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Modificări aduse Ordonanței Nr. 6 din 31 iulie 2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale prin Legea 112 din 21 aprilie 2022

Prevederile Ordonanței 6/2019 în vigoare ÎNAINTE de modificările
aduse de Legea 112/2022

Prevederile Ordonanței 6/2019 în vigoare DUPĂ modificările aduse
de Legea 112/2022

La articolul 1, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul
(21), cu următorul cuprins:

«(21) În sensul prezentului capitol, sunt considerate obligaţii bugetare şi
obligaţiile de plată aferente sumelor acordate, în perioada stării de urgenţă,
cu titlul de împrumut din venituri rezultate din privatizare înregistrate în
contul curent general al Trezoreriei Statului, individualizate în titluri
executorii emise potrivit legii şi transmise spre recuperare organului fiscal
central, care nu privesc sume ce fac obiectul ajutorului de stat.»

Art. 3 - Notificarea privind intenţia de restructurare a obligaţiilor
bugetare
(1) Debitorul care doreşte să îşi restructureze obligaţiile bugetare, potrivit
prezentului capitol, are obligaţia de a notifica organul fiscal competent cu
privire la intenţia sa în perioada 8 august - 31 octombrie 2019 şi în perioada
1 februarie - 30 septembrie 2020, precum şi în perioada 1 noiembrie 2020 -
30 septembrie 2021, sub sancţiunea decăderii din dreptul de a mai beneficia
de restructurarea obligaţiilor bugetare, şi se adresează unui expert
independent în vederea întocmirii unui plan de restructurare şi a testului
creditorului privat prudent.

La articolul 3, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
«Art. 3 - (1) Debitorul care doreşte să îşi restructureze obligaţiile

bugetare, potrivit prezentului capitol, are obligaţia de a notifica organul
fiscal competent cu privire la intenţia sa în perioada 8 august - 31
octombrie 2019 şi în perioada 1 februarie - 30 septembrie 2020, precum şi
în perioada 1 noiembrie 2020 - 30 septembrie 2021, sub sancţiunea
decăderii din dreptul de a mai beneficia de restructurarea obligaţiilor
bugetare, şi se adresează unui expert independent în vederea întocmirii
unui plan de restructurare şi a testului creditorului privat prudent. Debitorii
care înregistrează obligaţii de natura celor prevăzute la art. 1 alin. (21)
depun notificarea până la data de 31 decembrie 2022 inclusiv, sub
sancţiunea decăderii şi cu respectarea cerinţelor prevăzute de prezentul



alineat.»

La articolul 4, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul
(21), cu următorul cuprins:

«(21) Prin derogare de la dispoziţiile art. 264 din Codul de procedură
fiscală, în scopul aplicării prezentului capitol, se poate aproba conversia în
acţiuni şi pentru obligaţiile prevăzute la art. 1 alin. (21), datorate de debitorii
la care statul este acţionar integral sau majoritar.»"

* LEGEA Nr. 112 din 21 aprilie 2022 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi
pentru prorogarea unui termen
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