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MATERIAL INFORMATIV

Modificare OG 6/2019 privind instituirea unor facilitati fiscale - Extindere
restructurare obliga ii fiscale

Contribuabilii persoane juridice, afla i în dificultate financiar i pentru care exist riscul
intr rii în insolven , î i pot restructura obliga iile bugetare principale restante la data de
31 martie 2020 i neachitate pân la data emiterii certificatului de atestare fiscal ,
precum i obliga iile bugetare accesorii (anterior era 31 decembrie 2018).

Debitorul care dore te s i restructureze obliga iile bugetare, are obliga ia de a
notifica organul fiscal competent cu privire la inten ia sa pân la data de 30 septembrie
2020, sub sanc iunea dec derii, i se adreseaz unui expert independent în vederea
întocmirii unui plan de restructurare i a testului creditorului privat prudent.

Cererea de restructurare se poate depune pân la data de 15 decembrie 2020, sub
sanc iunea dec derii.

Pentru debitorii care au depus solicit ri privind restructurarea obliga iilor bugetare aflate
în curs de solu ionare la data intr rii în vigoare a prezentei ordonan e de urgen ,
acestea se solu ioneaz potrivit legisla iei în vigoare la data depunerii solicit rii sau
debitorii pot opta prin cerere adresat organului fiscal competent, în termen de 10 zile
de la data intr rii în vigoare a prezentei ordonan e de urgen , pentru refacerea
planului de restructurare cu obliga iile bugetare restante la 31 martie 2020 i
depunerea unei noi cereri pân la data de 15 decembrie 2020.
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