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R&M Audit: Cel mult 30% dintre firmele cu datorii l a stat 

ar putea apela la amânarea acestora 
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Amanarea la plata, facilitate „pe hartie” 

 
Amanarea la plata a obligatiilor fiscale ar putea deveni o facilitate pentru companii doar daca, in 
limita unui plafon, ele nu ar trebui sa ofere garantii, pe care cel mai adesea nu le pot obtine, 
potrivit R&M Audit. „Din estimarile noastre, maximum 20%-30% din firme vor putea apela la 
aceasta masura”, spune Mirela Serban, Managing Partner in cadrul R&M Audit.  
 
„Pana la sfarsitul lunii ianuarie, ANAF a primit 660 de cereri de amanare la plata a obligatiilor 
fiscale ale companiilor la stat, din care a aprobat 413 solicitari, cu o valoare totala de 210 
milioane de lei (50 de milioane de euro), in conditiile in care ANAF are de colectat miliarde de 
euro“, se arata intr-un comunicat al firmei de consultanta R&M Audit. Cererile de amanare la 
plata a obligatiilor fiscale datorate si neachitate la termen ca urmare a efectelor crizei 
economico-financiare trebuie depuse pana la data de 30 iunie 2010.  
 
Conform legii, solicitantii trebuie sa indeplineasca in mod cumulativ o serie de conditii: sa fi 
depus toate declaratiile fiscale pana la data solicitarii cererii de amanare la plata, sa nu aiba 
cazier fiscal sau sa nu fi inceput procedurile de insolventa. De asemenea, contribuabilii care 
solicita amanarea datoriilor trebuie sa ofere ga-rantii fie sub forma scrisorilor de garantie 
bancara, fie prin bunuri libere de orice sarcini. „Daca firmele ar putea obtine aceste garantii, 
inseamna ca ar fi putut obtine si finantari in limitele sumelor respective si nu ar mai fi avut 
nevoie de amanari la plata, mai ales avand in vedere faptul ca penalitatile pentru intarzierea 
platilor depasesc dobanzile pietei“, a adaugat Serban. 
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Amânarea la plată a datoriilor către stat rămâne o facilitate 

"pe hârtie" 
 

   "Reglementările privind amânarea la plată a obligaŃiilor fiscale neachitate la termen pot deveni 
în practică o facilitate reală pentru majoritatea companiilor doar dacă, măcar în limita unui 
anumit plafon al datoriilor către stat, firmele nu ar fi obligate să ofere garanŃii, întrucât cel mai 
adesea nu le pot obŃine. Din estimările noastre, maxim 20 - 30% dintre companiile cu datorii vor 
putea apela la această facilitate", a afirmat Mirela Şerban, Managing Partner R&M Audit, unul 
dintre liderii pieŃei de contabilitate, consultanŃă fiscală şi audit. 
 
     Până la sfârşitul lunii ianuarie, ANAF a primit 660 de cereri de amânare la plată a obligaŃiilor 
fiscale ale companiilor la stat, din care a aprobat 413 de solicitări, cu o valoare totală de 210 
milioane lei (50 milioane euro), în condiŃiile în care ANAF are de colectat miliarde euro. 
 
     Cererile de amânare la plată a obligaŃiilor fiscale datorate şi neachitate la termen ca urmare a 
efectelor crizei economico-financiare trebuie depuse până la data de 30 iunie 2010. 
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Amânarea datoriilor către stat nu ajută 

 
 
Reglementările privind amânarea la plată a obligaŃiilor fiscale către stat pot deveni în practică o 
facilitate reală pentru majoritatea companiilor doar dacă, măcar în limita unui anumit plafon al 
acestor datorii, firmele nu ar fi obligate să ofere garanŃii, întrucât cel mai adesea nu le pot obŃine, 
consideră reprezentanŃii companiei de consultanŃă fiscală R&M Audit. 
 
„Din estimările noastre, maximum 20-30% dintre companiile cu datorii vor putea apela la 
această facilitate", a declarat Mirela Şerban, managing partner în cadrul firmei.  
 
