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SUBIECT:  FACILITĂȚI FISCALE 

   
 

OMFP nr. 378/2016 aduce modificări Procedurii de aplicare a OUG nr. 
44/2015 sub următoarele aspecte: 

- se introduce o nouă categorie de obligații fiscale principale cărora le sunt 
aferente obligațiile de plată accesorii ce pot face obiectul facilităților fiscale 
(amânare la plată, anulare) și, anume, obligațiile de plată principale din 
deciziile de impunere emise în urma unei inspecții fiscale și comunicate în 
perioada 1 - 21 octombrie 2015. 

- se redefinește noțiunea de inspecții fiscale în derulare la data intrării în 
vigoare a ordonanței de urgență (se face referire la OUG nr. 44/2015 care a 
intrat în vigoare la data de 21 octombrie 2015). Așadar, inspecțiile fiscale în 
derulare reprezintă acele inspecții fiscale începute anterior datei de 21 
octombrie 2015 pentru care decizia de impunere  

(i) fie a fost emisă și comunicată începând cu data de 22 octombrie,  

(ii) fie a fost emisă înainte de data de 21 octombrie și comunicată 
începând cu 22 octombrie 2015. 

- se stabilesc condițiile în care organul fiscal anulează penalitățile de întârziere 
și o cotă de 54,2% din dobânzile aferente obligațiilor de plată principale cu 
termene de plată până la 30 septembrie 2015, individualizate în decizii de 
impunere comunicate în perioada 1 - 21 octombrie 2015. 

- dacă se constată că un contribuabil nu îndeplinește condițiile prevăzute de 
OUG nr. 44/2015, organul fiscal va emite o înștiințare de respingere a 
notificării privind intenția de a beneficia de anularea obligațiilor de plată 
accesorii. Modelul înștiințării este prezentat în anexa la acest ordin. 

- odată cu emiterea deciziei de amânare la plată a obligaţiilor de plată 
accesorii și a adresei de sistare temporară, totală sau parţială, a executării 
silite prin poprire. pentru obligaţiile de plată accesorii care fac obiectul 
amânării la plată nu se face stingerea până la data soluționării cererii de 
anulare a accesoriilor sau până la data la care se împlinește termenul de 
depunere a acesteia. 

- în cazul penalităţilor de întârziere și a unei cote de 54,2% din dobânzi, 
aferente obligaţiilor de plată principale, cererea de anulare a accesoriilor se 
depune după stingerea obligațiilor fiscale principale și a cotei de 45,8% din 
dobânzi, dar nu mai târziu de 90 zile de la comunicarea deciziei de impunere. 

- contribuabilii care intenționează să beneficieze de anularea obligațiilor de 
plată accesorii în cazul în care aceștia au obligații de plată a căror executare 
este suspendată la 30 septembrie 2015 trebuie să facă mențiuni cu privire la 
renunțarea la efectele suspendării actului administrariv fiscal în notificarea 
și/sau cererea de anulare a accesoriilor. 

- se stabilește procedura privind retragerea notificării sau cererii de anulare a 
accesoriilor. 

 

 

 

CUPRINS 
Ordinul ministrului finanțelor publice 
nr. 378/2016 pentru modificarea și 
completarea Procedurii de aplicare a 
prevederilor Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 44/2015 privind 
acordarea unor facilități fiscale în 
cazul creanțelor administrate de 
către organul fiscal central, aprobată 
prin Ordinul ministrului finanțelor 
publice nr. 3831/2015 publicat în M. 
Of. nr. 203 din 18 martie 2016. 

*intrare în vigoare la 25 martie 2016 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTĂ 
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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