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Detalii

Ministerul FinanŃelor Publice a simplificat regimul de penalităŃi pentru

întârzierea la plata obligaŃiilor fiscale, o măsură care vine în sprijinul

agenŃilor economici

În şedinŃa de Guvern de astăzi a fost aprobată OUG pentru completarea şi

modificarea Codului de Procedură Fiscală care prevede o reducere a

dobânzilor de întârziere pentru creanŃe bugetare de la 0,1% la 0,05%,

pentru fiecare zi de întârziere, de două ori mai mică faŃă de nivelul din

prezent, şi nicio sumă penalizatoare pentru primele 30 de zile de întârziere.

Astfel, plata cu întârziere a obligaŃiilor fiscale se sancŃionează cu o penalitate

de întârziere datorată pentru neachitarea la scadenŃă a obligaŃiilor fiscale

principale.

Nivelul penalităŃii de întârziere se stabileşte astfel:

dacă stingerea se realizează în primele 30 de zile de la scadenŃă, nu se
datorează şi nu se calculează penalităŃi de întârziere pentru obligaŃiile
fiscale principale stinse;

dacă stingerea se realizează în următoarele 60 de zile, nivelul penalităŃii
de întârziere este de 5 % din obligaŃiile fiscale principale stinse;

dacă perioada de neachitare depăşeşte termenul de 90 de zile,
penalitatea va ajunge la 15% din obligaŃiile fiscale principale stinse.

Penalitatea de întârziere nu înlătură obligaŃia de plată a dobânzilor.

De asemenea, din cele două comisii fiscale existente, a fost desfiinŃată

Comisia de proceduri fiscale pentru a nu exista riscul emiterii unor

soluŃii neunitare. Astfel, Comisia Fiscală Centrală, care îşi continuă

activitatea, va prelua atribuŃiile comisiei desfiinŃate şi anume dreptul de a

emite decizii cu privire la aplicarea unitară a Codului de procedură fiscală, a

legislaŃiei subsecvente acestuia precum şi a normelor în legătură cu

administrarea contribuŃiilor sociale şi a altor sume ce constituie venituri ale

bugetului de stat.

OrdonanŃa de UrgenŃă mai prevede majorarea de la 1 milion lei la 5 milioane

lei a plafonului creanŃelor fiscale contestate care delimitează competenŃa

de soluŃionare a contestaŃiilor dintre direcŃia de specialitate constituită la nivel

central şi structurile specializate constituite la nivelul direcŃiilor teritoriale ale

ANAF.

Toate aceste măsuri vin în sprijinul agenŃilor economici şi au rolul de a facilita

activitatea micilor întreprinzători.
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