Contribuabilii care solicită amânarea la plată a obligaŃiilor fiscale trebuie să ofere drept garanŃii 
între 20% şi 40% din suma amânată la plată „Dacă firmele ar putea obŃine aceste garanŃii, 
înseamnă că ar fi putut obŃine şi finanŃări în limitele sumelor respective şi nu ar mai fi avut 
nevoie de amânări la plată", a mai spus Mirela Şerban. 
 
Astfel, un sprijin real din partea statului ar fi introducerea unui plafon pentru care nu se solicită 
garanŃii şi diminuarea penalităŃilor până la un nivel comparabil cu cel al dobânzilor bancare. 
„Scăzând povara penalităŃilor, statul ar fi cu mult mai câştigat prin încasarea datoriilor efective", 
au subliniat reprezentanŃii companiei de consultanŃă fiscală. 
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FISCALITATE 

R&M Audit: Cel mult 30% dintre firme şi-ar putea amâna 
datoriile la stat 

 
Amânarea la plată a obligaŃiilor fiscale neachitate la termen ar putea fi mai mult decât o facilitate 
"pe hârtie" prin introducerea unui plafon pentru care nu se solicită garanŃii, în caz contrar numai 
cel mult 30% dintre firmele cu datorii ar putea apela la această măsură, susŃine R&M Audit. 
"Reglementările privind amânarea la plată a obligaŃiilor fiscale neachitate la termen pot deveni în 
practică o facilitate reală pentru majoritatea companiilor doar dacă, măcar în limita unui anumit 
plafon al datoriilor către stat, firmele nu ar fi obligate să ofere garanŃii, întrucât cel mai adesea nu 
le pot obŃine. Din estimările noastre, maxim 20-30% dintre companiile cu datorii vor putea apela 
la această facilitate", a precizat Mirela Şerban, Managing Partner al companiei R&M Audit, 
specializată în contabilitate, consultanŃă fiscală şi audit, potrivit NewsIn. 
Conform datelor companiei, până la sfârşitul lunii ianuarie, ANAF a primit 660 de cereri de 
amânare la plată a obligaŃiilor fiscale ale companiilor la stat, din care a aprobat 413 de solicitări, 
cu o valoare totală de 210 milioane lei (50 milioane euro), în condiŃiile în care ANAF are de 
colectat miliarde de euro. 
"Un sprijin real din partea statului ar fi introducerea unui plafon pentru care nu se solicită 
garanŃii şi diminuarea penalităŃilor până la un nivel comparabil cu cel al dobânzilor bancare: 
scăzând povara penalităŃilor, statul ar fi cu mult mai câştigat prin încasarea datoriilor efective. 
Oricum, pe perioada acordării acestei facilităŃi, firmele trebuie să îşi achite la zi obligaŃiile către 
stat", a mai precizat Şerban.  
Pe 16 martie, directorul DirecŃiei de mari contribuabili din cadrul AgenŃiei NaŃionale de 
Administrare Fiscală (ANAF), Andrei Haas, spunea că numai 62 de mari contribuabili din cei 
300 înregistraŃi cu obligaŃii la bugetul de stat au solicitat amânări la plata acestora, unul dintre 
motive fiind dat de faptul că firmele nu pot constitui garanŃiile cerute prin lege. 
Firmele pot depune cereri de amânare la plată a obligaŃiilor fiscale datorate şi neachitate la 
termen, ca urmare a efectelor crizei economico-financiare, până la 30 iunie 2010. Conform legii, 
solicitanŃii trebuie să îndeplinească în mod cumulativ o serie de condiŃii: să fi depus toate 
declaraŃiile fiscale până la data depunerii cererii de amânare la plată, să nu aibă cazier fiscal, să 
nu fi atras răspunderea pentru contribuabilii persoane fizice privind procedura de insolvenŃă etc. 
De asemenea, contribuabilii care solicită amânarea la plată a obligaŃiilor fiscale trebuie să ofere 
garanŃii fie sub forma scrisorilor de garanŃie bancară, fie prin bunuri libere de orice sarcini, în 
următoarele cuantumuri: 20% din suma amânată la plată şi dobânzile datorate pe perioada 
amânării la plată - dacă amânarea se acordă pe o perioadă mai mică de 3 luni sau 40% din suma 
amânată la plată şi dobânzile datorate pe perioada amânării la plată - dacă amânarea se acordă pe 
o perioadă mai mare de 3 luni.  
"Dacă firmele ar putea obŃine aceste garanŃii, înseamnă că ar fi putut obŃine şi finanŃări în 
limitele sumelor respective şi nu ar mai fi avut nevoie de amânări la plată, mai ales având în 
vedere faptul că penalităŃile pentru întârzierea plăŃilor depăşesc dobânzile pieŃei", a adăugat 
reprezentantul R&M Audit. 
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Amânarea la platǎ a datoriilor cǎtre stat rǎmâne o facilitate 

