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A fost publicat Ordinul nr. 2604/2011 al Ministrului
pentru aplicarea prevederilor privind anularea sau reducerea
întârziere, prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr.

Ordonanţa stabilea că pentru obligaţiile fiscale restante la 31 august 2011
penalităţile de întârziere : 

 se anulează – dacă obligaţiile fiscale principale şi dobâ
sting prin plată sau compensare până la 31 decembrie 2011;

 se reduc cu 50% – dacă obligaţiile fiscale principale şi dobâ
se sting prin plată sau compensare până la 30 iunie 2012.

Ordinul aduce precizări privind obligaţiile fiscale pentru care se aplică 
facilităţile fiscale şi organele competente care acordă aceste facilităţi
clarifică termenii obligaţii fiscale principale, dobânzi aferente obligaţ
principale şi majorări de întârziere. Vă prezentăm câteva dintre 
modificări: 

 Obligaţiile fiscale pentru care se aplică facilităţ
de ANAF, precum şi cele stabilite de alte direcţ
Ministerului Finanţelor Publice transmise spre recuperare ANAF.

 Facilităţile fiscale se acordă de către ANAF, pri
Agenţia Naţională a Vămilor şi de direcţiile de sp
Finanţelor Publice. 

 Facilităţile se aplică pentru obligaţiile fiscale princip
declaraţiile fiscale ale contribuabilului depuse până la 31 august 2011 
şi/sau în deciziile de impunere comunicate contribuabilului până la 
această dată, dar şi pentru amenzi exigibile, de orice fel

 Ordinul permite aplicarea facilităţilor şi pentru o cot
majorările de întârziere  datorate pentru perioada 1 ianuarie 2006
iunie 2010, cotă ce este considerată componenta de

 Facilităţile fiscale nu se acordă pentru obligaţiile fiscale stinse prin p
sau prin sume încasate din valorificarea bunurilor sechestrate.

 Autorităţile fiscale identifică până la data de 15 octombrie 2011
contribuabilii care înregistrează obligaţii fiscale principale restante la data 
de 31 august 2011, şi notifică contribuabilii asupra
a facilităţilor fiscale disponibile.  Contribuabili care nu au fost notificaţ
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 Pentru acordarea facilităţilor fiscale contribuabilii pot depune o cerere prin care solicită o situaţie a 
obligaţiilor de plată exigibile care urmează a fi stinse în scopul îndeplinirii condiţiilor de acordare, 
precum şi a celor care intră sub incidenţa facilităţii.  

 Dacă au fost îndeplinite condiţiile pentru acordarea facilităţii, organul fiscal va emite, după caz,  decizia 
de anulare sau de reducere a penalităţilor de întârziere. Modelele celor doua decizii se găsesc în Ordinul 
ANAF nr. 3253/2011 publicat în Monitorul Oficial nr. 713 din 10 octombrie 2011.

[Surse: Monitorul Oficial al României nr. 707/06.10.2011 şi Monitorul Oficial al României nr. 713/1o.10.2011]

Pentru mai multe informaţii îi puteţi contacta pe Peter de Ruiter, Mihaela Mitroi, Ionuţ Simion, Daniel 
Anghel sau Brian Arnold.


