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Secţiunea 1 
Titlul proiectului de act normativ 

Ordonanţă de urgenţă a Guvernului 
 privind acordarea unor facilităţi fiscale 

 

 

 
Secţiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 
 
Promovarea acestui act normativ este determinată de stimularea conformării voluntare a contribuabililor
la plata obligaţiilor fiscale şi maximizarea încasărilor bugetare, stimularea mediului economic şi,
respectiv, diminuarea arieratelor bugetare, aspect de care beneficiază întreaga societate. 
 

 

1.Descrierea situaţiei 
actuale  

 

În prezent, contribuabilii datorează pentru plata cu întârziere a obligaţiilor
fiscale datorate bugetului de stat sau bugetelor locale dobânzi şi penalităţi de
întârziere ori majorări de întârziere, după caz. Penalităţile de întârziere sunt 
calculate ca procent din obligaţia principală în funcţie de întârzierea la plata
acestora faţă de scadenţă. 

 

2. Schimbări 
preconizate Prin prezentul proiect se reglementează următoarele: 

1. Anularea penalităţilor de întârziere aferente obligaţiilor de plată
principale către bugetul general consolidat, restante la 30
septembrie 2015, cu următoarele condiţii: 

- stingerea, până la 31 martie 2016, a obligaţiilor de plată principale, restante
la 30 septembrie 2015; 
- stingerea, până la 30 iunie 2016, a dobânzilor aferente obligațiilor principale 
restante, stabilite prin decizii comunicate până la data stingerii obligațiilor de 
plată principale; 
-stingerea, până la termenul de plată prevăzut de Codul de procedură fiscală, a
eventualelor dobânzi calculate până la data stingerii obligațiilor de plată 
principale,  
- stingerea, până la data depunerii cererii de anulare a penalităţilor de
întârziere, a obligaţiilor de plată principale curente, cu termene de plată
cuprinse între data de 1 octombrie 2015 și 31 martie 2016; 
- depunerea, până la data înregistrării cererii de anulare a penalităţilor de
întârziere, a tuturor declaraţiilor fiscale, potrivit vectorului fiscal; 
- depunerea,  până la data de 30 iunie 2016, acererii de anulare a penalităţilor
de întârziere. 
 
 

2. Anularea penalităţilor de întârziere datorate și neachitate la 30 

 



 

septembrie 2015, aferente obligațiilor de plată principale cu 
termene de plată anterioare datei de 30 septembrie 2015 și stinse 
până la această dată, cu următoarele condiții: 

 - stingerea, până la data de 31 martie 2016, a dobânzilor aferente
respectivelor obligații de plată principale; 

     - depunerea, până la data de 30 iunie 2016, a cererii de anulare a
penalităţilor de întârziere. 
De subliniat că în sintagma ”datorate și nestinse” se includ și penalitățile 
de întârziere ce nu sunt stabilite la 30 septembrie 2015 dar se vor stabili
ulterior acestei date, prin decizie emisă de organul fiscal. 
 
 
3. Anularea penalităţilor de întârziere datorate pentru diferenţele

suplimentare de plată declarate de contribuabili prin declaraţie 
rectificativă cu scadenţă anterioară datei de 30 septembrie 2015, 
cu următoarele condiţii: 

-  declaraţia rectificativă să fie depusă până la data de 31 martie 2016; 
- obligaţia individualizată în declaraţia rectificativă să fie stinsă până la
aceeaşi dată de 31 martie 2016; 
- stingerea, până la 30 iunie 2016, a dobânzilor aferente obligațiilor principale 
declarate suplimentar, stabilite prin decizii comunicate până la data stingerii
obligațiilor de plată principale; 
-stingerea, până la termenul de plată prevăzut de Codul de procedură fiscală, a
eventualelor dobânzi calculate până la data stingerii obligațiilor de plată 
principale,  
- depunerea tuturor declaraţiilor fiscale, potrivit vectorului fiscal, până la data
înregistrării cererii de anulare a penalităţilor de întârziere; 
- depunerea cererii de anulare a penalităţilor de întârziere până la data de 30
iunie 2016. 
 