doar pe hârtie 
 
 
Cererile de amânare la plată a obligaŃiilor fiscale datorate şi neachitate la termen ca urmare a 
efectelor crizei economico-financiare trebuie depuse până la data de 30 iunie 2010. Conform 
legii, solicitanŃii trebuie sǎ îndeplineascǎ în mod cumulativ o serie de condiŃii: sǎ fi depus toate 
declaraŃiile fiscale până la data depunerii cererii de amânare la plată, sǎ nu aibǎ cazier fiscal, sǎ 
nu fi atras răspunderea pentru contribuabilii persoane fizice privind procedura de insolvenŃǎ etc.  
 
“Reglementǎrile privind amânarea la platǎ a obligaŃiilor fiscale neachitate la termen pot deveni în 
practicǎ o facilitate realǎ pentru majoritatea companiilor doar dacǎ, mǎcar în limita unui anumit 
plafon al datoriilor cǎtre stat, firmele nu ar fi obligate sǎ ofere garanŃii, întrucât cel mai adesea nu 
le pot obŃine. Din estimǎrile noastre, maxim 20- 30% dintre companiile cu datorii vor putea apela 
la aceastǎ facilitate”, a arǎtat Mirela Şerban, Managing Partner R&M Audit, unul dintre liderii 
pieŃei de contabilitate, consultanŃă fiscală şi audit, companie situată pe locul 6, ca cifră de 
afaceri, în topul naŃional realizat de Corpul ExperŃilor Contabili şi  Contabililor AutorizaŃi din 
România (CECCAR). 
 

 
 
Pânǎ la sfârşitul lunii ianuarie, ANAF a primit 660 de cereri de amânare la platǎ a obligaŃiilor 
fiscale ale companiilor la stat, din care a aprobat 413 de solicitǎri, cu o valoare totalǎ de 210 
milioane lei (50 milioane euro), în condiŃiile în care ANAF are de colectat miliarde de Euro. 
 
Cererile de amânare la plată a obligaŃiilor fiscale datorate şi neachitate la termen ca urmare a 
efectelor crizei economico-financiare trebuie depuse până la data de 30 iunie 2010. Conform 
legii, solicitanŃii trebuie sǎ îndeplineascǎ în mod cumulativ o serie de condiŃii: sǎ fi depus toate 
declaraŃiile fiscale până la data depunerii cererii de amânare la plată, sǎ nu aibǎ cazier fiscal, sǎ 
nu fi atras răspunderea pentru contribuabilii persoane fizice privind procedura de insolvenŃǎ etc.  
 
De asemenea, contribuabilii care solicită amânarea la plată a obligaŃiilor fiscale trebuie să ofere 
garanŃii fie sub forma scrisorilor de garanŃie bancară, fie prin bunuri libere de orice sarcini, în 



urmǎtoarele cuantumuri: 20% din suma amânată la plată şi dobânzile datorate pe perioada 
amânării la plată- dacă amânarea se acordă pe o perioadă mai micǎ de 3 luni sau 40% din suma 
amânată la plată şi dobânzile datorate pe perioada amânării la plată- dacă amânarea se acordă pe 
o perioadă mai mare de 3 luni. „Dacǎ firmele ar putea obŃine aceste garanŃii, înseamnǎ cǎ ar fi 
putut obŃine şi finanŃǎri în limitele sumelor respective şi nu ar mai fi avut nevoie de amânǎri la 
platǎ, mai ales având în vedere faptul cǎ penalitǎŃile pentru întârzierea plǎŃilor depǎşesc 
dobânzile pieŃei”, a subliniat Mirela Şerban. 
 
Pe perioada amânării la plată a obligaŃiilor fiscale neachitate la termen, firmele datorează 
majorări de întârziere în cuantum de 0,05% pentru fiecare zi a perioadei de amânare la plată, 
începând cu data emiterii deciziei şi până la data la care se încheie termenul de amânare sau data 
la care încetează valabilitatea facilitǎŃii.  
 
