DOMENIU:PROCEDURĂ FISCALĂ

T A X focus

SUBIECT: OBLIGAȚII FISCALE
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nr. 51/ 9 decembrie 2015
CUPRINS
Potrivit OPANAF nr. 3497/2015, deciziile privind obligațiile fiscale accesorii,
somațiile și titlurile executorii se emit numai după ce se scad creanțele fiscale
restante administrate de organul fiscal central (suma totală a obligațiilor fiscale
datorate și neachitate), aflate în sold la 31 decembrie a anului și care se află
sub plafonul prevăzut de Codul de procedură fiscală (40 lei conform art. 266
alin. (5) din Legea nr. 207/2015). Aceste creanțe restante aflate sub plafonul
pentru anulare se scad în primele 7 zile ale anului următor.
Procedura aprobată prin acest ordin stabilește reguli privind:
a) emiterea și comunicarea deciziei referitoare la obligațiile fiscale
accesorii reprezentând dobânzi și penalități de întârziere pentru
debitorii care înregistrează obligații fiscale accesorii sub o anumită
limită. Pentru obligațiile de plată scadente după 1 iulie 2013, deciziile
se emit trimestrial, cu unele excepții (obligații care fac obiectul
înlesnirilor la plată, obligații anterioare sau ulterioare datei înregistrării
hotărârii de dizolvare la registrul comerțului, debitori în insolvență,
debitori insolvabili care nu dispun de bunuri și venituri urmăribile).
Pentru obligațiile scadente înainte de 1 iulie 2013, deciziile se emit
trimestrial pentru dobânzi și o singură dată pentru penalități de
întârziere (15% din obligațiile principale nestinse).
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b) emiterea și comunicarea somației și a titlului executoriu pentru
debitorii care înregistrează obligații fiscale accesorii sub o anumită
limită.
În ambele situații prezentate mai sus, deciziile, somațiile și titlurile executorii
se emit după 180 zile de la ultima emitere sau de la data la care au fost
înregistrate obligații restante dacă cuantumul obligațiilor restante nu
depășește următoarele limitele:
-

1.500 lei pentru marii contribuabili;
1.000 lei pentru contribuabilii mijlocii;
500 lei pentru celelalte categorii de debitori;
100 lei pentru persoane fizice.

Dacă nu se depășesc aceste plafoane, nu se emit decizii, somații și titluri
executorii. După emitere, deciziile, somațiile și titlurile executorii se comunică
conform art. 47 din Legea nr. 207/2015 (noul Cod de procedură fiscală).
OPANAF nr. 3497/2015 intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2016, dată la
care se abrogă OPANAF nr. 2289/2010.
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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