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Prin Legea nr. 155/2017 se aprobă, cu modificări, OUG nr. 22/2016 
care a modificat OUG nr. 77/1999 privind unele măsuri pentru 
prevenirea incapacității de plată (care a stat la baza introducerii unui 
sistem restrictiv de compensare a datoriilor reciproce – vezi HG nr. 
685/1999).  

Principala modificare adusă de lege se referă la faptul că obligația de 
a raporta sumele restante (datoriile pentru care au trecut mai mult de 
30 de zile de la scadență) revine doar persoanelor juridice cu 
capital integral/majoritar/minoritar de stat.  

Practic, începând cu data intrării în vigoare a legii (6 iulie 2017) 
firmele cu capital privat nu mai sunt obligate să raporteze sumele 
restante la entitatea abilitată să inițieze circuite de compensare 
(Structura de compensare a datoriilor din cadrul Sucursalei București 
a CPPI Bușteni).  

Note: 
1. Prin OUG nr. 22/2016 a fost stabilit un termen de 30 de zile pentru aprobarea de 
norme metodologice prin hotărâre de Guvern (implicit pentru abrogarea HG nr, 
685/1999 prin care s-a introdus obligativitatea utilizării ordinelor de compensare în 
relațiile dintre agenții economici). Acest termen nu a fost respectat de autorități astfel 
că prevederile referitoare la raportarea datoriilor restante nu au putut fi aplicate din 
motive obiective. 

2. Ordinele de compensare (formulare cu regim special) continuă să fie obligatorii 
până la modificarea Regulamentului de compensare a datoriilor nerambursate la 
scadenţă ale contribuabililor, persoane juridice (Anexa 2 la HG nr. 685/1999). 
Utilizarea acestora este permisă în continuare în baza Art. V din OUG nr. 22/2016, așa 
cum a fost modificat prin Legea nr. 155/2017. 
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SUBIECT: EVIDENȚA DATORIILOR LA SCADENȚĂ. 
ORDINE DE COMPENSARE 

NOTĂ: Această publicaţie are un scop pur 
informativ. Nu ne asumăm nicio response-
bilitate 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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