În principal, intenŃia acordǎrii facilit ǎŃii de amânare la platǎ a obligaŃiilor fiscale neachitate la 
termen constǎ în plata unor majorǎri de întârziere care se ridicǎ la jumǎtate (0,05%) din valoarea 
standard a majorǎrii de 0,1% pe zi de întârziere, aplicabilǎ în condiŃii normale, dacǎ nu s-ar fi 
optat pentru amânare. 
 
„Un sprijin real din partea statului ar fi introducerea unui plafon pentru care nu se solicitǎ 
garanŃii şi diminuarea penalitǎŃilor pânǎ la un nivel comparabil cu cel al dobânzilor bancare: 
scǎzând „povara” penalitǎŃilor, statul ar fi cu mult mai câştigat prin încasarea datoriilor efective. 
Oricum, pe perioada acordǎrii acestei facilitǎŃi, firmele trebuie sǎ îşi achite la zi obligaŃiile cǎtre 
stat”, a arǎtat Mirela Şerban. 
 
Conform legii, amânările la plată îşi pierd valabilitatea în cazul în care companiile nu achită în 
maxim 30 de zile de la scadenŃă obligaŃiile fiscale care au termene de plată care curg începând cu 
data emiterii deciziei de amânare la plată a obligaŃiilor fiscale. 
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Garantiile fiind greu de obtinut, amanarea la plata a 
datoriilor catre stat ramane o facilitate “pe hartie” 

 
   
 Bucuresti, 29 martie 2010-  “Reglementarile privind amanarea la plata a obligatiilor fiscale 
neachitate la termen pot deveni in practica o facilitate reala pentru majoritatea companiilor doar 
daca, macar in limita unui anumit plafon al datoriilor catre stat, firmele nu ar fi obligate sa ofere 
garantii, intrucat cel mai adesea nu le pot obtine. Din estimarile noastre, maxim 20- 30% dintre 
companiile cu datorii vor putea apela la aceasta facilitate”, a aratat Mirela Serban, Managing 
Partner R&M Audit, unul dintre liderii pietei de contabilitate, consultanta fiscala si audit, 
companie situata pe locul 6, ca cifra de afaceri, in topul national realizat de Corpul Expertilor 
Contabili si Contabililor Autorizati din Romania (CECCAR). 
Pana la sfarsitul lunii ianuarie, ANAF a primit 660 de cereri de amanare la plata a obligatiilor 
fiscale ale companiilor la stat, din care a aprobat 413 de solicitari, cu o valoare totala de 210 
milioane lei (50 milioane euro), in conditiile in care ANAF are de colectat miliarde de Euro. 
 
Cererile de amanare la plata a obligatiilor fiscale datorate si neachitate la termen ca urmare a 
efectelor crizei economico-financiare trebuie depuse pana la data de 30 iunie 2010. Conform 
legii, solicitantii trebuie sa indeplineasca in mod cumulativ o serie de conditii: sa fi depus toate 
declaratiile fiscale pana la data depunerii cererii de amanare la plata, sa nu aiba cazier fiscal, sa 
nu fi atras raspunderea pentru contribuabilii persoane fizice privind procedura de insolventa etc. 
De asemenea, contribuabilii care solicita amanarea la plata a obligatiilor fiscale trebuie sa ofere 
garantii fie sub forma scrisorilor de garantie bancara, fie prin bunuri libere de orice sarcini, in 
urmatoarele cuantumuri: 20% din suma amanata la plata si dobanzile datorate pe perioada 
amanarii la plata- daca amanarea se acorda pe o perioada mai mica de 3 luni sau 40% din suma 
amanata la plata si dobanzile datorate pe perioada amanarii la plata- daca amanarea se acorda pe 
o perioada mai mare de 3 luni. „Daca firmele ar putea obtine aceste garantii, inseamna ca ar fi 
putut obtine si finantari in limitele sumelor respective si nu ar mai fi avut nevoie de amanari la 
plata, mai ales avand in vedere faptul ca penalitatile pentru intarzierea platilor depasesc 
dobanzile pietei”, a subliniat Mirela Serban. 
Pe perioada amanarii la plata a obligatiilor fiscale neachitate la termen, firmele datoreaza 
majorari de intarziere in cuantum de 0,05% pentru fiecare zi a perioadei de amanare la plata, 
incepand cu data emiterii deciziei si pana la data la care se incheie termenul de amanare sau data 
la care inceteaza valabilitatea facilitatii. 
In principal, intentia acordarii facilitatii de amanare la plata a obligatiilor fiscale neachitate la 
termen consta in plata unor majorari de intarziere care se ridica la jumatate (0,05%) din valoarea 
standard a majorarii de 0,1% pe zi de intarziere, aplicabila in conditii normale, daca nu s-ar fi 
optat pentru amanare. 
„Un sprijin real din partea statului ar fi introducerea unui plafon pentru care nu se solicita 
garantii si diminuarea penalitatilor pana la un nivel comparabil cu cel al dobanzilor bancare: 
scazand „povara” penalitatilor, statul ar fi cu mult mai castigat prin incasarea datoriilor efective. 
Oricum, pe perioada acordarii acestei facilitati, firmele trebuie sa isi achite la zi obligatiile catre 
stat”, a aratat Mirela Serban. 



