
Înlesnirile la plat� de care beneficiaz� 
contribuabilii care au de încasat sume de la autorit��ile cu competen�e

în gestionarea fondurilor europene precum �i partenerii acestora 
[OUG nr.50/2013- MO nr.320 03/06/2013]

Procedura de ob�inere a înlesnirilor la plat� 
[OMFP nr.1520/2013- MO nr. 583/13/09/2013]

Începând cu 3 iunie 2013:
1. Se amân� la plat� obliga�iile fiscale (impozite, taxe, contribu�ii �i alte sume datorate
bugetului general consolidat, inclusiv obliga�ii accesorii) administrate de ANAF sau
transmise spre recuperare acesteia, datorate de contribuabilii care au de încasat 1sume
certe, lichide �i exigibile de la 2autorit��ile competente în gestionarea fondurilor
europene în baza contractelor de finan�are încheiate cu acestea, precum �i obliga�iile
fiscale datorate de partenerii acestora potrivit acordului de parteneriat, anex� la
contractul de finan�are.
1Sume certe, lichide �i exigibile=sumele autorizate la plat� aferente cererilor de
rambursare depuse de beneficiar la autorit��ile cu competen�e în gestionarea
fondurilor europene
2Autorit��i competente=autorit��ile competente în gestionarea fondurilor
europene
 

Amânarea la plat� nu se acord�:
   a) contribuabililor pentru care s-a deschis procedura insolven�ei;
  b) contribuabililor pentru care a început executarea silit� de c�tre un alt creditor prin
poprirea sumelor de încasat de la autorit��ile competente;
  c) contribuabililor care au în derulare o e�alonare la plat� în condi�iile OUG nr.
29/2011.

Documente necesare ob�inerii amân�rii la plat�:
Amânarea la plat� se acord� de organul fiscal pe baza unei cereri (al c�rei

con�inut este prev�zut la art. 4 alin. (3) din OMFP nr. 1520/2013), în ordinea vechimii
obliga�iilor fiscale, în limita sumei de încasat de la 2autorit��ile competente, conform
atestatului emis de acestea, anexat la cerere, în original. 

Înainte de a depune la organul fiscal cererea de acordare a amân�rii la plat� a
obliga�iilor fiscale principale �i accesorii, contribuabilul trebuie s� solicite 2autorit��ii
competente, pe baza unei cereri (al c�rei con�inut este prev�zut la art. 5 alin. (2) din
OMFP nr.1520/2013), eliberarea atestatului prin care se certific� cuantumul
1sumelor certe, lichide �i exigibile pe care contribuabilul le are de încasat.

Cererea de eliberare a atestatului se solu�ioneaz� de autoritatea competent�2 în
termen de cel mult 5 zile de la data depunerii cererii. [art. 5 din  OMFP nr. 1520/2013]

La data depunerii cererii de acordare a amân�rii la plat�, atestatul trebuie s� fie
în termenul de valabilitate de 20 de zile de la data emiterii.

Cererea de acordare a amân�rii la plat� trebuie s� fie înso�it� �i de declara�ia
pe propria r�spundere a contribuabilului, din care s� reias� c� nu se afl� în
procedura insolven�ei.
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       Cererea de acordare a amân�rii la plat� se solu�ioneaz� de organul fiscal în
termen de cel mult 15 zile de la data depunerii, prin decizie de amânare la plat� a
obliga�iilor fiscale principale �i accesorii sau decizie de respingere, dup� caz.

      În vederea solu�ion�rii cererii de acordare a amân�rii la plat�, organul fiscal
elibereaz�, din oficiu, în termen de cel mult 5 zile de la data depunerii cererii, certificatul
de atestare fiscal� (al c�rui model este prev�zut în anexa nr. 2 la OMFP nr.
1520/2013), în 2 exemplare. Un exemplar se comunic� contribuabilului. [art. 7, 8 �i 9
din OMFP nr. 1520/2013]

Amânarea la plat� se acord� pân� la data la care autoritatea competent� are
resursele b�ne�ti pentru executarea obliga�iei, dar nu mai mult de 2 ani.

Pe perioada amân�rii la plat�, pentru obliga�iile fiscale principale amânate
la plat� contribuabilii nu datoreaz� dobânzi, penalit��i sau accesorii de orice
natur�, dac� au renun�at la perceperea sau încasarea de dobânzi, penalit��i sau
accesorii de orice natur�, aferente crean�elor de încasat de la autoritatea
competent�, printr-o notificare adresat� acesteia. [art. 5 alin. (4) �i art. 10 din OMFP
nr. 1520/2013]

În situa�ia în care contribuabilii nu renun�� la perceperea sau încasarea de
dobânzi, penalit��i sau accesorii de orice natur� aferente crean�elor de încasat de la
autoritatea competent�, ace�tia datoreaz� dobânzi, penalit��i de întârziere sau
accesorii, pentru obliga�iile fiscale principale amânate la plat�.

În situa�ia în care, pe perioada amân�rii la plat�, contribuabilul dore�te s�
renun�e la dreptul de a percepe sau încasa dobânzi, penalit��i ori accesorii de orice
natur�, aferente crean�elor de încasat de la autoritatea competent�, acesta depune o
notificare la aceast�  autoritate, care va emite un nou atestat care înlocuie�te atestatul
emis ini�ial. Contribuabilul va depune atestatul împreun� cu o nou� cerere. [art. 12 din  
OMFP nr. 1520/2013]

Pe perioada amân�rii la plat� pentru obliga�iile fiscale amânate la plat� nu
începe sau se suspend�, dup� caz, procedura de executare silit�.

