
   

 
TAX & BUSINESS SOLUTIONS SRL,  

Cotroceni Business Center, Blvd. Iuliu Maniu nr. 7, Corp A, sc. 2, et. 2, sector 6, Bucuresti,  
tel. 031 4378213, email. contact@taxation.ro, www.taxation.ro 

 

   

  

DOMENIU: REGLEMENTĂRI 
FINANCIARE 

 

T A X  focus 
nr. 48/13 septembrie 2016  

SUBIECT: ORGANIZAREA 
EVIDENȚEI DATORIILOR ȘI 
CREANȚELOR DUPĂ SCADENȚĂ. 
COMPENSAREA ACESTORA 

   

OG nr. 22/2016 a modificat OUG nr. 77/1999 privind unele măsuri pentru 
prevenirea incapacității de plată, cu modificările și completările ulterioare.  

Pentru informare, OG nr. 77/1999 stabilește obligația persoanelor juridice, 
indiferent de forma de organizare şi de tipul de proprietate, de a organiza 
evidenţa zilnică a obligaţiilor de plată şi evidenţa creanţelor, pe termene 
scadente, către/de la orice creditor/ debitor (această obligație a fost menținută 
de OG nr. 22/2016), precum și obligația de a participa la un sistem de 
compensare a acestor obligații administrat de Institutul de Management și 
Informatică (IMI).  

Față de forma anterioară a OUG nr. 77/1999, modificările au în vedere 
următoarele aspecte: 

1. Se stabilește termenul de la care apare obligația persoanei juridice de a 
întocmi situația privind sumele restante și, anume, după 30 zile de la data 
emiterii facturii sau de la scadență în cazul în care scadența este clar 
specificată. 

2. Raportarea ce trebuie întocmită se va depune prin internet (anterior, se 
depunea pe format hârtie sau CD) în vederea includerii în procedura de 
compensare a datoriilor neplătite la termenele scadente. Raportul se 
actualizează în decurs de o zi lucrătoare de la momentul oricărei modificări 
survenite. 

3. Obligația prelucrării, stocării, arhivării informațiilor revine structurii de 
compensare a datoriilor din cadrul Sucursalei București a Centrului de 
Pregătire pentru Personalul din Industrie - CPPI Bușteni, subordonată 
MInisterului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri 
(înlocuiește IMI) [n.n. aceste prevederi intră în vigoare la 29 septembrie 2016]. 

3. Sunt considerate contravenții:  

a) neținerea și neactualizarea evidenței obligațiilor de plată și a evidenței 
creanțelor (se sancționează cu amendă de la 500 la 1.000 lei).  

b) netransmiterea raportului (se sancționează cu amendă de la 1.000 la 
5.000 lei). Constatarea și aplicarea sancțiunilor se face de către 
persoane împuternicite din Ministerul Finanțelor Publice 

c) nerespectarea îndatoririlor privind confidențialitatea informațiior (se 
sancționează cu amendă de la 1.000 la 5.000 lei).  

Constatarea și aplicarea sancțiunilor de la lit. a) și b) se face de către 
persoane împuternicite din Ministerul Finanțelor Publice, iar pentru cele de la 
lit. c) competența revine persoanelor împuternicite din Inspectoratul General al 
Poliției Române [n.n. aceste prevederi intră în vigoare la 29 septembrie 2016]. 

4. Normele de aplicare a acestei ordonanțe vor fi aprobate prin hotărâre de 
guvern în 30 zile de la intrarea în vigoare a ordonanței. Întrucât vechile norme 
metodologice (aprobate prin HG nr. 685/1999) prevedeau anumite categorii de 
obligații și plafoane pentru care era obligatorie întocmrea situației privind 
sumele restante, ne așteptăm ca aceste prevederi să se regăsească și în 
normele metodologice care vor fi aprobate. 

 

CUPRINS 
Ordonanța Guvernului nr. 22/2016 
pentru modificarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr. 77/1999 
privind unele măsuri pentru 
prevenirea incapacității de plată, 
publicată în Monitorul Oficial nr. 
658 din 29 august 2016   
*intrare în vigoare: 1 septembrie 
2016, cu excepțiile menționate în text.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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