Conform legii, amanarile la plata isi pierd valabilitatea in cazul in care companiile nu achita in 
maxim 30 de zile de la scadenta obligatiile fiscale care au termene de plata care curg incepand cu 
data emiterii deciziei de amanare la plata a obligatiilor fiscale. 
 
 
 
*** 
 
Despre R&M Audit 
 
Infiintata in anul 2000, compania R&M Audit a devenit lider in solutii fiscale si contabile 
inteligente, care au la baza competenta in domeniul financiar, completata de o viziune 
avangardista asupra mediului de business. 
R&M Audit ofera servicii de audit, consultanta fiscala si financiara, contabilitate, salarizare, 
controlling si arhivare. 
Cu un portofoliu de peste 200 de clienti, care cumuleaza 300 de puncte de lucru, R&M Audit a 
avut prilejul de a cunoaste particularitatile companiilor din majoritatea sectoarelor de activitate: 
agricultura, asigurari, brokeraj, comert, constructii, farmaceutic, fonduri structurale, import-
export, IT, media, productie, publicitate, turism etc. 
R&M Audit este certificata de Camera Auditorilor Financiari din Romania, Camera 
Consultantilor Fiscali, precum si de catre Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati 
din Romania (CECCAR).  in anul 2008, R&M Audit a urcat pe locul 6 in topul CECCAR  dupa 
cifra de afaceri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. 
 
 
PUBLICATIE: BUSINESS-ADVISER 
DATA: 30.03.2010 
WEB: http://www.business-adviser.ro/comunicate-de-presa/comunicate/garantiile-fiind-
greu-de-obtinut-amanarea-la-plata-a-datoriilor-catre-stat-ramane-o-facilitate-pe-
hartie.html  
 

 

Garantiile fiind greu de obtinut, amanarea la plata a 
datoriilor catre stat ramane o facilitate “pe hartie” 

    
 
Bucuresti, 29 martie 2010-  “Reglementarile privind amanarea la plata a obligatiilor fiscale 
neachitate la termen pot deveni in practica o facilitate reala pentru majoritatea companiilor doar 
daca, macar in limita unui anumit plafon al datoriilor catre stat, firmele nu ar fi obligate sa ofere 
garantii, intrucat cel mai adesea nu le pot obtine. 
 
 Din estimarile noastre, maxim 20- 30% dintre companiile cu datorii vor putea apela la aceasta 
facilitate”, a aratat Mirela serban, Managing Partner R&M Audit, unul dintre liderii pietei de 
contabilitate, consultanta fiscala si audit, companie situata pe locul 6, ca cifra de afaceri, in topul 
national realizat de Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania 
(CECCAR).  
Pana la sfarsitul lunii ianuarie, ANAF a primit 660 de cereri de amanare la plata a obligatiilor 
fiscale ale companiilor la stat, din care a aprobat 413 de solicitari, cu o valoare totala de 210 
milioane lei (50 milioane euro), in conditiile in care ANAF are de colectat miliarde de Euro. 
 
