general
consolidat, precum şi    pe perioada pentru care au fost acordate  
înlesniri  la  plata obligaţiilor  fiscale  restante,  este  de  0,05%
pentru fiecare zi de întârziere.

01.09.2005 – 31.12.2005

7 Legea 
nr.210/04.07.2005

580/05.07.2005 Art.3: Nivelul  majorării  de  întârziere  este  de  0,1% pentru
fiecare zi de întârziere, şi poate fi modificat prin legile bugetare

01.01.2006 – 30.06.2010



Nr.
crt.

ACTUL NORMATIV Monitorul
Oficial

TIPUL PERIOADA

anuale. (Art 115 din Codul de Procedură Fiscală)
Art.4: În toate actele normative în care se face referire la 
noţiunile de „dobânzi” şi/sau „penalităţi de întârziere” aceste 
noţiuni se înlocuiesc cu noţiunea de „majorări de întârziere”.

8 O.U.G. 
nr.39/21.04.2010 
pentru modificarea 
Codului de Procedură 
Fiscală (CPF)

278/28.04.2010 Articole din C.P.F.:

ART.120  Dobânzi
„… (7): Nivelul  dobânzii  de întârziere este de  0,05% pentru
fiecare zi de întârziere şi poate fi modificat prin legile bugetare
anuale.”

ART.  124^1 Majorări  de  întârziere  în  cazul  creanţelor
datorate bugetelor locale:
„…(2)  Nivelul  majorării  de  întârziere  este  de  2% din
cuantumul  obligaţiilor  fiscale  principale  neachitate  în
termen,  calculată pentru fiecare lună sau fracţiune de lună,
începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi
până la data stingerii sumei datorate inclusiv.
    …
    (4)  Pentru  sumele  de  restituit  de  la  bugetul  local  se
datorează dobândă. Nivelul şi modul de calcul al dobânzii sunt
cele prevăzute la alin. (2).”

Art.II din O.U.G. nr. 39/2010:
„….  3)  În  toate  actele  normative  în  care  se  face
trimitere/referire  la  prevederile  Ordonanţei  Guvernului  nr.
92/2003 privind  Codul  de  procedură  fiscală,  republicată,  cu
modificările  şi  completările  ulterioare,  iar  sumele  respective
constituie  venit  al  bugetului  de  stat,  pentru  neachitarea  la
termenul  de  scadenţă  a  obligaţiilor  de  plată  se  datorează
dobânzi şi/sau penalităţi de întârziere.
    (4) Cu excepţia cazului prevăzut la art. 124^1 din Codul de
procedură  fiscală,  în  toate actele  normative în  care se  face

01.07.2010 – 30.09.2010



Nr.
crt.

ACTUL NORMATIV Monitorul
Oficial

TIPUL PERIOADA

trimitere/referire la noţiunea de majorări de întârziere în sensul
Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările
şi  completările  ulterioare,  această  noţiune  se  înlocuieşte  cu
noţiunile de dobânzi şi/sau penalităţi de întârziere.”

9 O.U.G. 
nr.88/29.09.2010

669/30.09.2010  Art.1, pct.2: (abrogat de Legea nr.126/20.06.2011)
 "Art.120  alin.(7) din  C.P.F.:  Nivelul  dobânzii  de  întârziere
este de 0,04% pentru fiecare zi de întârziere şi poate fi modifi-
cat prin legile bugetare anuale."

01.10.2010 – 24.06.2011

10 Legea nr.46/04.04.2011
pt. aprobarea OUG 
nr.39/2010

245/07.04.2011 "Art.120  alin.(7) din  C.P.F:  Nivelul  dobânzii este  de  0,04%
pentru fiecare zi de întârziere şi poate fi  modificat prin legile
bugetare anuale."

10.04.2011 – 28.02.2014

11 O.U.G. nr.8/26.02.2014 151/28.02.2014 Art.120  alin.(7) din  C.P.F:  Nivelul  dobânzii este  de 0,03%
pentru fiecare zi de întârziere.

01.03.2014 – 31.12.2015

12 Legea nr.207/2015 547/23.07.2015 Art.174  alin.(5) din  C.P.F:  Nivelul  dobânzii este  de 0,02%
pentru fiecare zi de întârziere.