 

4. Anularea penalităţilor de întârziere aferente diferenţelor
suplimentare stabilite prin decizie de impunere emisă de inspecţia 
fiscală care este în curs de derulare la data intrării în vigoare a
ordonanţei de urgenţă, cu condiţia plății obligaţiilor principale
individualizate în decizia de impunere şi a dobânzilor aferente
acestora până la termenul de plată prevăzut în decizie. 
De subliniat că, pentru contribuabilii la care urmează a începe
inspecția fiscală în primele 10 zile de la intrarea în vigoare a
ordonanței de urgență pot depune declarații rectificative iar, prin
derogare de la prevederile Codului de proceduiră fiscală, acestea vor fi 
luate în considerare de organul fiscal. Această măsură are ca scop
acordarea posibilității contribuabililor de a beneficia de facilitatea 
fiscală prevăzută la pct. 2, având în vedere că potrivit Codului de
procedură fiscală eventuale declarații rectificative depuse de 
contribuabili pe perioada inspecției fiscale nu se iau în considerare de 
organul fiscal. 
 
 

5. Alte măsuri 
- în cazul contribuabililor pentru care au fost instituite popriri asiguratorii sau
executorii, la data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă, în scopul



 

acordării posibilităţii de a beneficia de anularea penalităţilor de întârziere se
reglementează posibilitatea contribuabilului de a efectua plăţi din sumele
indisponibilizate ca efect al popririi. Ca urmare, măsura se va aplica temporar, 
pentru perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă
– 30 iunie  2016. Totodată, măsura se va aplica şi pentru popririle înfiinţate
între data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă şi 30 iunie 2016. 
 
- facilitatea fiscală nu se aplică pentru obligaţiile de plată rezultate din
raporturile juridice contractuale (redevențe, chirii, dividende), cu excepția 
redevenţelor miniere, a redevenţelor petroliere şi a redevenţelor rezultate din
contracte de concesiune, arendă şi alte contracte de exploatare eficientă a
terenurilor cu destinaţie agricolă, încheiate de Agenţia Domeniilor Statului. 
 
-de asemenea, facilitatea fiscală nu se aplică nici contribuabililor aflați în 
procedura insolvenței potrivit Legii nr. 85/2014 întrucât acești contribuabili se 
află sub un regim special în ceea ce privește modul de îndeplinire a 
obligațiilor de plată. 
 
- dacă îndeplineşte condiţiile, un contribuabil poate beneficia de anularea
penalităţilor de întârziere în oricare dintre situaţiile prevăzute de ordonanţa de 
urgenţă. 
 
-posibilitatea contribuabililor de a notifica organului fiscal intenția de a 
beneficia de oricare din facilitățile prevăzute. În acest caz, pentru penalitățile 
de întârziere ce pot formna obiectul anulării se instituie un regim special de 
administrare.  
 
- în cazul unităţilor administrativ-teritoriale, facilitatea prevăzută de 
ordonanța de urgenţă se acordă dacă organul deliberativ local, respectiv
consiliul local, emite o hotărâre în acest scop. În acest caz, facilitatea vizează 
anularea a 50% din majorările de întârziere ce reprezintă componenta de
penalitate de întârziere. 
 
 

 
Secţiunea a 3-a 

Impactul socio-economic al proiectului de act normativ 
 
 

 

1. Impactul 
macroeconomic 

2.  

  

1.1. Impactul asupra 
mediului concurenţial şi 
domeniului ajutoarelor de 
stat 

 
 

 

 

2. Impactul asupra
mediului de afaceri 

  

3.Impactul social  
 
 

 



 

 
Secţiunea a 4-a 

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent, 
cât şi pe termen lung (pe 5 ani) 

 

 

- mil. lei - 
Următorii 4 ani  

Indicatori Anul curent 2016 2017 2018 2019 
Media pe 5 

ani  
1 2 3 4 5 6 7  

1) Modificări ale veniturilor
bugetare, plus/minus, din care:       

 

a) buget de stat, din acestea: 
       

(i) impozit pe profit        
(ii) impozit pe veniturile 
microîntreprinderilor        

(iii) impozit specific unor 
activităţi        

(iv) impozit pe venit        
(v) TVA        

(vi) accize        

(vii) redevenţe        
(viii) impozitul pe veniturile
suplimentare obţinute ca urmare
a dereglementării preţurilor din
sectorul gazelor naturale 

