
Acordarea de facilităţi fiscale

          COMUNICAT privind acordarea facilitatii fiscale constand in anularea cotei de 50% 
respectiv cotei de 25%  din majorarile de intarziere aferente obligatiilor fiscale principale 
restante la data de 31.08.2011.
 
       Ordinul Ministerul Finantelor Publice nr.2842/2011  privind aprobarea normelor pentru  
administrarea  creantelor  fiscale  ale  unitatilor  administrativ-teritoriale  sau,  dupa  caz,  ale  
subdiviziunilor  administrativ-teritoriale  ale  municipiilor  în  vederea  anularii  unor  obligatii  
fiscale  accesorii  administrate  de  catre  compartimentele  de  specialitate  ale  autoritatilor  
administratiei  publice  locale,publicat  in  Monitorul  Oficial  nr.  838/25.11.2011,  prevede 
acordarea urmatoarelor facilitati fiscale:

1)  anularea  cotei  de  50%  din  majorarile  de  intarziere  aferente  obligatiilor  fiscale 
principale cu termene de plata scadente pana la data de 31.08.2011si neachitate pana la 
data de 31.08.2011. Acesta facilitate  fiscala  se acorda doar daca obligatiile principale 
incluziv  sumele  reprezentand  amenzi  exigibile  si  cota  de  50%  din  majorarile  de 
intarziere,  calculate pana la data platii, sunt stinse prin plata sau compensare pana la data 
de 31.12. 2011. 

2)  anularea  cotei  de  25%  din  majorarile  de  intarziere  aferente  obligatiilor  fiscale 
principale cu termene de plata scadente pana la data de 31.08.2011si neachitate pana la 
data  de  31.08.2011.  Acesta  facilitate  fiscala  se  acorda  doar  daca  obligatiile  fiscale 
principale incluziv sumele reprezentand amenzi exigibile si cota de 75% din majorarile 
de intarziere, calculate pana la data platii, sunt stinse prin plata sau compensare pana la 
data de 30.06.2012.

       Subliniem faptul ca, pentru acordarea scutirii prevazute la pct. 1, este necesara achitarea 
obligatiilor fiscale pana la 31.12.2011, depunerea cererii privind acordarea scutirii fiind posibila 
si dupa acest termen.

        Contribuabililor care au  stins prin plată sau compensare toate obligaţiile de plată şi solicită 
acordarea facilităţilor precizate mai sus, prin depunerea unei cereri la organul competent, până la 
data de 31 decembrie 2011, respectiv 30 iunie 2012, după caz, le sunt aplicabile aceste prevederi, 
în mod corespunzător. În acest caz, contribuabilul poate solicita stingerea obligatiilor aferente 
anului fiscal 2012.
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