
 
 
 

 
 
NOUTATEA LEGISLATIVA: NR. 101/12.08.2019 

Amnistie fiscala 

CADRUL LEGAL: 

 
•  Ordonanta nr. 6/31.07.2019 privind instituirea unor facilitati fiscale (MO 648/05.08.2019) 
• Legea 207/20.07.2015 privind Codul de Procedura Fiscala cu modificarile si completarile ulterioare (Cod de Procedura 

Fiscala) 
 

 
DE RETINUT: Conform art. 27 alin. (2), contribuabilii care dispun efectuarea unei verificari suplimentare a 
obligatiilor fiscale aferente perioadei de prescriptie fiscala stabilita prin art. 110 alin. (1) – (2) Cod de Procedura 
Fiscala (2013-2018) si constata unele diferente fata de sumele declarate trebuie sa depuna declaratie rectificativa 
pana pe 15.08.2019 pentru ca organul fiscal sa le ia in considerare in situatia inspectiilor fiscale ce urmeaza a 
incepe dupa intrarea in vigoare a OUG 6/2019, in scopul acordarii anularii accesoriilor prevazute la art. 25 din 
aceasta Ordonanta. 
 
Prin OUG 6/2019 Guvernul incearca cresterea gradului de incasare a creantelor fiscale prin acordarea unor facilitati fiscale 
si imparte contribuabilii care figureaza cu debite restante la data de 31.12.2018 in doua categorii: 
I. Contribuabili care figureaza cu debite principale restante la 31.12.2018 in cuantum mai mare de 1.000.000 lei si 
neachitate pana la data emiterii certificatului de atestare fiscala si care pot restructura obligatiile bugetare principale si 
accesorii (tratate in Capitolul I din OUG 6/2019). Procedura de aplicare a facilitatilor fiscale adoptate in Capitolul I din 
OUG 6/2019 se va aproba in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a Ordonantei prin OMFP. 
II. Contribuabili cu debite principale restante la 31.12.2018 administrate de organul fiscal central sub 1.000.000 lei. Din 
aceasta categorie fac parte si debitorii persoane fizice sau entitati fara personalitate juridica, unitati administrativ-teritoriale 
si institutii publice care au obligatii bugetare principale restante la 31.12.2018 de 1.000.000 lei sau mai mare (tratate in 
Capitolul II din OUG 6/2019). Procedura de aplicare a facilitatilor fiscale adoptate in Capitolul I din OUG 6/2019 se va 
aproba in termen de 30 zile de la data intrarii in vigoare a Ordonantei prin OMFP. 
 
I. Ce prevede OUG 6/2019 pentru Categoria I de contribuabili? 
 

Facilitatea fiscala de 
care pot beneficia 
acesti contribuabili 
 
Art. 1 alin. (1) OUG 
6/2019 

Pot restructura obligatiile bugetare principale restante la 31 decembrie 2018. 

  
Care sunt obligatiile 
bugetare principale 
restante la 31.12.2018 
 
Art. 1 alin. (2) – (3) 
OUG 6/2019 

Obligatii bugetare = obligatia de plata a oricarei sume care se cuvine bugetului general 
consolidat individualizat in titluri executorii emise potrivit legii, existente in evidenta organului 
fiscal central, in vederea recuperarii. 
 
Obligatii bugetare principale restante la 31.12.2018 = obligatiile bugetare declarate de 
debitor sau stabilite de organul fiscal competent prin Decizie dupa data de 01 ianuarie 2019 
aferente perioadelor fiscale de pana la 31.12.2018. 

  
Alte obligatii bugetare 
care se pot 
restructura 
 
Art. 1 alin. (4) OUG 
6/2019 

Obligatii bugetare principale si accesorii stabilite de alte organe decat organe fiscale; amenzi 
de orice fel transmise spre recuperare organelor fiscale dupa 01.01.2019. 

  
Obligatii bugetare 
care nu se 
restructureaza  
 
Art. 1 alin. (5) OUG 
6/2019 
 
 
 
 
 

a) obligațiile bugetare care, la data eliberării certificatului de atestare fiscală, intră sub 
incidența art. 167 privind Codul de procedură fiscală (privind compensarea obligatiilor bugetare 
cu sume de rambursat/restituit), în limita sumei de rambursat/de restituit/de plată de la buget; 
 
b) obligațiile bugetare stabilite prin acte administrative care, la data eliberării certificatului de 
atestare fiscală, sunt suspendate în condițiile art. 14 sau 15 din Legea contenciosului 
administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. În cazul în care 
suspendarea executării actului administrativ încetează după data aprobării planului de 
restructurare și comunicarea deciziei de înlesnire la plată, debitorul poate solicita includerea în 
înlesnirea la plată a obligațiilor bugetare ce au făcut obiectul suspendării sau luarea altor 
măsuri de restructurare a obligațiilor bugetare. În acest scop, organul fiscal competent 