01.01.2016 – în prezent



2. PENALITĂŢI DE ÎNTÂRZIERE

Plata cu întârziere a obligaţiilor fiscale se sancţionează cu o penalitate de întârziere datorată pentru neachitarea la scadenţă a
obligaţiilor fiscale principale.

Nr.
crt.

ACTUL NORMATIV Monitorul Oficial Cota de penalitate PERIOADA

1 O.G. nr. 11/23.01.1996 – art.13^1
ART. 13^1
    Nevirarea sumelor calculate şi reţinute la sursă 
potrivit legii de către plătitorii obligaţiilor bugetare se 
sancţionează cu o penalitate de 10% din suma reţinută 
şi nevirată într-un termen mai mare de 30 de zile.
    Penalitatea prevăzută la alin. 1 se aplică şi plătitorilor
de venituri realizate din România de către persoanele 
fizice şi juridice nerezidente pentru nereţinerea 
impozitului de la aceste persoane.
    Plata cu întârziere a impozitelor, taxelor, contribuţiilor
şi a altor venituri bugetare, cu excepţia majorărilor de 
întârziere, a penalităţilor şi a amenzilor, se 
sancţionează cu o penalitate de întârziere de 0,5% 
pentru fiecare lună şi/sau pentru fiecare fracţiune de 
lună de întârziere, începând cu data de întâi a lunii 
următoare celei în care acestea aveau termene de 
plată. Penalitatea de întârziere nu înlătură obligaţia de 
plată a majorărilor de întârziere şi/sau a penalităţilor.
    Sancţiunea prevăzută la alin. 1 şi 2 se aplică de 
către organele competente, o singură dată pentru 
aceeaşi sumă reţinută şi nevirată, respectiv, nereţinută,
iar aceasta nu înlătură obligaţia de plată a majorărilor 

23/31.01.1996 0,5% 01.05.1996 – 31.12.2002



Nr.
crt.

ACTUL NORMATIV Monitorul Oficial Cota de penalitate PERIOADA

de întârziere şi a penalităţilor de întârziere, conform 
legii.

2 O.G. nr. 61/29.08.2002 – art. 14
ART. 14
    (1) Plata cu întârziere a impozitelor, taxelor, con-
tribuţiilor şi a altor obligaţii bugetare, cu excepţia 
dobânzilor, penalităţilor de orice fel şi a amenzilor, se 
sancţionează cu o penalitate de întârziere de 0,5% pen-
tru fiecare lună şi/sau pentru fiecare fracţiune de lună 
de întârziere, începând cu data de întâi a lunii urmă-
toare celei în care acestea aveau termen de plată. Pe-
nalitatea de întârziere nu înlătură obligaţia de plată a 
dobânzilor şi/sau a penalităţilor.
    (2) Pentru situaţiile prevăzute la art. 13 alin. (6) şi (7) 
penalităţilor de întârziere li se aplică regimul stabilit 
pentru dobânzi.
    (3) Penalitatea de întârziere se datorează până la 
data începerii procedurii de executare silită.
    (4) În cazul în care s-au acordat înlesniri la plata 
obligaţiilor bugetare, penalitatea de întârziere se 
datorează până la data intrării în vigoare a 
documentului prin care se acordă aceste înlesniri. 
Nerespectarea înlesnirilor la plată, aşa cum au fost 
acordate, conduce la calculul penalităţilor de întârziere 
de la data încetării valabilităţii acestora, conform legii.

    ART. 17 Alte penalităţi
    (1) Nevirarea, în termen de 30 de zile de la data 
scadenţei, a sumelor datorate cu titlu de obligaţii 
bugetare calculate şi reţinute la sursă atrage 
sancţionarea cu o penalitate de 10% din aceste sume a
celui obligat să facă, potrivit legii, reţinerea şi virarea 

644/30.08.2002 0,5% 01.01.2003 – 31.12.2003



Nr.
crt.

ACTUL NORMATIV Monitorul Oficial Cota de penalitate PERIOADA

sumelor.
    (2) Penalitatea prevăzută la alin. (1) se aplică şi 
plătitorilor de venituri realizate în România de către 
persoanele fizice şi juridice, în cazul în care nu au 
reţinut impozitul datorat, potrivit legii, de către aceste 
persoane.