Cererile de amanare la plata a obligatiilor fiscale datorate si neachitate la termen ca urmare a 
efectelor crizei economico-financiare trebuie depuse pana la data de 30 iunie 2010. Conform 
legii, solicitantii trebuie sa indeplineasca in mod cumulativ o serie de conditii: sa fi depus toate 
declaratiile fiscale pana la data depunerii cererii de amanare la plata, sa nu aiba cazier fiscal, sa 
nu fi atras raspunderea pentru contribuabilii persoane fizice privind procedura de insolventa etc.  
De asemenea, contribuabilii care solicita amanarea la plata a obligatiilor fiscale trebuie sa ofere 
garantii fie sub forma scrisorilor de garantie bancara, fie prin bunuri libere de orice sarcini, in 
urmatoarele cuantumuri: 20% din suma amanata la plata si dobanzile datorate pe perioada 
amanarii la plata- daca amanarea se acorda pe o perioada mai mica de 3 luni sau 40% din suma 
amanata la plata si dobanzile datorate pe perioada amanarii la plata- daca amanarea se acorda pe 
o perioada mai mare de 3 luni. „Daca firmele ar putea obtine aceste garantii, inseamna ca ar fi 
putut obtine si finantari in limitele sumelor respective si nu ar mai fi avut nevoie de amanari la 
plata, mai ales avand in vedere faptul ca penalitatile pentru intarzierea platilor depasesc 
dobanzile pietei”, a subliniat Mirela serban. 
Pe perioada amanarii la plata a obligatiilor fiscale neachitate la termen, firmele datoreaza 
majorari de intarziere in cuantum de 0,05% pentru fiecare zi a perioadei de amanare la plata, 
incepand cu data emiterii deciziei si pana la data la care se incheie termenul de amanare sau data 
la care inceteaza valabilitatea facilitatii.  
In principal, intentia acordarii facilitatii de amanare la plata a obligatiilor fiscale neachitate la 
termen consta in plata unor majorari de intarziere care se ridica la jumatate (0,05%) din valoarea 
standard a majorarii de 0,1% pe zi de intarziere, aplicabila in conditii normale, daca nu s-ar fi 
optat pentru amanare. 



„Un sprijin real din partea statului ar fi introducerea unui plafon pentru care nu se solicita 
garantii si diminuarea penalitatilor pana la un nivel comparabil cu cel al dobanzilor bancare: 
scazand „povara” penalitatilor, statul ar fi cu mult mai castigat prin incasarea datoriilor efective. 
Oricum, pe perioada acordarii acestei facilitati, firmele trebuie sa isi achite la zi obligatiile catre 
stat”, a aratat Mirela serban. 
Conform legii, amanarile la plata isi pierd valabilitatea in cazul in care companiile nu achita in 
maxim 30 de zile de la scadenta obligatiile fiscale care au termene de plata care curg incepand cu 
data emiterii deciziei de amanare la plata a obligatiilor fiscale. 
 
 
 
*** 
 
Despre R&M Audit 
 
Infiintata in anul 2000, compania R&M Audit a devenit lider in solutii fiscale si contabile 
inteligente, care au la baza competenta in domeniul financiar, completata de o viziune 
avangardista asupra mediului de business.  
R&M Audit ofera servicii de audit, consultanta fiscala si financiara, contabilitate, salarizare, 
controlling si arhivare. 
Cu un portofoliu de peste 200 de clienti, care cumuleaza 300 de puncte de lucru, R&M Audit a 
avut prilejul de a cunoaste particularitatile companiilor din majoritatea sectoarelor de activitate: 
agricultura, asigurari, brokeraj, comert, constructii, farmaceutic, fonduri structurale, import-
export, IT, media, productie, publicitate, turism etc.  
R&M Audit este certificata de Camera Auditorilor Financiari din Romania, Camera 
Consultantilor Fiscali, precum si de catre Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati 
din Romania (CECCAR).  in anul 2008, R&M Audit a urcat pe locul 6 in topul CECCAR  dupa 
cifra de afaceri. 
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Solutie pentru firmele cu datorii la stat - Amanarea acestora 
 
Amanarea la plata a obligatiilor fiscale neachitate la termen ar putea fi mai mult decat o facilitate 
"pe hartie" prin introducerea unui plafon pentru care nu se solicita garantii, in caz contrar numai 
cel mult 30% dintre firmele cu datorii ar putea apela la aceasta masura, sustine R&M Audit. 
 