      

 

(ix) impozitul pe veniturile din
exploatarea resurselor naturale        

(x) impozitul pe monopolul
natural din sectorul energiei
electrice şi al gazului natural 

      
 

b) bugete locale:        
(i) impozite şi taxe locale        
c) bugetul asigurărilor sociale de 
stat:       

 

(i) contribuţii de asigurări        

2) Modificări ale cheltuielilor
bugetare, plus/minus, din care:       

 

a) buget de stat, din acestea:        

(i) cheltuieli de personal        
(ii) bunuri şi servicii        
b) bugete locale:        
(i) cheltuieli de personal        
(ii) bunuri şi servicii        



 

c) bugetul asigurărilor sociale de 
stat:        

(i) cheltuieli de personal        
(ii) bunuri şi servicii        

3) Impact financiar,
plus/minus, din care: 

 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

a) buget de stat        

b) bugete locale 
 

 
  

 
 

 
  

 
  

 
  

 

 

4) Propuneri pentru
acoperirea creşterii
cheltuielilor bugetare 

      
 

5) Propuneri pentru a
compensa reducerea 
veniturilor bugetare 

      
 

6) Calcule detaliate privind
fundamentarea modificărilor
veniturilor şi/sau cheltuielilor
bugetare 

      

 

7) Alte informaţii  
 

 

 
 

Secţiunea a 5-a 
Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

 
 

 

1. Măsuri normative necesare 
pentru aplicarea prevederilor 
proiectului de act normativ: 
a) acte normative în vigoare 
ce vor fi modificate sau 
abrogate ca urmare a intrării 
în vigoare a proiectului de 
act normativ; 
b) acte normative ce urmează a 
fi elaborate în vederea 
implementării noilor dispoziţii 
 

 
 
 
  
 

2.Compatibilitatea proiectului
de act normativ cu legislaţia
comunitară în materie 
 

 
 
 

 

3. Decizii ale Curţii Europene 
de Justiţie şi alte documente 
 

Nu este cazul.  

4.Evaluarea conformităţii Nu este cazul.  
5. Alte acte normative şi/sau   



 

documente internaţionale din 
care decurg angajamente 
6. Alte informaţii Nu este cazul.  
 

Sectiunea a 6-a 
Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

 

 

1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţii 
neguvernamentale, institute de cercetare şi alte organisme 
implicate 
 

A fost respectată procedura prevăzută 
de Legea nr. 52/2003 privind 
transparenţa decizională în 
administraţia publică, în sensul că 
proiectul de act normativ a fost 
publicat pe site-ul Ministerului 
Finanţelor Publice. 

 

2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc
consultarea, precum şi a modului în care activitatea acestor
organizaţii este legată de obiectul prezentului act normativ 
 

Nu este cazul.  

3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice
locale, în situaţia în care prezentul act normativ are ca obiect
activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii Guvernului 
nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor 
asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la 
elaborarea proiectelor de acte normative 
 

  

4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale,
în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 
750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale
permanente 
 

Nu este cazul.  

5. Informaţii privind avizarea de către: 
a) Consiliul Legislativ 
b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 
c) Consiliul Economic şi Social 
d) Consiliul Concurenţei 
e) Curtea de Conturi 
 

Necesită avizul Consiliului Legislativ, 
Consiliului Economic şi Social. 
 
 

 

6. Alte informatii:  
 

  

 
Secţiunea a 7-a 

Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act normativ 
 

 

1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării 
actului normativ 
 

 
 

 

2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact
asupra mediului în urma implementării prezentului act normativ,
precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau
diversităţii biologice 
 

Nu este cazul.  



 

 
Secţiunea a 8-a 

Măsuri de implementare 
 

 

1. Măsurile de punere în aplicare a prezentului act normativ de
către autorităţile administraţiei publice centrale şi/sau locale –
înfiinţarea unor noi organisme sau extinderea competenţelor
instituţiilor existente 

Nu este cazul  

 
Având în vedere cele prezentate, a fost elaborat proiectul de Ordonanţă de urgenţă a 

Guvernului privind acordarea unor facilităţi fiscale.  
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