3 O.G. nr. 92/24.12.2003 – art.114 941/29.12.2003 0,5% 01.01.2004 – 14.07.2005

4 Legea nr.210/04.07.2005 – pct.14 subpunct 15^6 580/05.07.2005 0,6% 15.07.2005 – 31.12.2005

Art. 4 din Legea nr.210/04.07.2005: începând cu data de 1 ianuarie 2006  “În
toate  actele  normative  în  care  se  face  referire  la  noţiunile  de  dobânzi  şi/sau
penalităţi  de întârziere  aceste  noţiuni  se  înlocuiesc  cu  noţiunea de majorări  de
întârziere”.

Pe  perioada  01.01.2006  –  30.06.2010 nu  se  datorează
penalităţi de întârziere   

5 O.U.G. nr. 39/21.04.2010 278/28.04.2010 Pct.11  din  O.U.G.  nr.
39/21.04.2010:  La  CPF  se
introduce un nou articol:
ART. 120^1    Penalităţi de 
întârziere:
(1)  Plata  cu  întârziere  a
obligaţiilor  fiscale  se
sancţionează cu o penalitate de
întârziere  datorată  pentru
neachitarea  la  scadenţă  a
obligaţiilor fiscale principale.
(2)  Nivelul  penalităţii  de
întârziere se stabileşte astfel:
    a)  dacă  stingerea  se
realizează  în primele 30 de zile
de la scadenţă, nu se datorează
şi nu se calculează penalităţi de

01.07.2010 – 30.06.2013



Nr.
crt.

ACTUL NORMATIV Monitorul Oficial Cota de penalitate PERIOADA

întârziere  pentru  obligaţiile
fiscale principale stinse;
    b)  dacă  stingerea  se
realizează în următoarele 60 de
zile,  nivelul  penalităţii  de
întârziere  este  de  5% din
obligaţiile fiscale  principale
stinse;
    c)  după împlinirea termenului
prevăzut  la  lit.  b), nivelul
penalităţii  de  întârziere  este  de
15% din  obligaţiile fiscale
principale rămase nestinse.
(3)  Penalitatea  de  întârziere  nu
înlătură  obligaţia  de  plată  a
dobânzilor.

Art.II din O.U.G. nr. 39/2010:
„…. 3) În toate actele normative
în  care se  face trimitere/referire
la  prevederile  Ordonanţei
Guvernului  nr.  92/2003  privind
Codul  de  procedură  fiscală,
republicată,  cu  modificările  şi
completările  ulterioare,  iar
sumele  respective  constituie
venit  al  bugetului  de  stat,
pentru  neachitarea  la  termenul
de  scadenţă  a  obligaţiilor  de
plată  se  datorează  dobânzi
şi/sau penalităţi de întârziere.



Nr.
crt.

ACTUL NORMATIV Monitorul Oficial Cota de penalitate PERIOADA

    (4)  Cu  excepţia  cazului
prevăzut  la    art.  124^1   din
Codul de procedură fiscală, în
toate actele normative în care se
face trimitere/referire la noţiunea
de  majorări  de  întârziere în
sensul Ordonanţei Guvernului nr.
92/2003,  republicată,  cu
modificările  şi  completările
ulterioare,  această  noţiune  se
înlocuieşte  cu  noţiunile  de
dobânzi  şi/sau  penalităţi  de
întârziere.”

6 O.U.G. nr.50/29.05.2013 320/03.06.2013 ART. 120^1    Penalităţi de 
întârziere
    (1) Penalităţile de întârziere 
reprezintă sancţiunea pentru 
neîndeplinirea obligaţiilor de 
plată la scadenţă şi se 
calculează pentru fiecare zi de 
întârziere, începând cu ziua 
imediat următoare termenului 
de scadenţă şi până la data 
stingerii sumei datorate 
inclusiv. Dispoziţiile art. 120 
alin. (2) - (6) sunt aplicabile în 
mod corespunzător.
    (2) Nivelul penalităţii de 
întârziere este de 0,02% pentru
fiecare zi de întârziere.
    (3) Penalitatea de întârziere 
nu înlătură obligaţia de plată a 

01.07.2013 – 31.12.2015



Nr.
crt.

