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Conform acestui ordin, prevederile OMFP nr. 1870/2004 se suspendă în 
perioada 1 ianuarie 2016 - 31 decembrie 2016.  

Totuși, OMFP nr. 1870/2004 va continua să se aplice pentru pentru 
contribuabilii care aleg să plătească:  

(i) o obligaţie fiscală stabilită de organele de inspecţie fiscală,  

(ii) amenzi de orice fel stabilite potrivit legii,  

(iii) timbrul de mediu pentru autovehicule,  

(iv) o obligaţie fiscală cuprinsă într-o decizie de amânare la plată a 
obligaţiilor fiscale, emisă în baza OUG nr. 50/2013,  

(v) o obligaţie fiscală accesorie cuprinsă într-o decizie referitoare la 
obligaţiile de plată accesorii comunicată potrivit legii. 

Cu privire la Instrucțiunile de completare a numărului de evidență a plății, 
modificările au în vedere: 

- completarea codului obligației bugetare, a perioadei de raportare și a 
scadenței obligației bugetare în cazul deciziilor referitoare la obligațiile 
de plată accesorii; 

- modul de completare a numărului de evidenţă a plăţii pentru achitarea 
unei obligaţii fiscale accesorii (dobândă sau majorare de întârziere) 
aferentă impozitului pe profit datorat de o persoană juridică română. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUPRINS 
Ordinul ministrului finanțelor 
publice nr. 3832/2015 privind 
modificarea şi completarea 
Ordinului ministrului finanţelor 
publice nr. 1.870/2004 pentru 
aprobarea Instrucţiunilor de 
completare a numărului de 
evidenţă a plăţii, publicat în 
Monitorul Oficial, Partea I nr. 
870/20 noiembrie 2015 

*intrare în vigoare: 20 noiembrie 
2015  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA 
Această publicaţie are un scop pur 
informativ. Prin urmare, nu ne asumăm 
nicio responsabilitate pentru eventualele 
pierderi rezultate ca urmare a acţiunilor 
întreprinse pe baza informaţiilor conţinute 
de aceasta publicaţie. Vă recomandăm 
să luați decizii numai după consultarea 
unui specialist. 
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