
                         

                                               

                                                 

                                                                                                                             

I N F O R M A R E 

Administratia Judeteana a Finantelor Publice Mehedinti – Serviciul Asistenta
Contribuabili,  va aduce la cunostinta  informații privind proiectul de ordonanta de
urgenta referitoare la esalonarea  obligațiilor fiscale ale firmelor.

    MFP a anunțat într-un comunicat, postat în data de 4 octombrie 2020 pe site-
ul propriu (www.mfinante.ro), faptul că firmele care au obligații fiscale neachitate
ulterior declarării stării de urgență (COVID-19) vor putea solicita eșalonarea plă-
ții acestor sume pe o perioadă de până 12 luni, fără garanții și cu un calendar 
de rambursare propriu. În acest sens, MFP a elaborat un proiect de ordonanță 
de urgență prin care se reglementează eșalonarea la plată, în forma simplifica-
tă, a obligațiilor bugetare neachitate în urma crizei COVID-19. Facilitatea se 
acordă pe o perioadă de 12 luni, pentru obligațiile bugetare acumulate de la 
data intrării în starea de urgență (16 martie), cu condiția ca debitorii să nu fi în-
registrat obligații fiscale restante dinainte de starea de urgență. Eșalonarea se 
va acorda în termen de cel mult 5 zile, pe baza unei cereri la care se anexează 
propunerea de grafic, fără a fi necesară constituirea de garanții. Cererile de 
eșalonare vor putea fi depuse până la data de 15 decembrie, inclusiv, pentru 
toate obligațiile bugetare acumulate începând cu 16 martie până la data depu-
nerii cererii. În cazul companiilor care fac sau vor face obiectul unui control fis-
cal, eventuale sume suplimentare de plată vor intra, de asemenea, în calenda-
rul de eșalonare. Firmele care beneficiază de eșalonarea la plată a debitelor bu-
getare restante vor avea obligația să achite la zi toate taxele și impozitele care 
se vor naște și datora după primirea eșalonării. Procedura simplificată va presu-
pune depunerea unei cereri, cu un grafic de eșalonare anexat, cu rate egale 
sau inegale, în funcție de cum apreciază fiecare contribuabil în parte. O cerință 
pentru firmele care vor primi eșalonarea pentru 12 luni este să nu se regăseas-
că în vreuna dintre procedurile de insolvență. Această formă de facilitate este 
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una simplificată, venită în sprijinul mediului de afaceri pentru menținerea lichidi-
tăților în diverse piețe afectate de criza COVID-19, precum și pentru conforma-
rea la plată a obligațiilor pe care le datorează.

Pentru indrumare si asistenta, va puteti adresa Serviciului asistenta contribuabili la
tel.    0252306233 si  0252330097 sau  accesand   site-ul  ANAF  la  adresa:
https://www.anaf.ro/arondare, completand FORMULARUL PENTRU ASISTENŢĂ. 
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