 

 
 
 
Obligatii bugetare 
care nu se 
restructureaza 
(continuare) 
 
Art. 1 alin. (5) OUG 
6/2019 

comunică debitorului o înștiințare de plată privind obligațiile bugetare individualizate în acte 
administrative pentru care a încetat suspendarea executării, precum și deciziile referitoare la 
obligațiile accesorii aferente;  
Mentiune: Art. 14 se refera la solicitarea de catre contribuabil a suspendarii executarii actului 
administrativ unilateral pana la pronuntarea instantei de fond. Art. 15 se refera la solicitarea in 
instanta a contribuabilului privind suspendarea executarii actului administrativ unilateral, 
precum si anularea in parte sau totala a titlului executoriu pana la solutionarea definitiva a 
cauzei. 
 
Atentie: Conform art. 1 alin. (6) OUG 6/2019, debitorii pot renunta la efectele suspendarii prin 
depunerea unei cereri de renuntare odata cu notificarea intentiei de aplicare a OUG 6/2019. 
 
c) obligațiile bugetare principale și accesorii reprezentând ajutor de stat de recuperat. 

  
Conditiile ce trebuie 
indeplinite pentru a 
beneficia de 
restructurarea 
obligatiilor bugetare 
 
Art. 2 alin. (1) OUG 
6/2019 

a) să nu îndeplinească condițiile pentru a beneficia de eșalonarea la plată reglementată 
de Codul de procedură fiscală; 
 
Mentiune: In art. 186 alin. (1) Cod de Procedura Fiscala se mentioneaza conditiile pentru 
acordarea esalonarii la plata, si anume:  
- lipsa temporara de disponibilitati banesti, dar cu capacitate financiara de plata pe perioada de 
esalonare la plata; 
- poate sa constituie garantia potrivit art. 193 Cod de Procedura Fiscala; 
- sa nu se afle in procedura de insolventa; 
- sa nu se afle in dizolvare; 
- sa nu se fi stabilit raspunderea potrivit legislatiei insolventei si/sau raspunderea solidara. 
 
b) să prezinte un plan de restructurare și un test al creditorului privat prudent, întocmite de un 
expert independent; 
 
c) să nu se afle în procedura insolvenței potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de 
prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare, sau 
potrivit Legii nr. 85/2006*), cu modificările și completările ulterioare;*) Legea nr. 85/2006 a fost 
abrogată prin Legea nr. 85/2014. 
 
d) să nu fi fost dizolvat, potrivit prevederilor legale în vigoare; 
 
e) să aibă depuse toate declarațiile fiscale, potrivit vectorului fiscal. Această condiție trebuie 
îndeplinită la data eliberării certificatului de atestare fiscală potrivit art. 3 alin. (3); 
 
Atentie: In cazul in care se constata ca debitorul nu si-a indeplinit obligatiile declarative, 
organul fiscal, dupa primirea notificarii de la debitor privind intentia restructurarii obligatiilor 
fiscale, il indruma de a depune declaratiile respective in termen de 10 zile lucratoare. 
 
f) să îndeplinească testul creditorului privat prudent, în sensul prezentei ordonanțe. Testul 
creditorului privat prudent reprezintă o analiză de sine stătătoare, efectuată pe baza premiselor 
avute în vedere în cadrul planului de restructurare a debitorului, din care să rezulte că statul se 
comportă similar unui creditor privat, suficient de prudent și diligent, care ar obține un grad mai 
mare de recuperare a creanțelor în varianta restructurării comparată atât cu varianta executării 
silite, cât și cu varianta deschiderii procedurii falimentului. 

 
II. Ce prevede OUG 6/2019 pentru Categoria II de contribuabili? 

Facilitatea fiscala de 
care pot beneficia 
acesti contribuabili 

Anularea unor obligatii accesorii aferente obligatiilor bugetare principale restante la 
31.12.2018, tratata la Capitolul II OUG 6/2019 

  
Care sunt obligatiile 
bugetare principale 
restante la 31.12.2018 
 
Art. 23 alin. (3) OUG 
6/2019 

a) obligații bugetare pentru care s-a împlinit scadența sau termenul de plată până la 
31.12.2018 inclusiv; 
 
b) diferențele de obligații bugetare principale stabilite prin decizie de impunere 
comunicate până la data de 31.12.2018 inclusiv, chiar dacă pentru acestea nu s-a împlinit 
termenul de plată prevăzut la art. 156 alin. (1) din Codul de procedură fiscală (pentru decizii 
comunicate in intervalul 1-15 ale lunii (L), termenul de plata este 5 ale lunii urmatoare (L+1); 
decizii comunicate in intervalul 16-31 L, termenul de plata este 20 L+1) 
 
c) alte obligații de plată individualizate în titluri executorii emise potrivit legii și existente în 
evidența organului fiscal în vederea recuperării la data de 31.12.2018 inclusiv. 

