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Sumar: 

1. Ordinul nr. 2100/2020 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligațiilor de plată 

accesorii („Ordinul 2100/2020”) 

Procedura de anulare a obligațiilor de plată accesorii 

În vederea asigurării unei bune implementări a Capitolului II din Ordonanța Guvernului nr. 

69/2020 („OUG 69”), s-a publicat în Monitorul Oficial nr. 635/20.07.2020 procedura de 

anulare a obligațiilor de plată accesorii aprobată prin Ordinul 2100/2020, care se aplică 

obligațiilor bugetare administrate de organul fiscal central, inclusiv organele vamale.  

Ordinul 2100/2020 prevede formatul și conținutul formularelor tip prin care (i) contribuabilii 

pot notifica autorităților fiscale intenția de a beneficia de anularea obligațiilor de plată 

accesorii potrivit OUG 69/2020 și prin care (ii) contribuabilii pot solicita anularea obligațiilor 

de plată accesorii, potrivit OUG 69/2020.  

De asemenea, sunt reglementate aspecte procedurale privind retragerea notificării/cererii 

de anulare a accesoriilor, precum și situații particulare în care contribuabilii pot beneficia 

de anularea acesoriilor datorate, cum ar fi: 

• anularea obligațiilor în cazul persoanelor care au în derulare o eșalonare la plată; 

• situația în care contribuabilii renunță la efectele suspendării actului administrativ 

fiscal pentru a beneficia de anularea accesoriilor;  

• anularea obligațiilor în cazul persoanelor pentru care s-a atras răspunderea. 

Condițiile generale pentru accesarea facilității se mențin, și anume: 

• plata obligațiilor bugetare principale restante la 31 martie 2020;  

• achitarea integrală a obligațiilor curente (cele născute după 31 martie 2020);   

• depunerea tuturor declarațiilor fiscale și a cererii de anulare a accesoriilor până la 

15 decembrie 2020. 
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Editori 
Țuca Zbârcea & Asociații Tax S.R.L. este divizia de consultanță fiscală a Țuca Zbârcea 

& Asociații, organizată ca o structură societară de sine stătătoare cu o echipă formată 

din consultanți fiscali autorizați, având o vastă experiență în domeniu. Serviciile oferite 

acoperă: planificarea tranzacțiilor, consultanță fiscală operațională, structuri de 

eficientizare (scheme de optimizare fiscală), analize fiscale și audit, audituri ale 

autorităților fiscale și soluționarea litigiilor (inclusiv combaterea riscurilor și a 

eventualului impact al unor litigii de lungă durată cu autoritățile fiscale), conformare 

și reprezentare fiscală, precum și stabilirea prețurilor de transfer.  

Experții fiscali din cadrul Țuca Zbârcea & Asociații Tax S.R.L. colaborează îndeaproape 

cu avocații firmei cu experiență în gestionarea diverselor problematici de procedură și 

contencios fiscal, asistând și reprezentând clienți dintr-o varietate de industrii cu 

privire la toate tipurile de taxe, obligații fiscale, facilități fiscale ori contribuții de orice 

natură la bugetele de stat.  

Țuca Zbârcea & Asociații și Țuca Zbârcea & Asociații Tax S.R.L. colaborează cu 

Andersen Global în România.  
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Acest material informativ are numai un caracter orientativ. Scopul său nu este de a oferi consultanţă fiscală cu caracter definitiv, care se va 

solicita conform fiecărei probleme în parte. Pentru detalii şi clarificări privind oricare dintre subiectele tratate în Buletinul Fiscal, vă rugăm să 

contactaţi consultantul sus-menţionat. 
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