 

 
 
 
"Reglementarile privind amanarea la plata a obligatiilor fiscale neachitate la termen pot deveni in 
practica o facilitate reala pentru majoritatea companiilor doar daca, macar in limita unui anumit 
plafon al datoriilor catre stat, firmele nu ar fi obligate sa ofere garantii, intrucat cel mai adesea nu 
le pot obtine. Din estimarile noastre, maxim 20-30% dintre companiile cu datorii vor putea apela 
la aceasta facilitate", a precizat Mirela Serban, Managing Partner al companiei R&M Audit, 
specializata in contabilitate, consultanta fiscala si audit. 
 
Potrivit datelor companiei, pana la sfarsitul lunii ianuarie, ANAF a primit 660 de cereri de 
amanare la plata a obligatiilor fiscale ale companiilor la stat, din care a aprobat 413 de solicitari, 
cu o valoare totala de 210 milioane lei (50 milioane euro), in conditiile in care ANAF are de 
colectat miliarde de euro. 
 
"Un sprijin real din partea statului ar fi introducerea unui plafon pentru care nu se solicita 
garantii si diminuarea penalitatilor pana la un nivel comparabil cu cel al dobanzilor bancare: 
scazand povara penalitatilor, statul ar fi cu mult mai castigat prin incasarea datoriilor efective. 
Oricum, pe perioada acordarii acestei facilitati, firmele trebuie sa isi achite la zi obligatiile catre 
stat", a mai precizat Serban.  
 
Pe 16 martie, directorul directiei de mari contribuabili din cadrul Agentiei Nationale de 
Administrare Fiscala (ANAF), Andrei Haas, spunea ca numai 62 de mari contribuabili din cei 
300 inregistrati cu obligatii la bugetul de stat au solicitat amanari la plata acestora, unul dintre 
motive fiind dat de faptul ca firmele nu pot constitui garantiile cerute prin lege. 
 
Firmele pot depune cereri de amanare la plata a obligatiilor fiscale datorate si neachitate la 
termen, ca urmare a efectelor crizei economico-financiare, pana la 30 iunie 2010. Conform legii, 
solicitantii trebuie sa indeplineasca in mod cumulativ o serie de conditii: sa fi depus toate 



declaratiile fiscale pana la data depunerii cererii de amanare la plata, sa nu aiba cazier fiscal, sa 
nu fi atras raspunderea pentru contribuabilii persoane fizice privind procedura de insolventa etc.  
 
De asemenea, contribuabilii care solicita amanarea la plata a obligatiilor fiscale trebuie sa ofere 
garantii fie sub forma scrisorilor de garantie bancara, fie prin bunuri libere de orice sarcini, in 
urmatoarele cuantumuri: 20% din suma amanata la plata si dobanzile datorate pe perioada 
amanarii la plata- daca amanarea se acorda pe o perioada mai mica de 3 luni sau 40% din suma 
amanata la plata si dobanzile datorate pe perioada amanarii la plata- daca amanarea se acorda pe 
o perioada mai mare de 3 luni.  
 
Amanarile la plata isi pierd valabilitatea in cazul in care companiile nu achita in maximum 30 de 
zile de la scadenta obligatiile fiscale care au termene de plata care curg incepand cu data emiterii 
deciziei de amanare la plata a obligatiilor fiscale. 
 
"Daca firmele ar putea obtine aceste garantii, inseamna ca ar fi putut obtine si finantari in 
limitele sumelor respective si nu ar mai fi avut nevoie de amanari la plata, mai ales avand in 
vedere faptul ca penalitatile pentru intarzierea platilor depasesc dobanzile pietei", a adaugat 
reprezentantul R&M Audit. 
 
Pe perioada amanarii la plata a obligatiilor fiscale neachitate la termen, firmele datoreaza 
majorari de intarziere in cuantum de 0,05% pentru fiecare zi a perioadei de amanare la plata, 
incepand cu data emiterii deciziei si pana la data la care se incheie termenul de amanare sau data 
la care inceteaza valabilitatea facilitatii.  
 
