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COMUNICAT DE PRESĂ 

- nivelul dobânzilor şi penalit ăţilor începând cu 01.01.2016 - 
 

Administra ţia Jude ţeană a Finan ţelor Publice Tulcea  informează contribuabilii că prin 
Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, au fost aduse unele modificări şi 
completări aplicabile începând cu data de 01.01.2016, în ceea ce privesc dobânzile şi 
penalităţile de întârziere. 

Dobânzi şi penalit ăţi de întârziere pentru neachitarea de c ătre debitor a obliga ţiilor 
fiscale principale la termenul de scaden ţă: 
� începând cu data de 01.01.2016 nivelul dobânzii scade de la 0,03% pentru fiecare zi de 

întârziere la 0,02% pentru fiecare zi de întârziere. Dobânzile se calculează pentru fiecare zi 
de întârziere începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data 
stingerii sumei datorate inclusiv; 

� începând cu data de 01.01.2016 nivelul penalităţii de întârziere scade de la 0,02% pentru 
fiecare zi de întârziere la 0,01% pentru fiecare zi de întârziere. Penalităţile de întârziere se 
calculează pentru fiecare zi de întârziere începând cu ziua imediat următoare termenului de 
scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv. 

Pentru obliga ţiile fiscale principale nedeclarate/declarate incor ect de contribuabil/ 
plătitor şi stabilite de organul de inspec ţie fiscal ă 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. 

Penalitatea de nedeclarare stabilită: 
� se reduce la cererea contribuabilului/platitorului cu 75% dacă obligaţiile fiscale principale 

stabilite prin decizie: 
- se sting prin plată sau compensare; 
- sunt eşalonate la plată, în condiţiile legii. În acest caz reducerea se acordă la finalizarea 

eşalonării la plată. 
- se majorează cu 100% în cazul în care obligaţiile fiscale principale au rezultat ca 

urmare a săvârsirii unor fapte de evaziune fiscală, constatate de organele judiciare, 
potrivit legii. 

Aplicarea  penalităţii de nedeclarare nu înlătură obligaţia de plată a dobânzilor. 
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