NOTĂ DE FUNDAMENTARE
la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului privind reglementarea acordării
eşalonărilor la plată

Secţiunea 1
Titlul prezentului act normativ
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului privind reglementarea acordării eşalonărilor la
plată
Secţiunea a 2-a
Motivul emiterii actului normativ
1. Descrierea
situaţiei actuale

În prezent, volumul arieratelor fiscale executabile administrate
de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, a crescut semnificativ
în perioada de criză economico-financiară, constatându-se o
creştere a arieratelor executabile de 32% în anul 2009 faţă de anul
2008 şi de 20% în anul 2010 faţă de anul 2009.
Totodată, s-a constatat că ponderea cea mai mare în volumul
arieratelor executabile o reprezintă obligaţiile fiscale curente
neachitate datorită generării de obligaţii fiscale accesorii ca urmare
a neachitării obligaţiilor fiscale restante, precum şi datorită ordinii de
stingere, potrivit căreia sumele încasate sting obligaţiile fiscale în
funcţie de vechimea acestora.
Pe de altă parte, Fondul Monetar Internaţional a recomandat
emiterea unei propuneri legislative care să permită folosirea unui
sistem de plăţi eşalonate de către contribuabili pentru plata taxelor
prin elaborarea unor reguli noi şi transparente. Ca urmare, Guvernul
României şi-a asumat angajamentul reintroducerii posibilităţii
acordării eşalonărilor la plată pentru contribuabili, cu clauze
asiguratorii din partea statului român că se va comporta ca un
creditor prudent în încasarea veniturilor la bugetul general
consolidat, în conformitate cu procedurile europene.
Scopul urmărit printr-o astfel de propunere legislativă este, pe
de o parte, depăşirea de către contribuabili a dificultăţilor generate
de lipsa disponibilităţilor băneşti şi, pe de altă parte, prevenirea
formării de noi datorii din partea acestora, asigurându-se în acelaşi
timp că statul se comportă ca un creditor prudent în ceea ce
priveşte încasarea veniturilor la bugetul general consolidat.
De precizat că, acordarea eşalonării la plată constituie o practică
internaţională, fiecare stat european adoptând asemenea măsuri de
sprijin pentru depăşirea unor situaţii de dificultate economică.
Cadrul normativ actual permite, conform art.125 din Codul de
procedură fiscală, acordarea unor înlesniri la plata obligaţiilor
fiscale, însă numai în ce priveşte creanţele fiscale aparţinând
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2. Schimbări
preconizate

3. Alte informaţii

unităţilor administrativ-teritoriale.
Ca urmare, se impune crearea cadrului normativ necesar
acordării unor înlesniri sub forma eşalonării la plată şi în ceea ce
priveşte alte categorii de obligaţii fiscale, urmărindu-se totodată,
realizarea unui sistem stabil, permanent şi general.
Sistemul de eşalonări la plată are în vedere sprijinirea
contribuabilului în îndeplinirea voluntară a obligaţiilor fiscale.
Considerăm că aceste elemente vizează interesul general
public şi constituie situaţii de urgenţă a căror reglementare nu poate
fi amânată.
Prin prezentul proiect de ordonanţă de urgenţă se propune
acordarea unor înlesniri, sub forma eşalonării la plată, pentru
obligaţiile fiscale administrate de Agenţia Naţională de Administrare
Fiscală, cu excepţia celor care sunt stabilite de alte organe şi
transmise spre recuperare Agenţiei Naţionale de Administrare
Fiscală, asigurându-se, astfel, completarea cadrului normativ
existent.
O astfel de măsură se doreşte a fi un sprijin pentru contribuabili
persoane fizice şi persoane juridice, în vederea depăşirii dificultăţilor
conjuncturale care au generat incapacitatea temporară de plată,
prevenindu-se, pe această bază, producerea unor eventuale efecte
economice şi sociale negative.
Eşalonarea la plată a obligaţiilor fiscale restante se acordă pe o
perioadă de maxim 5 ani pentru toţi contribuabilii, de drept public
sau privat, indiferent de modul de organizare al acestora, atâta timp
cât nu au intervenit incidente în ce priveşte funcţionarea normală a
acestora.
Ca măsuri de asigurare în acordarea eşalonării la plată,
administraţia fiscală impune contribuabililor constituirea de garanţii,
precum şi achitarea obligaţiilor fiscale curente, a ratelor eşalonate şi
a dobânzilor datorate pe perioada eşalonării la plată.
De asemenea, pe perioada eşalonării la plată, se datorează
dobândă pentru fiecare zi de întârziere în funcţie de tipul garanţiei
constituite, calculată astfel:
- 0,03%, în situaţia în care contribuabilul constituie întreaga
garanţie sub forma scrisorii de garanţie bancară şi/sau consemnare
de mijloace băneşti la o unitate a Trezoreriei Statului.
- 0,04% conform prevederilor Codului de procedură fiscală,
pentru celelate tipuri de garanţii.
Totodată, s-au reglementat condiţiile în care se poate acorda
eşalonarea la plată a obligaţiilor fiscale, precum şi a celor referitoare
la menţinerea valabilităţii eşalonării la plată.
Nu este cazul.

