
Resetare fiscală

2700 de companii cu capital 
privat, de stat și mixte

255.000 de angajați, adică cel puțin 
jumătate de milion de familii

Locuri de muncă salvate

Reactivarea companiilor care ar fi ieșit din 
mediul economic

Competitivitate crescută

Încasări la buget
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Măsuri pentru debitorii care au datorii mai mari de 1 milion de lei

• 6 luni în care debitorul

poate opta pentru

restructarea financiară și

își pregătește un plan de 

restructurare elaborat de 

către un expert 

independent

• măsuri accesibile tuturor

contribuabililor: 

persoane fizice și juridice

restructurarea poate fi 
constituită din una sau mai

multe măsuri:

a) plata eșalonată a obligațiilor 
bugetare; 
b) conversia în acțiuni a 
obligațiilor bugetare, în condițiile 
reglementate de Codul de 
procedură fiscală;
c) stingerea obligațiilor bugetare 
prin darea în plată a unor bunuri 
imobile ale debitorului 
d) anularea unor obligații 
bugetare principale în proporție 
de maxim 50%, din totalul 
acestora, funcție de capacitatea 
financiară de plată a debitorului

Amânarea la plată a accesoriilor datorate de 
contribuabili în vederea anulării dacă planul 
de restructurare se finalizează cu succes
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Măsuri pentru debitorii care au datorii mai mari de 1 milion de lei

6 luni în care debitorul poate
opta pentru restructarea
financiară și își pregătește un 
plan de restructurare elaborat
de către un expert independent

măsuri accesibile
tuturor contribuabililor: 
persoane fizice și
juridice
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Amânarea la plată a 
accesoriilor datorate de 
contribuabili în vederea 
anulării dacă planul de 
restructurare se finalizează cu 
succes

a) până la 15 decembrie 2019 debitorul trebuie să achite :
- obligațiile bugetare cu termene de plată între 1 ianuarie -
15 decembrie 2019, 
- obligațiile bugetare principale și accesorii reprezentând 
ajutor de stat de recuperat, 
- obligațiile bugetare stabilite de alte organe, precum și 
amenzile  transmise spre recuperare ANAF, după 
notificarea ANAF privind intenția de restructurare; 
b) în primul an al înlesnirii debitorul trebuie să achite 
obligațiile bugetare scadente în perioada 1 decembrie 
2019 și data comunicării deciziei de înlesnire la plată;
c) în al doilea an al înlesnirii la plată, debitorul trebuie să 
achite cel puțin 10% din cuantumul obligațiilor bugetare 
care fac obiectul înlesnirii la plată;
c) din al treilea an și până la finalizarea înlesnirii la plată, 
debitorul trebuie să achite restul obligațiilor bugetare care 
fac obiectul înlesnirii la plată, proporțional cu anii pentru 
care a fost acordată înlesnirea la plată;
d) plata eșalonată a obligațiilor bugetare restante în 
termenul maxim de 10 ani și plata obligațiilor curente pe 
2019;

Restructurarea poate fi constituită
din una sau mai multe măsuri:

a) plata eșalonată a obligațiilor bugetare; 
b) conversia în acțiuni a obligațiilor bugetare, în condițiile 
reglementate de Codul de procedură fiscală;
c) stingerea obligațiilor bugetare prin darea în plată a unor bunuri 
imobile ale debitorului 
d) anularea unor obligații bugetare principale în proporție de 
maxim 50%, din totalul acestora, funcție de capacitatea financiară 
de plată a debitorului. 

Condiții privind plata 
obligațiilor bugetare restante, 
astfel:
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Condiții suplimentare:

a) pentru anularea a maxim 30% din obligațiile bugetare 
principale – debitorul trebuie să achite 5% din 
cuantumul obligațiilor eșalonate până la 15 decembrie 
2019;

b) pentru anularea a între 30% - 40% din obligațiile 
bugetare principale - debitorul trebuie să achite 10% 
din cuantumul obligațiilor eșalonate până la 15 
decembrie 2019;

c) pentru anularea a între 40% - 50% din obligațiile 
bugetare principale - debitorul trebuie să achite 15% 
din cuantumul obligațiilor eșalonate până la 15 
decembrie 2019;

Instituirea unui regim de 
supraveghere a debitorului cu 
privire la implementarea măsurilor 
incluse în planul de restructurare, 
inclusiv a măsurilor de 
restructurare a obligațiilor 
bugetare; 

Suspendarea executării silite pe perioada 
derulării planului de restructurare;
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Măsuri pentru debitorii care au datorii mai mari de 1 milion de lei
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Anularea tuturor accesoriilor aferente 
obligaţiilor bugetare principale 

datorate bugetului general consolidat, 
restante la de 31 decembrie 2018, 

administrate de ANAF, cu următoarele 
condiţii:

Anularea tuturor accesoriilor aferente 
obligaţiilor bugetare principale, declarate  
suplimentar de debitor prin declarație 
rectificativă, cu scadenţă anterioară datei 
de 31 decembrie 2018 , administrate de 
ANAF, cu următoarele condiţii:

Măsuri pentru datornicii care au datorii sub 1 milion de lei

a) stingerea până la 15 decembrie 2019 a obligaţiile bugetare principale 
restante la 31 decembrie 2018;

b) stingerea până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor  a 
obligaţiilor bugetare principale administrate de organul fiscal central cu 
termene de plată cuprinse între data de 1 ianuarie 2019 şi 15 decembrie 
2019,

c) depunerea până la data înregistrării cererii de anulare a accesoriilor, a 
tuturor declaraţiilor fiscale, potrivit vectorului fiscal;

d) depunerea, până la data de 15 decembrie 2019, a cererii de anulare a 
accesoriilor.

a) declaraţia rectificativă să fie depusă până la data de 15 decembrie 2019;
b) obligaţia individualizată în declaraţia rectificativă să fie stinsă până la aceeaşi dată 

(15 decembrie 2019);
c) stingerea până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor  a obligaţiilor 

bugetare principale administrate de organul fiscal central cu termene de plată 
cuprinse între data de 1 ianuarie 2019 şi 15 decembrie 2019;

d) depunerea tuturor declaraţiilor fiscale, potrivit vectorului fiscal, până la data 
înregistrării cererii de anulare a accesoriilor;

e) depunerea cererii de anulare a accesoriilor până la data de 15 decembrie 2019.



a) diferențele de obligații principale să fie achitate în 
termenul de plată stabilit prin decizia de impunere;

b) cererea să fie depusă în 90 de zile de la data 
comunicării deciziei de impunere.

a) obligațiile bugetare principale au fost stinse până la 31 decembrie 
2018;

b) accesoriile aferente obligațiilor menționate anterior sunt datorate și 
nestinse la 31 decembrie 2018;

c) stingerea până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor  a 
obligaţiilor bugetare principale administrate de organul fiscal central 
cu termene de plată cuprinse între data de 1 ianuarie 2019 şi 15 
decembrie 2019

d) depunerea până la data înregistrării cererii de anulare a accesoriilor, 
a tuturor declaraţiilor fiscale, potrivit vectorului fiscal;

e) depunerea, până la data de 15 decembrie 2019, a cererii de anulare 
a accesoriilor.

Anularea tuturor accesoriilor, aferente 
obligaţiilor bugetare principale cu termene de 
plată anterioare datei de 31 decembrie 2018 și 
stinse până la această dată, administrate de 
ANAF, cu următoarele condiții:

Anularea tuturor accesoriilor, aferente obligaţiilor 
bugetare principale cu termene de plată până la 31 
decembrie 2018, stabilite prin decizie de impunere emisă 
de inspecţia fiscală din cadrul ANAF, care este în curs de 
derulare la data intrării în vigoare a ordonanţei, cu 
următoarele condiții:
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Măsuri pentru datornicii care au datorii sub 1 milion lei



Facilitățile prevăzute sunt aplicabile și pentru alte autorități sau instituții publice care administrează obligații 
bugetare (ex. A.F.M.), în sensul că și aceste entități anulează accesoriile pentru obligațiile bugetare pe care le 
administrează, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege.

În cazul unităţilor administrativ-teritoriale, facilitățile se acordă de către unităţile administrativ-teritoriale
sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, opțional, dacă consiliul local stabileşte, 
prin hotărâre, aplicarea acestor prevederi, precum și procedura aplicabilă.

Pot beneficia de facilitățile prevăzute persoane fizice sau entități fără personalitate juridică - care au obligațiile 
bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2018 mai mari de un milion de lei.
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Cine beneficiază
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Nr. Crt. Tip contribuabil Număr Total debite

1 Persoane fizice (fizice, PFA, II, IF, profesii liberale) 22.988 1.499.926.906

2 Sucursale și sedii permanente 369 999.473.637

3 Înregistații în scop de TVA pentru achiziții intracomunitare 1.114 7.409.461

4 Nerezidenți înregistrați 187 87.498.658

5 Reprezentanți fiscali, legali, împuterniciți 125 142.456.658

6 Public
(institute, instituții publice, agenții)

1.107 45.140.113

7 Societăți cu capital de stat 375 5.825.316.664

8 Societăți cu capital mixt 431 2.402.323.436

9 Socități cu capital privat 285.322 25.705.893.674

10 Plătitori cu sediul central în străinătate 7 567.379

TOTAL GENERAL 312.025 36.716.006.624



Impact 

.

Beneficiari:
- Aprox. 2.700 companii

capital privat cu 255.000 de 
angajați

- Aprox. 1100 instituții
publice și UAT-uri

2018

2019

2020

2021

- 3.567%

+ 1.007%

+ 2.012%

+ 4,031%

Contribuabili: 312.025 (persoane
fizice și juride)

Total arierate la 31 decembrie
2018: 33.724.188.870 lei
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