ACTUL NORMATIV Monitorul Oficial Cota de penalitate PERIOADA

dobânzilor.
(modificat  de  OUG  nr.50/2013
în vigoare cu 01.07.2013 şi se
aplică  obligaţiilor  de  plată
scadente după data de 1 iulie
2013.  Pentru  obligaţiile  de
plată cu scadenţa până la data
de  1  iulie  2013  care  se  sting
după  această  dată,  se  aplică
nivelul  de  penalitate  de
întârziere  potrivit  legislaţiei  în
vigoare până la data de 1 iulie
2013.)

7 Legea nr.207/2015 - art.176 alin.(2) 547/23.07.2015 0,01% pentru fiecare zi de 
întârziere. 
Penalitatea  de  întârziere  nu
înlătură  obligaţia  de  plată  a
dobânzilor.
Penalitatea de întârziere nu se 
aplică pentru obligaţiile fiscale 
principale nedeclarate de 
contribuabil/plătitor şi stabilite 
de organul de inspecţie fiscală 
prin decizii de impunere.

01.01.2016 – în prezent

8   Legea nr.207/2015 -  ART.181  Penalitatea de nedeclarare în cazul creanţelor fiscale administrate de 
organul fiscal central 
    Pentru obligaţiile fiscale principale nedeclarate sau declarate incorect de contribuabil/plătitor şi stabilite de 
organul de inspecţie fiscală prin decizii de impunere, contribuabilul/plătitorul datorează o penalitate de 
nedeclarare de 0,08% pe fiecare zi, începând cu ziua imediat următoare scadenţei şi până la data stingerii 
sumei datorate, inclusiv, din obligaţiile fiscale principale nedeclarate sau declarate incorect de 
contribuabil/plătitor şi stabilite de organul de inspecţie fiscală prin decizii de impunere.

Dispoziţiile acestui articol 
sunt aplicabile creanţelor 
fiscale născute după 
data de 1 ianuarie 2016.



Nr.
crt.

ACTUL NORMATIV Monitorul Oficial Cota de penalitate PERIOADA

    La cererea contribuabilului/plătitorului penalitatea de nedeclarare de 0,08% se reduce cu 75% dacă 
obligaţiile fiscale principale stabilite prin decizie:
    a) se sting prin plată sau compensare până la termenul de plată;
    b) sunt eşalonate la plată, în condiţiile legii. În acest caz, reducerea se acordă la finalizarea eşalonării la 
plată.
    Penalitatea de nedeclarare se majorează cu 100% în cazul în care obligaţiile fiscale principale au rezultat 
ca urmare a săvârşirii unor fapte de evaziune fiscală, constatate de organele judiciare, potrivit legii.
    Aplicarea penalităţii de nedeclarare nu înlătură obligaţia de plată a dobânzilor.
    Organul fiscal nu stabileşte penalitatea de nedeclarare dacă aceasta este mai mică de 50 lei.
    Penalitatea de nedeclarare nu se aplică dacă obligaţiile fiscale principale nedeclarate sau declarate incorect
de contribuabil/plătitor şi stabilite de organul de inspecţie fiscală prin decizii de impunere rezultă din aplicarea 
unor prevederi ale legislaţiei fiscale de către contribuabil/plătitor, potrivit interpretării organului fiscal 
cuprinse în norme, instrucţiuni, circulare sau opinii comunicate contribuabilului/plătitorului de către 
organul fiscal central.
    Despre aplicarea penalităţii de nedeclarare sau, după caz, despre neaplicarea acesteia, se consemnează şi 
se motivează în raportul de inspecţie fiscală.
    În situaţia în care obligaţiile fiscale principale sunt stabilite de organul de inspecţie fiscală ca urmare a 
nedepunerii declaraţiei de impunere, se aplică numai penalitatea de nedeclarare, fără a se aplica sancţiunea
contravenţională pentru nedepunerea declaraţiei.
     Penalitatea de nedeclarare nu poate fi mai mare decât nivelul creanţei fiscale principale la care se aplică, ori
de câte ori prin aplicarea metodei de calcul penalitatea de nedeclarare depăşeşte acest nivel, cu excepţia 
situaţiei în care se aplică majorarea de 100.
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