  



 

Nu sunt considerate 
obligatii restante la 
31.12.2018 
 
Art. 23 alin. (4) OUG 
6/2019 

a) obligațiile bugetare pentru care s-au acordat și sunt în derulare înlesniri la plată, potrivit 
legii, la data de 31 decembrie 2018 inclusiv; 
 
b) obligațiile de plată stabilite în acte administrative a căror executare este suspendată în 
condițiile legii, la data de 31 decembrie 2018 inclusiv. 
 
Mentiune: Conform art. 23 alin. (5) OUG 6/2019, sunt considerate restante la 31.12.2018 
daca inlesnirea sau suspendarea isi pierd valabilitatea pana la 15.12.2019. La suspendare se 
poate renunta depunand o cerere pana la 15.12.2019. 

  
In ce conditii se 
poate beneficia la 
anularea 
accesoriilor: 
 
Art. 24 OUG 6/2019 

a) toate obligațiile bugetare principale restante la 31 decembrie 2018 inclusiv, 
administrate de organul fiscal central, se sting prin orice modalitate prevăzută de lege până 
la data de 15.12.2019 inclusiv; 
 
b) sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de lege toate obligațiile bugetare principale și 
accesorii administrate de organul fiscal central cu termene de plată cuprinse in perioada  
01.01.2019 – 15.12.2019 inclusiv până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor; 
 
c) debitorul să aibă depuse toate declarațiile fiscale, potrivit vectorului fiscal, până la data 
depunerii cererii de anulare a accesoriilor. Această condiție se consideră îndeplinită și în 
cazul în care, pentru perioadele în care nu s-au depus declarații fiscale, obligațiile fiscale au 
fost stabilite, prin decizie, de către organul fiscal central; 
 
d) debitorul depune cererea de anulare a accesoriilor după îndeplinirea în mod 
corespunzător a condițiilor prevăzute la lit. a)-c), dar nu mai târziu de 15.12.2019 inclusiv, 
sub sancțiunea decăderii. 

  
Accesoriile pentru 
obligatiile bugetare 
din DECLARATIILE 
RECTIFICATIVE 
aferente perioadei cu 
scadenta anterioara 
datei de 31.12.2018 
se anuleaza in 
conditiile 
 
Art. 25, art. 27 alin. (2) 
OUG 6/2019 

Art. 25 OUG 6/2019: 
a) declarația rectificativă este depusă în perioada 01.01.2019 – 15.12.2019 inclusiv; 
 
b) toate obligațiile bugetare principale individualizate în declarația rectificativă se sting prin 
orice modalitate prevăzută de lege până la 15.12.2019 inclusiv; 
 
c) sunt îndeplinite, în mod corespunzător, condițiile prevăzute la art. 24 lit. b)-d). 
 
Conditiile prevazute la art. 24: 
b) sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de lege toate obligațiile bugetare principale și 
accesorii administrate de organul fiscal central cu termene de plată cuprinse in perioada 
01.01.2019 - 15.12.2019 inclusiv până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor; 
 
c) debitorul să aibă depuse toate declarațiile fiscale, potrivit vectorului fiscal, până la data 
depunerii cererii de anulare a accesoriilor. Această condiție se consideră îndeplinită și în 
cazul în care, pentru perioadele în care nu s-au depus declarații fiscale, obligațiile fiscale au 
fost stabilite, prin decizie, de către organul fiscal central; 
 
d) debitorul depune cererea de anulare a accesoriilor după îndeplinirea în mod 
corespunzător a condițiilor , dar nu mai târziu de 15.12.2019 inclusiv, sub sancțiunea 
decăderii. 
 
Mentiune: Conform art. 25 alin. (2), se poate aplica art. 25 alin. (1) si pentru sumele aferente 
corectiilor erorilor din Deconturi TVA. 
 
