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Facilităţi fiscale pentru contribuabili

Prin  Legea  nr.  114  din  8  iulie  2020  privind  aprobarea  Ordonanţei  de  urgenţă  a
Guvernului  nr.  90/2020  pentru  modificarea  Ordonanţei  Guvernului  nr.  6/2019 privind
instituirea unor facilităţi fiscale, precum şi pentru modificarea altor acte normative,  au fost
aduse următoarele modificări:

Debitorii, persoane juridice de drept public sau privat, cu excepţia instituţiilor publice
şi a unităţilor administrativ-teritoriale, aflaţi în dificultate financiară şi pentru care există
riscul intrării în insolvenţă, îşi pot restructura obligaţiile bugetare principale restante
la data de 31 iulie 2020 şi neachitate până la data emiterii certificatului de atestare
fiscală, precum şi obligaţiile bugetare accesorii.

Sunt  obligaţii  bugetare  principale  restante  la  data  de  31  iulie  2020  şi  obligaţiile
bugetare declarate de debitor sau stabilite de organul fiscal competent prin decizie după
data de 1 august 2020 aferente perioadelor fiscale de până la data de 31 iulie 2020, precum
şi obligaţiile fiscale principale scadente în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice şi fiscal-
bugetare şi data de 31 iulie 2020 inclusiv, respectiv data de 21 martie 2020 şi data de 31
iulie 2020 inclusiv.

Restructurarea obligaţiilor bugetare se aplică şi pentru obligaţiile bugetare principale
şi accesorii stabilite de alte organe decât organele fiscale, precum şi pentru amenzile de
orice fel, transmise spre recuperare organelor fiscale centrale după data de 1 august 2020
până la data eliberării certificatului de atestare fiscală potrivit art. 3 alin. (3). 

Prin obligaţii bugetare se înţelege obligaţia de plată a oricăror sume care se cuvin
bugetului  general  consolidat  şi/sau  bugetelor  autorităţilor  publice  centrale  şi  locale
individualizată în titluri executorii emise potrivit legii, existente în evidenţa organului fiscal
central, în vederea recuperării.

 Debitorul care doreşte să îşi restructureze obligaţiile bugetare are obligaţia de
a notifica organul fiscal competent cu privire la intenţia sa în perioada 8 august-31
octombrie 2019, precum şi în perioada 1 februarie - 30 septembrie 2020, 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.

După primirea notificării organul fiscal competent verifică dacă debitorul şi-a îndeplinit
obligaţiile declarative potrivit vectorului fiscal până la respectiva dată, efectuează stingerile,
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compensările şi orice alte operaţiuni necesare în vederea stabilirii cu certitudine a obligaţiilor
bugetare ce pot forma obiect al restructurării. În cazul în care se constată că debitorul nu şi-
a  îndeplinit  obligaţiile  declarative,  organul  fiscal  îl  îndrumă  potrivit  art.  7  din  Codul  de
procedură  fiscală.  Termenul  pentru  îndeplinirea  obligaţiilor  declarative  este  de  10  zile
lucrătoare.

 În termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data depunerii notificării, organul fiscal
competent  eliberează  din  oficiu  certificatul  de  atestare  fiscală,  pe  care  îl  comunică
debitorului. Acest termen se prelungeşte în mod corespunzător în situaţia în care organul
fiscal constată că debitorul nu şi-a îndeplinit obligaţiile declarative.

Organul fiscal are obligaţia de a clarifica cu debitorul eventualele neconcordanţe cu
privire la obligaţiile bugetare ce pot forma obiect al restructurării.

Pentru  măsura  înlesnirii  la  plată  a  obligaţiilor  bugetare,  planul  de  restructurare
trebuie să prevadă că debitorul trebuie să achite, până la data depunerii solicitării de
restructurare obligaţiile bugetare scadente în perioada cuprinsă între 1 august 2020 şi
data depunerii solicitării de restructurare.

Solicitarea  de restructurare  se poate depune până la  data  de 31 decembrie
2020, sub sancţiunea decăderii.

Pentru debitorii  care au depus solicitări  privind restructurarea obligaţiilor  bugetare
aflate în curs de soluţionare la data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.  90/2020 pentru modificarea  Ordonanţei  Guvernului  nr.  6/2019 privind instituirea unor
facilităţi fiscale, precum şi pentru modificarea altor acte normative, acestea se soluţionează
potrivit legislaţiei în vigoare la data depunerii solicitării.

Baza legală : Ordonanţa nr. 6 din 31 iulie 2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale
publicată  în  Monitorul  Oficial  nr.  648  din  5  august  2019,  modificată  şi  completată  de
Ordonanţa  de Urgenţă nr. 67 din 19 septembrie 2019; Ordonanţa nr. 6 din 28 ianuarie
2020; Ordonanţa  de Urgenţă nr. 29 din 18 martie 2020; Ordonanţa  de Urgenţă nr. 90 din
27 mai 2020 şi Legea nr. 114 din 8 iulie 2020.    

   Biroul comunicare şi servicii interne 

                 Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679.