Secţiunea a 3-a
Impactul socio-economic al proiectului de act normativ
Măsura preconizată este menită să asigure un climat economic de
1. Impactul
stabilitate
pentru realizarea finanţării economiei şi creşterea
macroeconomic
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lichidităţii operatorilor economici şi oferă posibilitatea integrării
graficului de plată într-un plan de redresare economică, asigurând
astfel viabilitatea acestora.
Nu este cazul.

1.1. Impactul
asupra mediului
concurenţial şi
domeniului
ajutoarelor de stat
Proiectul de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului este favorabil
2. Impactul asupra
mediului de afaceri mediului de afaceri, având un impact pozitiv la nivelul
contribuabililor, cu asigurarea încasării la buget a creanţelor fiscale
restante, dar şi îmbunătăţirea relaţiei de parteneriat între organele
fiscale şi contribuabili pentru perioada în care aceştia prezintă
anumite dificultăţi financiare.
Măsurile de executarea silită întreprinse asupra disponibilităţilor
din conturile bancare şi a creanţelor de încasat de la terţi
accentuează practic blocajul financiar existent în economie, acesta
provocând un efect în lanţ asupra partenerilor economici.
Sistemul propus este similar formei de sprijin oferită de sistemul
bancar în perioada de dificultate prin rescadenţarea creditelor
restante.
3. Impactul social

Măsurile privind acordarea eşalonărilor la plata obligaţiilor fiscale
sunt menite să asigure depăşirea dificultăţilor economico –
financiare temporare şi continuarea activităţii operatorilor economici.
Constrângerea contribuabililor prin măsurile de exectare silită de
a-şi achita obligaţiile fiscale restante poate conduce la falimentul
firmelor şi, astfel, la pierderea locurilor de muncă a salariaţilor şi
creşterea ratei şomajului.
Prin încasarea cu ritmicitate a contribuţiilor de asigurări sociale,
sub forma ratelor de eşalonare la plată, pe de o parte, iar pe de altă
parte prin menţinerea în activitate a agenţilor economici şi implicit
păstrarea locurilor de muncă, se realizează susţinerea bugetului de
asigurări sociale de stat pentru plata pensiilor şi a bugetului fondului
naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru finanţarea
sistemului sanitar.

