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OMFP nr. 3831/2015 aprobă Procedura de aplicare a OUG nr. 44/2015 privind 
acordarea unor facilități fiscale în cazul creanțelor administrate de către 
organul fiscal central. Procedura se aplică obligațiilor fiscale administrate de 
ANAF, dar și celor stabilite de direcțiile de specialitate din cadrul MFP și care 
sunt transmisse spre recuperare ANAF (organe fiscale competente). 

Obligațiile de plată administrate de ANAF includ și: (i) drepturi vamale 
transmise în vederea recuperării de către autoritatea vamală organului fiscal 
competent, (ii) creanțe bugetare transmise către ANAF de Fondul Național de 
Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii. 

Facilitățile prevăzute de această ordonanță de urgență în cazul contribuabililor 
care au sedii secundare se acordă atât pentru obligațiile de plată datorate de 
contribuabili, cât și pentru cele datorate de sediile secundare. Facilitățile se 
analizează raportat la totalul obligațiilor contribuabilului și sediilor secundare. 

Pot beneficia de facilitățile aprobate prin ordonanța de urgență și contribuabilii 
fără domiciliu fiscal în România care au obligații de plată neachitate la termen, 
caz în care se aplică prevederile art. 18 C.proc.fisc. (prin intermediul unui 
împuternicit/reprezentant). 

1. Procedura de acordare a amânării la plată; 

Contribuabilul va transmite organului fiscal competent o notificare, depusă la 
registratură sau comunicată prin poștă cu scrisoare recomandată cu 
confirmare de primire. Notificarea se va soluționa în maxim 5 zile lucrătoare de 
la data înregistrării. Pe baza notificării, organul fiscal competent va emite o 
decizie de amânare la plată a obligațiilor de plată accesorii, având ca efect: (i) 
neînceperea/suspendarea procedurii de executare silită, și (ii) neefectuarea 
stingerii până la data soluționării cererii de anulare a accesoriilor (sau 30 iunie 
2016). 

2. Procedura de acordare a anulării obligațiilor de plată accesorii; 

Contribuabilul va depune la  organul fiscal competent o cerere, fie la 
registratură, fie comunicată prin poștă cu scrisoare recomandată cu confirmare 
de primire. Cererea de anulare a accesoriilor se soluționează în maxim 5 zile 
lucrătoare de la îndeplinirea termenului de plată a diferenței de dobândă 
(45,8%) prin emiterea unei decizii de anulare a obligațiilor de plată 
accesorii/decizii de respingere a cererii de anulare a accesoriilor. 

3. Procedura de acordare a anulării la plată în cazul contribuabililor care 
beneficiază de eșalonări la plată. 

Cererea de anulare a accesoriilor se depune la registratură sau este 
comunicată prin poștă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire. 
Obligațiile de plată accesorii ce pot face obiectul anulării la plată sunt cele 
aferente: (i) obligațiilor de plată declarate suplimentar de contribuabili prin 
declarație rectificativă prin care se corectează obligațiile de plată principale cu 
scadențe anterioare datei de 30 septembrie 2015, administrate de ANAF; și (ii) 
obligațiilor de plată principale cu termene de plată până la data de 30 
septembrie 2015  și individualizate în decizii de impunere emise în urma unei 
inspecții fiscale în derulare la data de 21 octombrie 2015. Emiterea deciziei de 
anulare a obligațiilor de plată accesorii/de respingere a cererii de anulare a 
accesoriilor va fi urmată de verificarea respectării condițiilor de menținere a 
valabilității eșalonării la plată.  

Precizăm că facilitățile fiscale acordate prin OUG nr. 44/2015 au fost detaliate 
în Tax focus nr. 43/22 octombrie 2015. 
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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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