
 
 
 

 
 
NOUTATEA LEGISLATIVA: NR. 002/04.01.2018 

Procedura privind cesiunea dreptului de restituire / rambursare 
 a creanțelor fiscale 

CADRUL LEGAL: 

 •  OpANAF nr. 3357 / 23.11.2017 pentru aprobarea Procedurii privind cesiunea dreptului de restituire / rambursare a 
creanțelor fiscale (MO 931 / 27.11.2017) 

 
 
Caz: 
Firma A are datorie la firma B. Firma A are o creanță fiscala pentru care a cerut restituire la organul fiscal competent. 
 
Contract de Cesiune 
Cedent:  Firma A 
Cesionar:  Firma B 
Debitor:  Organul Fiscal al firmei A 
Obiectul Cesiunii: Creanța fiscala a lui A ( ex: TVA de rambursat) 
 
Prețul cesiunii datorat de firma B se compensează cu datoria firmei A către B; ceea ce se menționează in contractul de cesiune. 
 
Întrebări: 
1. Procedura poate fi folosită de o firmă (care are bani de primit de la ANAF) pentru a-și achita datoriile față de altă firmă? 
 Da. Procedura se poate aplica si in cazul in care o firma A are o creanță fiscala pentru care a cerut restituirea si o datorie către 

firma B. Prin contractul de cesiune, firma A in calitate de cedent, cesionează creanță fiscala la cesionarul B si prin contractul de 
compensare prețul de cesiune cu datoria firmei A la firma B. 

 
2. Ce se întâmplă dacă firma căreia i se cedează dreptul de rambursare are datorii la stat? 

Daca cesionarul are datorii fiscale, organul fiscal al cedentului emite Decizie de compensare a datoriilor fiscale din creanță fiscala 
cesionata , conform informațiilor obținute de la organul fiscal al cesionarului. Diferența pozitiva rămasă dintre valoarea creanței 
fiscale cesionate si datoria fiscala compensata se restituie de organul fiscal al cedentului cesionarului. 

 
3. Cele două firme pot stabili, prin contractul de cesiune, o sumă inferioară sumei ce trebuie rambursată de ANAF? 
 Cedentul si Cesionarul stabilesc prin contractul de cesiune obiectul cesiunii care poate fi o parte din creanța fiscala deținută de 

Cedent la un preț de cesiune care poate fi egal cu creanța fiscala cesionat sau mai mica. 
 
 
Adriana Badiu, CCF, CECCAR, CAFR  
Managing Partner  
 

 
 
 
Acest  material a fost conceput si apartine in baza legii dreptului de autor exclusiv d-nei Adriana Badiu si este distribuit de 
societatea 3B EXPERT CONSULT SRL. 
 
Reguli de confidentialitate: Prezentul document  constituie o informatie confidentiala si este distribuit de 3B EXPERT CONSULT SRL 
. Documentul se adreseaza numai persoanei fizice sau juridice mentionata ca destinatara, precum si altor persoane autorizate sa-l 



 

primeasca. In cazul in care nu sunteti destinatarul vizat, va aducem la cunostinta ca dezvaluirea, copierea, distribuirea sau initierea unor 
actiuni pe baza prezentei informatii sunt strict interzise si atrag raspunderea civila si penala. Daca primiti acest document dintr-o eroare, 
va rugam sa ne anuntati imediat, ca raspuns la mesajul de fata, si sa-l stergeti apoi din sistemul dvs. Apreciem si va multumim pentru 
sprijinul acordat in pastrarea confidentialitatii corespondentei noastre. Clientul confirma ca a citit si accepta acesti termeni si conditii. 
Utilizarea serviciului de catre client implica acceptarea neconditionata a acestor termeni si conditii impuse de 3B EXPERT CONSULT 
SRL. 
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