4. Impactul asupra Nu este cazul.
mediului
Nu este cazul.
5. Alte informaţii
Secţiunea a 4-a
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru
anul curent, cât si pe termen lung (pe 5 ani)
Eşalonările la plată reprezintă o alternativă de recuperare a obligaţiilor fiscale neachitate
la termen, atât înaintea începerii executării silite, cât şi în timpul efectuării acesteia, cu
scopul ameliorării încasării veniturilor bugetare, al diminuării costului arieratelor din punct de
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vedere material şi al resurselor umane, permiţând contribuabililor cu potenţial economic să
depăşească dificultăţile conjuncturale care au generat incapacitatea temporară de plată.
De asemenea, eşalonarea la plată este o formă de stimulare a plăţii voluntare a datoriilor şi
de garantare a încasãrilor la buget.
În decursul timpului, s-a constatat că, pe perioada aplicării actelor normative privind
acordarea înlesnirilor la plată, încasările la bugetul general consolidat au crescut,
asigurându-se astfel o ritmicitate a acestora, atât prin achitarea ratelor din eşalonare, cât şi
prin plata obligaţiilor fiscale curente.
Această facilitate este mai eficientă decât procedura de executare silită, care reprezintă
o modalitate de recuperare a creanţelor ce presupune costuri suplimentare, fără a asigura
însă un nivel de încasare satisfăcător.
Prin constituirea de garanţii de către beneficiarii eşalonărilor la plată, statul se asigură de
încasarea obligaţiilor fiscale eşalonate, evitând în acelaşi timp adâncirea dificultăţilor
financiare ale contribuabililor.
Secţiunea a 5-a
Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare
1. Măsuri normative
necesare pentru
aplicarea prevederilor
proiectului de act
normativ:
a) acte normative în
vigoare ce vor fi
modificate sau abrogate
ca urmare a intrării în
vigoare a proiectului de
act normativ;
b) acte normative ce
urmează a fi elaborate în
vederea implementării
noilor dispoziţii
2.Conformitatea
proiectului
de act normativ cu
legislaţia comunitară în
cazul
proiectelor
ce
transpun
prevederi
comunitare
3.
Măsuri
normative
necesare
aplicării
directe
a
actelor
normative comunitare
4. Hotărâri ale Curţii de
Justiţie a Uniunii
Europene
5. Alte acte normative
şi/sau documente

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului necesită elaborarea
normelor metodologice de aplicare a acesteia.

Nu este cazul.

Nu este cazul.

Nu este cazul.
Nu este cazul.
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internaţionale din care
decurg angajamente
6. Alte informaţii

Măsura de sprijin adoptată sub forma eşalonării la plata
obligaţiilor fiscale restante nu implică elemente de natura
ajutorului de stat întrucât se asigură recuperarea integrală a
obligaţiilor fiscale restante prin constituirea de garanţii la
nivelul sumelor eşalonate la plată, precum şi a dobânzilor
datorate pe perioada eşalonării la plată.

Sectiunea a 6-a
Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ
Se va respecta procedura
prevăzută de Legea nr. 52/2003
privind transparenţa decizională
în administraţia publică.
2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a Nu este cazul.
avut loc consultarea, precum şi a modului în care
activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul
prezentului act normativ
1. Informaţii privind procesul de consultare cu
organizaţii neguvernamentale, institute de cercetare
şi alte organisme implicate

3.
Consultările
organizate
cu
autorităţile Nu este cazul.
administraţiei publice locale, în situaţia în care
prezentul act normativ are ca obiect activităţi ale
acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii Guvernului
nr. 521/2005 privind procedura de consultare a
structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei
publice locale la elaborarea proiectelor de acte
normative
4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor Nu este cazul.
interministeriale, în conformitate cu prevederile
Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea
consiliilor interministeriale permanente
5. Informaţii privind avizarea de către:
a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării
c) Consiliul Economic şi Social
d) Consiliul Concurenţei
e) Curtea de Conturi

Proiectul va fi supus avizării
Consiliului Economic şi Social şi
Consiliul Legislativ.

6. Alte informaţii

Nu este cazul.

Secţiunea a 7-a
Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act
normativ
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1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea Se va respecta procedura
prevăzută de Legea nr. 52/2003
elaborării actului normativ
privind transparenţa decizională
în administraţia publică.
2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul Nu este cazul.
impact asupra mediului în urma implementării
prezentului act normativ, precum şi efectele asupra
sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau diversităţii
biologice
Nu este cazul.

3. Alte informaţii

Secţiunea a 8-a
Măsuri de implementare
1. Măsurile de punere în aplicare a prezentului act Nu este cazul.
normativ de către autorităţile administraţiei publice
centrale şi/sau locale – înfiinţarea unor noi
organisme sau extinderea competenţelor instituţiilor
existente
2. Alte informaţii
În sensul celor prezentate mai sus, a fost întocmit prezentul proiect de
Ordonanţă de urgenţă privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată.
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