
Reff și Asociații SCA este societate de avocați membră a Baroului București, independentă în conformitate cu reglementările aplicabile profesiei de avocat, și reprezintă rețeaua de societăți de avocați Deloitte Legal în România. Deloitte Legal înseamnă practicile juridice ale membrilor Deloitte Touche 
Tohmatsu Limited și afiliații acestora, care oferă servicii de asistență juridica. Pentru o descriere a serviciilor de asistență juridică oferite de entitățile membre ale Deloitte Legal, vă rugăm accesați: http://www.deloitte.com/deloittelegal.

Caracteristicile diverselor facilități fiscale 
în vigoare în noiembrie 2020
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Restructurarea 
obligațiilor 
bugetare, atât 
principale, cât și 
accesorii

Anularea dobânzilor, 
penalităților și altor 
accesorii aferente unor 
obligații bugetare ale 
contribuabililor

Orice persoane 
juridice de drept 
public sau privat, cu 
excepţia instituţiilor 
publice și a unităților 
administrativ-teritoriale

Toate categoriile de 
debitori

Toate categoriile 
de debitori

Eșalonarea obligațiilor 
fiscale principale și 
accesorii

Prelungirea măsurii 
suspendării sau 
neînceperea executării silite 
a obligațiilor fiscale scadente 
sau având termene de plată 
de după declararea stării de 
urgență până la 25 
decembrie 2020

Prelungirea măsurii 
rambursării TVA cu control 
ulterior până la 25 
ianuarie 2021

Să nu aibă acces la 
eșalonarea la plată 
potrivit Codului de 
procedură fiscală

Plan de restructurare și 
un test al creditorului 
privat prudent

Să nu se afle în 
procedura insolvenței 
sau să fi fost dizolvat

Toate declarațiile fiscale 
să fie depuse la data 
eliberării certificatului de 
atestare fiscală

Să îndeplinească testul 
creditorului privat 
prudent

Să fie achitate obligațiile 
bugetare principale și 
accesorii restante la 31 
martie 2020 inclusiv

Să fie achitate toate 
obligațiile bugetare 
principale și accesorii care 
au termene de plată 
cuprinse între 1 aprilie 2020 
și 15 decembrie 2020/data 
depunerii cererii  de anulare 
a accesoriilor inclusiv

Să fie depuse toate 
declarațiile fiscale, atât 
pentru perioada de până la 
1 aprilie 2020, cât și pentru 
perioada 1 aprilie 2020–15 
decembrie 2020/data 
depunerii cererii

Reguli speciale pentru 
anularea accesoriilor prin 
declarație rectificativă, 
precum și în cazul corectării 
erorilor din deconturile de 
taxă pe valoarea adăugată

Condiţie privind cuantumul 
obligației fiscale: (i) peste 
500 lei – persoane fizice și 
(ii) peste 5.000 lei – 
persoane juridice

Să nu se afle în procedura 
falimentului sau în dizolvare

Să nu înregistreze obligații 
fiscale restante la data 
declarării stării de urgență 
și nestinse la data eliberării 
certificatului de atestare 
fiscală

Să nu i se fi stabilit 
răspunderea potrivit 
legislației privind insolvența 
și/sau răspunderea 
solidară, cu anumite 
excepții

Să fie depuse toate 
declarațiile fiscale la data 
eliberării certificatului de 
atestare fiscală

Pasul 1: depunere 
notificare între 1 
noiembrie 2020 și 31 
martie 2021

Pasul 2: eliberare 
certificat de atestare 
fiscală în termen de 5 
zile lucrătoare

Pasul 3: cerere de 
restructurare împreună 
cu dosarul complet, 
până la 30 iunie 2021

Pasul 1, opțional: 
depunere notificare până la 
15 decembrie 2020 inclusiv

Pasul 2, obligatoriu: 
depunere cerere de anulare 
a accesoriilor până la 15 
decembrie 2020 inclusiv

Excepție de la pasul 2: în 
cazul accesoriilor 
individualizate ca urmare a 
unei inspecții fiscale, 
termenul este de 90 de zile 
de la comunicarea deciziei 
de impunere

Pasul 1: depunere cerere 
de eșalonare la plată până 
la data de 15 decembrie 
inclusiv

Pasul 2: eliberare certificat 
de atestare fiscală în termen 
de 5 zile lucrătoare

există anumite condiții de 
menținere a valabilității 
eșalonării la plată

Pentru anularea 
obligațiilor accesorii fără 
restructurarea 
principalului, se aplică 
OUG 69/2020

Posibilitatea cumulării celor 
două facilități 
(restructurare și amnistie) 
se aplică în situații 
restrictive

Posibilitatea cumulării celor 
două facilități (restructurare 
și amnisitie) se aplică în 
situații restrictive

PRINCIPALELE 
FACILITĂȚI

BENEFICIARII
FACILITĂȚILOR

CONDIȚII 
GENERALE 
DE ACORDARE

CORELAŢIA DINTRE 
ACESTE FACILITĂȚI 
FISCALE

OG 6/2019 OUG 181/2020OUG 69/2020


