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Guvernul modifica din nou Codul fiscal, urmărind mărirea încasărilor 
bugetare 

 

“AOA “ împreună cu JBE Accountants & Taxes SRL continuă astăzi seria de articole prin 
care sperăm să inițiem împreuna cu dumneavoastra un șir de întruniri și discuții pe spețe din sfera 
domeniilor în care activați, ca împreună să găsim soluțiile cele mai bune pentru optimizarea costurilor 
și îmbunătățirea fluxului de numerar. 

Astfel, în acest număr al ziarului, ne vom apleca asupra noutăților din domeniul legislativ cu 
aplicabilitate în sfera desfășurării activității societăților comerciale, realizând o scurtă prezentare a 
acestora și eventualele avantaje si dezavantaje pentru companii. 

• Penalitățile de întârziere, anulate pentru firmele care își plătesc datoriile la 
stat până la finalul anului sau reduse pentru firmele care își plătesc datoriile 
până la 30 iunie 2012.  

Săptămâna trecută ANAF a publicat Ordinul 30 / 2011 prin care se stabilește cum vor fi apli-
cate exact aceste facilități fiscale.  

În rezumat, facilitatile fiscale se acordă pentru obligațiile fiscale accesorii aferente obligațiilor 
fiscale principale restante la data de 31 august 2011.  

Anularea penalităților de întârziere, precum și anularea unei cote de 50% din majorările de 
întârziere aferente obligațiilor fiscale principale, se efectuează dacă obligațiile principale și dobânzile 
aferente acestora, administrate și/sau stabilite de fiecare dintre organele competente sunt stinse prin 
plată sau compensare până la data de 31 decembrie 2011; 

Totodată, reducerea cu 50% a penalităților de întârziere, precum și reducerea cu 50% a unei 
cote de 50% din majorările de întârziere aferente acestor obligații fiscale principale, se efectuează 
dacă obligațiile principale și dobânzile aferente acestora, administrate și/sau stabilite de fiecare dintre 
organele competente, sunt stinse prin plată sau compensare până la data de 30 iunie 2012. 

Reducerea sau anularea penalităților de întârziere nu se acorda pentru obligațiile fiscale stinse 
prin poprire sau prin sume încasate din valorificarea bunurilor sechestrate. 

• Procedura de anulare a penalităților de întârziere pentru firmele care își 
plătesc datoriile la stat până la finalul anului sau reduse pentru firmele care își 
plătesc datoriile până la 30 iunie 2012.   

În aceeași săptămână, Agenția Națională de Administrare Fiscală a emis Ordinul nr. 
3.253/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 713 din 10 octombrie 2011, prin 
care se aprobă atât modelul deciziei de anulare a penalităților, cât și modelul deciziei de reducere a 
acestora. 
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În principiu, până la întocmirea uneia dintre aceste decizii (în funcție de situație), trebuie să 
se urmeze o anumită procedură. 

Astfel, până la data de 15 octombrie 2011, organele competente identifică contribuabilii care, 
conform evidentelor fiscale, înregistrează obligații fiscale principale restante la data de 31 august 
2011 și notifică contribuabilii privind posibilitatea acordării facilităților fiscale menționate. 

În lipsa unei notificări de acest gen, contribuabilii se pot adresa organelor competente pentru 
lămurirea stării fiscale, iar organul competent are obligația ca, la solicitarea contribuabililor, să clarifice 
eventualele neconcordanțe existente între evidența acestora și evidența fiscală. 

În vederea beneficierii de reducere sau anulare a penalităților, contribuabilii trebuie să depună 
o cerere prin care solicită o situație a obligațiilor de plata exigibile, precum și a celor care intra sub 
incidența facilităților. În continuare, organul competent trebuie să comunice contribuabilului situația 
solicitată și să întocmească un borderou provizoriu de scădere din evidența fiscală a obligațiilor fiscale 
pentru care se pot acordă reduceri sau anulări ale penalităților de întârziere în termen de cinci zile de 
la depunerea cererii. 

De la data comunicarii situației obligațiilor fiscale, în termen de zece zile, contribuabilul 
trebuie să achite prin plată sau compensare obligațiile principale și dobânzile aferente acestora. În 
acest caz, borderoul provizoriu de scădere a penalităților va fi validat, urmând ca în termen de trei zile 
de la data stingerii sumelor restante să emită decizia referitoare la obligațiile de plată accesorii  
(dobânzi de întârziere calculate și neinstituite referitoare la perioada trecută de la data depunerii 
cererii și până la stingerea oblicațiilor respective prin plată sau compensare). Acestea trebuie achitate 
conform art. 111. alin. 2 din Codul de procedură fiscală, până la data de 5 a lunii următoare dacă data 
comunicării este cuprinsă în intervalul 1 - 15 din lună sau până la data de 20 a lunii următoare dacă 
data comunicării este cuprinsă în intervalul 16 - 31 din lună. 

După achitarea si a acestor obligatii fiscale accesorii în termenul mai sus menționat, organul 
competent emite, în functie de caz, decizia de anulare sau de reducere a penalităților de întârziere, în 
două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 

În situația în care contribuabilul nu achită datoriile în termenele sus menționate (atât 
obligațiile restante cât și cele accesorii) obligațiile fiscale ce au făcut obiectul borderoului provizoriu de 
scădere se repun în funcțiune. 

Astfel, vom sublinia necesitatea acordării atenției cuvenite atât pașilor premergători, cât și 
asupra termenelor de plată.  

AOA, împreună cu JBE Accountants & Taxes SRL, vă stă la dispoziție cu soluții pentru 
toate nelămuririle dumneavoastră referitoare la teme financiare și fiscale. În acest sens, vă rugăm să 
ne adresați întrebări sau să ne propuneți subiecte noi pe adresa redacției sau pe adresa de email: 
office@jbe.ro. 

 

Echipa J.B.E Accountants & Taxes SRL 


