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Contacte:

Sorin David
E-mail: sorin.david@david-baias.ro

Dan Dascălu 
E-mail: dan.dascalu@david-baias.ro

Emanuel Băncilă 
E-mail: emanuel.bancila@david-baias.ro

D&B David si Baias SCA
Lakeview Building
Str. Barbu Văcărescu 301-311 
Sector 2,  Bucureşti 
Tel.: + 40 21 225 3770
Fax: + 40 21 225 3771

PricewaterhouseCoopers România
Lakeview Building
Str. Barbu Văcărescu 301-311 
Sector 2, Bucureşti 
Tel.: + 40 21 225 3000
Fax: + 40 21 225 3600

A fost publicată Ordonanța de urgenţa a Guvernului nr. 50

reglementarea unor măsuri fiscale („Ordonanţa”).

Modificări aduse Codului de procedură fiscală 

 Referitor la penalităţile de întârziere

A fost înlocuită modalitatea de calcul al penalităţilor, în sen

se percep pe fiecare zi de întârziere, în cuantum de 0,

întârziere (7,3%/an), faţă de măsura anterioară care preved

de 5% şi 15% aplicabile o singură dată. 

Noile penalităţi de întârziere se aplică obligaţiilor de plată 

data de 1 iulie 2013.

 Referitor la stingerea obligaţiilor fiscale pr

plată 

Se prevede în mod expres că şi alte persoane decât debit
plată un bun imobil, cu condiţia ca acesta să fie liber de o
nesupus executării silite. Aceste persoane urmează să îşi a
de plată a debitorului, sau le-a fost atrasă răspunderea în con

Bunurile imobile date în plată şi care intră în domeniul pu
în administrare, cu condiţia menţinerii afectării acest
interesului public pentru o perioadă de cel puţin cinci ani. 

Modificări aduse Ordonanţei de Urgenţă nr. 29/20
reglementarea acordării eşalonării la plată 

 Referitor la constituirea sechestrului asi

ipotecii sau gajului asupra unui bun deja ip

în favoarea altor creditori

- valoarea bunului adus în garanţie trebuie să acop

pentru care există constituit gajul/ipoteca în favoar

iniţial, pe lângă sumele eşalonate, dobânzile
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 Menţinerea valabilităţii eşalonării  

- termenul de plată al obligaţiilor restante nestinse la data comunicării deciziei de eşalonare  a fost prelungit 

de la 90 de zile la 180 de zile;

- termenul de plată pentru obligaţiile restante pentru care contribuabilul a primit somaţie după data 

comunicării deciziei de eşalonare a fost prelungit de la 30 de zile la 180 de zile de la comunicarea somaţiei, 

dar nu poate depăşi data finalizării eşalonării;

 Modificarea deciziei de eşalonare la plată  

- a fost introdus un nou caz de modificare a deciziei de eşalonare, în sensul includerii în obligaţiile eşalonate 

şi a celor stabilite de organele fiscale prin decizii de impunere cu termen de plată după data comunicării 

deciziei de eşalonare; 

- noile sumele incluse în eşalonare nu extind perioada de eşalonare aprobată; 

 Referitor la contribuabilii cu risc fiscal mic

- garanţia ce trebuie depusă pentru acordarea eşalonării are în vedere inclusiv valoarea penalităţilor de 

întârziere ce sunt amânate la plată; 

- sunt excluse societăţile înfiinţate cu mai puţin de 12 luni înainte de formularea cererii de eşalonare; 

- dacă organele fiscale constată ulterior că informaţiile furnizate nu corespund realităţii, vor anula decizia de 

eşalonare şi vor executa garanţiile constituite; 

 Referitor la contribuabilii ce au de încasat sume reprezentând fonduri europene

Ordonanţa aduce precizări detaliate cu privire la contribuabilii ce au de încasat sume certe, lichide şi exigibile de 
la autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene în baza contractelor de finanţare încheiate 
cu acestea, în sensul că aceştia au dreptul să solicite amânarea la plată a impozitelor, taxelor, contribuţiilor 
şi accesoriilor aferente datorate bugetului de stat, în limita sumei de încasat şi în ordinea vechimii 
obligaţiilor fiscale. 

[Sursa: Monitorul Oficial, Partea a I nr. 320/03.06.2013]

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să-i contactaţi pe: Sorin David, Dan Dascălu sau Emanuel Băncilă. 