Important: Conform art. 27 alin. (2), declaratii rectificative depuse pana la 15.08.2019 sunt 
luate in considerare la inspectiile fiscale ce vor avea loc pentru acordarea anularii. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Anularea accesoriilor 
pentru debite 
principale cu 
termene de plata 
pana la 31.12.2018 
inclusiv si STINSE 
PANA la 31.12.2018 

Daca sunt indeplinite conditiile din art. 24 OUG 6/2019: 
 
b) sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de lege toate obligațiile bugetare principale și 
accesorii administrate de organul fiscal central cu termene de plată cuprinse între data de 
01.01.2019 și             15.12.2019 inclusiv până la data depunerii cererii de anulare a 
accesoriilor; 
 



 

(deci platite cu 
intarziere) 
 
Art. 26 OUG 6/2019 

c) debitorul să aibă depuse toate declarațiile fiscale, potrivit vectorului fiscal, până la data 
depunerii cererii de anulare a accesoriilor. Această condiție se consideră îndeplinită și în 
cazul în care, pentru perioadele în care nu s-au depus declarații fiscale, obligațiile fiscale au 
fost stabilite, prin decizie, de către organul fiscal central; 
 
d) debitorul depune cererea de anulare a accesoriilor după îndeplinirea în mod corespunzător 
a condițiilor, dar nu mai târziu de 15.12.2019 inclusiv, sub sancțiunea decăderii. 

  
Anularea accesoriilor 
aferente debitelor 
prin DECIZII DE 
IMPUNERE rezultate 
in baza unor RIF-uri 
 
Art. 27 alin. (1) OUG 
6/2019 

Conditii: 
 
a) toate diferențele de obligații bugetare principale individualizate în decizia de impunere sunt 
stinse prin orice modalitate prevăzută de lege până la termenul de plată prevăzut la art. 156 
alin. (1) din Codul de procedură fiscală (pentru decizii comunicate in intervalul 1-15 ale lunii 
(L), termenul de plata este 5 ale lunii urmatoare (L+1); decizii comunicate in intervalul 16-31 
L, termenul de plata este 20 L+1); 
 
b) cererea de anulare a accesoriilor se depune în termen de 90 de zile de la comunicarea 
deciziei de impunere, sub sancțiunea decăderii. 

  
NOTIFICAREA 
intentiei de a 
beneficia de anulare 
a accesoriilor 
aferente obligatiilor 
bugetare restante 
 
Art. 28 OUG 6/2019 

Debitorii care intentioneaza sa beneficieze de anularea obligatiilor bugetare accesorii pot 
notifica organul fiscal pana la cel tarziu data depunerii cererii de anulare a accesoriilor, 
15.12.2019. 
 
Dupa primirea notificarii, organul fiscal verifica daca debitorul si-a indeplinit obligatiile 
declarative, efectueaza stingerile, compensarile si orice alte operatiuni necesare in vederea 
stabilirii cu certitudine a obligatiilor bugetare ce constituie conditie pentru acordarea facilitatii 
fiscale.  
 
In cazul in care debitorul nu s-a indeplinit obligatiile declarative, organul fiscal il indruma în 
aplicarea prevederilor legislației fiscale, în îndeplinirea obligațiilor și exercitarea drepturilor 
sale, ca urmare a solicitării contribuabilului/plătitorului sau din inițiativa organului fiscal, după 
caz. 
 
In vederea aplicarii OUG 6/2019, organul fiscal a inceput procedura de clarificare a 
eventualelor neconcordante cu privire la obligatiile bugetare, neconcordante intre 
sumele din declaratii si sumele din situatiile financiare, in vederea indeplinirii 
conditiilor pentru acordarea facilitatilor fiscale, conform art. 28 alin. (4) OUG 6/2019. 
 
Pentru debitorii care au notificat, organul fiscal efectueaza operatiile: 
a) emite decizii de amanare la plata a dobânzilor, penalităților și tuturor accesoriilelor, care 
pot face obiectul anulării; 
 
b) neinceperea sau suspendarea procedurii de executare silită pentru obligatii fiscale 
accesoriin amanate la plata conform lit. a); 
 
c) nestingerea obligațiilor accesorii amânate la plată potrivit lit. a)  până la data 
soluționării cererii de anulare a accesoriilor sau până la data de 15.12.2019 inclusiv, în cazul 
în care debitorul nu depune cerere de anulare a accesoriilor. 
 
Decizia de amanare la plata a dobanzilor isi pierde valabilitatea in oricare dintre situatiile: 
 
a) la data emiterii deciziei de anulare a accesoriilor sau a deciziei de respingere a cererii de 
anulare a accesoriilor, după caz; 
 
b) la data de 15 decembrie 2019, în cazul în care debitorul nu depune cerere de anulare a 
accesoriilor. 
  
