DOMENIU: PROCEDURĂ FISCALĂ

T A X focus

SUBIECT: FACILITĂȚI FISCALE

nr. 4/15 ianuarie 2015
Principalele modificări aduse OUG nr. 44/2015 de Legea nr. 4/2016 se referă
la următoarele aspecte:
•

•

•

•

•

•

Penalităţile de întârziere, precum şi o cotă de 54,2% din dobânzi,
aferente obligaţiilor de plată principale se anulează dacă o cotă de
45,8% din dobânzile datorate se stinge nu numai până la termenul
prevăzut la art. 111 alin. (2) din Codul de procedură fiscală, dar și până
la un alt termen prevăzut de lege. O altă condiție (cumulativă) pentru
anularea acestor penalități se referă la depunerea cererii de anulare a
accesoriilor după îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 1 alin. (1) lit.
a), b), d) și e) din OUG nr. 44/2015.
Penalităţile de întârziere, precum şi o cotă de 54,2% din dobânzi,
aferente diferenţelor de obligaţii de plată declarate suplimentar de
contribuabili prin declaraţie rectificativă se anulează dacă declarația
rectificativă este depusă începând cu data de 1 octombrie 2015 (până
la 31 martie 2016).
Pentru obligaţiile de plată stabilite în acte administrative a căror
executare este suspendată la data de 30 septembrie 2015, pentru a
beneficia de anularea penalităţilor de întârziere și a cotei de 54,2% din
dobânzi, contribuabilii pot renunţa la efectele suspendării actului
administrativ fiscal. În această situație, contribuabilii trebuie să depună
o cerere de renunţare la efectele suspendării actului administrativ fiscal
până la data de 31 martie 2016, inclusiv.
Pentru majorările de întârziere datorate de contribuabili, se anulează o
cotă de 77,1%, iar plata diferenței de 22,9% din majorările de
întârziere reprezintă condiție de acordare a oricăreia din facilitățile
fiscale prevăzute la art. 1 - 4 din OUG nr. 44/2015.
Pentru contribuabilii care obțin eșalonare la plată în perioada 1
octombrie 2015 - 31 martie 2016, aceștia pot beneficia de anularea
penalităților de întârziere și a unei cote de 54,2%, conform art. 2 - 4 din
OUG nr. 44/2015 dacă îndeplinesc condițiile menționate la aceste
articole și doresc menținerea eșalonării la plată. De asemenea, acești
contribuabili pot beneficia de anularea unei cote de 54,2% din dobânda
eşalonată la plată şi nestinsă la 30 septembrie 2015, inclusiv, dacă
eşalonarea la plată se finalizează până la 31 martie 2016.
În cazul contribuabililor cărora li s-au comunicat deciziile de impunere
în perioada 1 - 21 octombrie 2015 (data intrării în vigoare a OUG nr.
44/2015) se poate face plata obligațiilor principale și o cotă de 45,8%
din dobânzi într-un termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a
Legii nr. 4/2016 (16 ianuarie 2016).

CUPRINS
Legea nr. 4/2016 pentru aprobarea
Ordonanței
de
urgență
a
Guvernului nr. 44/2015 privind
acordarea unor facilități fiscale,
publicat în M. Of. nr. 24 din 13
ianuarie 2016.
*intrare în vigoare la 16 ianuarie 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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