Contribuabilul care a depus la autoritatea competent� o cerere de rambursare
aflat� în cursul procedurii de validare/autorizare la plat� �i al c�rei termen de plat� a
fost dep��it, beneficiaz�, în limita sumelor înscrise în aceast� cerere, de neînceperea
sau suspendarea execut�rii silite a obliga�iilor fiscale principale �i accesorii ori a altor
sume datorate bugetului general consolidat, pe baza unui atestat emis, la solicitarea sa,
de autoritatea competent�, pe care îl depune la organul fiscal. [art. 15 din  OMFP nr.
1520/2013]
       

Autoritatea competent� notific� contribuabilul cu privire la suma amânat� la plat�
care trebuie pl�tit� de acesta din suma ce urmeaz� a-i fi virat� �i transmite organului
fiscal competent, o copie a notific�rii. 

În scopul încas�rii sumelor de la autoritatea competent�, contribuabilul prezint�
la unit��ile teritoriale ale Trezoreriei Statului, la data primirii notific�rii de la autoritatea
competent�, ordinele de plat� prin care achit� obliga�iile fiscale �i care trebuie s�
corespund� cu sumele din notificare �i din decizia organului fiscal. În ordinele de plat�
prezentate de contribuabil, la rubrica "Reprezentând" se vor înscrie obligatoriu num�rul
�i data notific�rii primite de la autoritatea competent�. [art. 11 din  OMFP nr. 1520/2013]
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      Contribuabilul poate depune una sau mai multe cereri de acordare a amân�rii la
plat� ori de câte ori are de încasat sume certe, lichide �i exigibile de la autoritatea
competent�.

3. Se amân� la plat� în vederea scutirii, dobânzile, penalit��ile de întârziere sau
accesoriile aferente obliga�iilor fiscale principale scadente dup� depunerea cererii de
rambursare, datorate de contribuabilii care au de încasat sume sau care au încasat
sume dup� data 3 iunie 2013 în baza unei cereri de rambursare cu termenul de plat�
dep��it, în limita sumei solicitate la rambursare autorit��ii competente, dac� sunt
îndeplinite, cumulativ, urm�toarele condi�ii:
a) obliga�iile fiscale principale care au generat dobânzi, penalit��i de întârziere sau
accesorii de orice natur� sunt stinse la data 3 iunie 2013;
b) dobânzile, penalit��ile de întârziere sau accesoriile de orice natur� sunt datorate �i
nestinse la data depunerii cererii la organul fiscal;
c) contribuabilii au renun�at la dreptul de a percepe sau încasa dobânzi, penalit��i sau
accesorii de orice natur�, aferente crean�elor de încasat de la autoritatea competent�.

    Înainte de a depune la organul fiscal cererile de scutire la plat�/amânare la plat� în
vederea scutirii a obliga�iilor fiscale accesorii, contribuabilul solicit� autorit��ii
competente eliberarea unui atestat, care se anexeaz� la cererea adresat� organului
fiscal. Cererea de eliberare a atestatului trebuie s� con�in� elementele prev�zute la art.
5 alin. (7) lit. a) - c), e), h) - j) în OMFP nr. 1520/2013.
    Scutirea la plata dobânzilor, penalit��ilor de întârziere sau accesoriilor de orice natur�
se acord� dup� autorizarea �i efectuarea pl��ii cheltuielii reprezentând obliga�ia fiscal�
principal� care a generat dobânda, penalitatea de întârziere sau accesoriul de orice
natur�, pentru perioada cuprins� între data la care trebuia efectuat� plata de c�tre
autoritatea competent� potrivit termenelor stabilite în contractul de finan�are �i data
pl��ii. [art.V alin. (21) din OUG nr. 50/2013]

2. Se scutesc de la plat� dobânzile, penalit��ile de întârziere sau accesoriile de orice
natur� aferente obliga�iilor fiscale principale scadente în perioada cuprins� între data la
care trebuia efectuat� plata de c�tre autoritatea competent� potrivit termenelor stabilite
în contractul de finan�are �i data efectu�rii pl��ii, datorate de contribuabilii care au
încasat de la autorit��ile competente înainte de data de 3 iunie 2013, dup� termenul
contractual, sume aferente cererilor de rambursare autorizate la plat�, pentru perioada
cuprins� între data la care trebuia efectuat� plata de c�tre autoritatea competent� �i
data pl��ii, dac� sunt îndeplinite, cumulativ, urm�toarele condi�ii:
a) obliga�iile fiscale principale care au generat dobânzi, penalit��i de întârziere sau
accesorii de orice natur� au fost autorizate de c�tre autoritatea competent�;
b) dobânzile, penalit��ile de întârziere sau accesoriile de orice natur� sunt datorate �i
nestinse la data depunerii cererii la organul fiscal;
c) contribuabilii au renun�at la dreptul de a percepe sau încasa dobânzi, penalit��i sau
accesorii de orice natur�, aferente crean�elor de încasat de la autoritatea competent�.
[art.V alin. (20) din OUG nr. 50/2013]
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