Important: Pentru debitorii care nu au notificat organul fiscal, dobanzile, penalitatile si toate 
accesoriile care pot fi anulate conform art. 24 – 27 si care au fost achitate se restituie 
potrivit Codului de Procedura Fiscala. 
 

Efectul prevederilor 
OUG 6/2019 asupra 
popririlor instituite  
 
Art. 29 OUG 6/2019 

In cazul in care, la data intrarii in vigoare a OUG 6/2019 (05.08.2019), s-au instituit popriri si 
sumele din conturile bancare sunt indisponibilizate, debitorul, care a notificat organul fiscal 
potrivit art. 28, poate dispune efectuarea platii sumelor inscrise in adresele de infiintare a 
popririi. 
 
Aceste prevederi sunt aplicabile si pentru popririle infiintate intre 05.08.2019 si 15.12.2019. 

  



 

Cererea de anulare a 
accesoriilor 
 
Art. 30 OUG 6/2019 

Cererea de anulare a accesoriilor se solutioneaza prin decizie de anulare a accesoriilor sau, 
dupa caz, decizie de respingere a cererii de anulare a accesoriilor, in functie de indeplinirea 
conditiilor din art. 24-27 OUG 6/2019 prezentate mai sus. 

  
Anularea accesoriilor 
in cazul debitorilor 
care beneficiaza de 
ESALONARE LA 
PLATA 
 
Art. 31 OUG 6/2019 

Debitorii care la data de 05.08.2019 beneficiaza de esalonarea la plata a obligatiilor fiscale 
potrivit Codului de Procedura Fiscala, precum si cei care obtin esalonarea in perioada 
05.08.2019 - 15.12.2019 pot beneficia de anularea dobanzilor, penalitatilor si tuturor 
accesoriilor, daca:  
- indeplinesc conditiile din art. 25-27 si doresc si mentinerea esalonarii la plata;  
- esalonarea la plata se finalizeaza pana la 15.12.2019.  
 
In acest caz, accesoriile incluse in ratele de esalonare cu termene de plata dupa 
05.08.2019 achitate odata cu plata ratei de esalonare se restituie potrivit Codului de 
Procedura Fiscala. 

  
Anulare accesorii in 
cazul debitorilor care 
au CERERI DE 
RAMBURSARE in 
curs de solutionare 
la data de 15.12.2019 
 
Art. 34 OUG 6/2019 

Daca dupa 15.12.2019 organul fiscal respinge total sau partial rambursarea solicitata pentru 
care debitorul a beneficiat de incasarea sumelor sau de compensarea lor intrand sub 
incidenta solutionarii decontului de TVA cu optiune de rambursare cu verificare ulterioara, 
beneficiaza de anularea accesoriilor daca achita obligatiile bugetare de care depinde 
anularea, nestinse prin compensare in termen de 30 de zile de la data comunicarii deciziei 
prin care se respinge rambursarea. 

  
Cazuri de mentinere 
a valabilitatii 
facilitatilor fiscale 
 
Art. 35 OUG 6/2019 

a) în cazul desființării actului administrativ fiscal în procedura de soluționare a contestației 
chiar dacă s-a dispus emiterea unui nou act administrativ fiscal; 
 
b) în cazul în care ulterior emiterii certificatului de atestare fiscală potrivit art. 28, organul fiscal 
constată existența unor obligații bugetare ce nu au fost incluse în certificatul de atestare 
fiscală. 

 
 
III. Facilitati fiscale pentru debite administrate de alte autoritati publice 
 

Anularea accesoriilor 
in cazul obligatiilor 
bugetare restante la 
31.12.2018 datorate 
BUGETELOR 
LOCALE 
 
Art. 32 OUG 6/2019 

În cazul obligațiilor bugetare restante la 31.12.2018 mai mari sau mai mici de 1 milion lei, 
datorate bugetelor locale facilitatile fiscale prevazute in OUG 6/2019 se aplică de către 
unitățile administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale 
municipiului București, opțional, dacă consiliul local stabilește, prin hotărâre, aplicarea 
acestor prevederi. 

  
Anularea accesoriilor 
in cazul operatiilor 
bugetare restante la 
31.12.2018 
administrate de ALTE 
INSTITUTII SAU 
AUTORITATI 
PUBLICE 
 
Art. 33 OUG 6/2019 

Cererea de anulare a accesoriilor se depune de debitor in baza OUG 6/2019 și se 
soluționează de către instituția sau autoritatea publică care administrează respectivele 
obligații bugetare. 

 
Adriana Badiu, CCF, CECCAR, CAFR  
Managing Partner  
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