In principal, intentia acordarii facilitatii de amanare la plata a obligatiilor fiscale neachitate la 
termen consta in plata unor majorari de intarziere care se ridica la jumatate (0,05%) din valoarea 
standard a majorarii de 0,1% pe zi de intarziere, aplicabila in conditii normale, daca nu s-ar fi 
optat pentru amanare. 
 
R&M Audit ofera din 2000 servicii de audit, consultanta fiscala si financiara, contabilitate, 
salarizare, controlling si arhivare. 
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R&M Audit: Maxim 30% din companiile cu datorii pot cere 
amanarea platii obligatiilor fiscale 

 

 
 
Reglementarile privind amanarea la plata a obligatiilor fiscale neachitate la termen pot deveni in 
practica o facilitate reala pentru majoritatea companiilor doar daca, macar in limita unui anumit 
plafon al datoriilor catre stat, firmele nu ar fi obligate sa ofere garantii, intrucat cel mai adesea nu 
le pot obtine, este de parere Mirela Serban, Managing Partner in cadrul companiei de 
contabilitate si consultanta R&M Audit.  
"Din estimarile noastre, maxim 20- 30% dintre companiile cu datorii vor putea apela la aceasta 
facilitate", spune Mirela Serban. 
 
Pana la sfarsitul lunii ianuarie, ANAF a primit 660 de cereri de amanare la plata a obligatiilor 
fiscale ale companiilor la stat, din care a aprobat 413 de solicitari, cu o valoare totala de 210 
milioane lei (50 milioane euro), in conditiile in care ANAF are de colectat datorii de miliarde de 
euro.  
 
Cererile de amanare la plata a obligatiilor fiscale datorate si neachitate la termen ca urmare a 
efectelor crizei economico-financiare trebuie depuse pana la data de 30 iunie 2010. Conform 
legii, solicitantii trebuie sa indeplineasca in mod cumulativ o serie de conditii: sa fi depus toate 
declaratiile fiscale pana la data depunerii cererii de amanare la plata, sa nu aiba cazier fiscal, sa 
nu fi atras raspunderea pentru contribuabilii persoane fizice privind procedura de insolventa etc. 
 
De asemenea, companiile care solicita amanarea la plata a obligatiilor fiscale trebuie sa ofere 
garantii fie sub forma scrisorilor de garantie bancara, fie prin bunuri libere de orice sarcini, in 
urmatoarele cuantumuri: 20% din suma amanata la plata si dobanzile datorate pe perioada 
amanarii la plata- daca amanarea se acorda pe o perioada mai mica de 3 luni sau 40% din suma 
amanata la plata si dobanzile datorate pe perioada amanarii la plata- daca amanarea se acorda pe 
o perioada mai mare de 3 luni.  
 
"Daca firmele ar putea obtine aceste garantii, inseamna ca ar fi putut obtine si finantari in 
limitele sumelor respective si nu ar mai fi avut nevoie de amanari la plata, mai ales avand in 
vedere faptul ca penalitatile pentru intarzierea platilor depasesc dobanzile pietei", a subliniat 



Mirela Serban, care sustine ca un sprijin din partea statului ar fi introducerea unui plafon pentru 
care nu se solicita garantii si diminuarea penalitatilor pana la un nivel comparabil cu cel al 
dobanzilor bancare.  
 
Pe perioada amanarii la plata a obligatiilor fiscale neachitate la termen, firmele datoreaza 
majorari de intarziere in cuantum de 0,05% pentru fiecare zi a perioadei de amanare la plata, 
incepand cu data emiterii deciziei si pana la data la care se incheie termenul de amanare sau data 
la care inceteaza valabilitatea facilitatii.  
 
R&M Audit ofera servicii de audit, consultanta fiscala si financiara, contabilitate, salarizare, 
controlling si arhivare, activand pe piata din Romania din 2000. In prezent are peste 200 de 
clienti . 
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Amanarea la plata a datoriilor catre stat ramane o facilitate 

"pe hartie"  
 
   
 "Reglementarile privind amanarea la plata a obligatiilor fiscale neachitate la termen pot deveni 
in practica o facilitate reala pentru majoritatea companiilor doar daca, macar in limita unui 
anumit plafon al datoriilor catre stat, firmele nu ar fi obligate sa ofere garantii, intrucat cel mai 
adesea nu le pot obtine. Din estimarile noastre, maxim 20- 30% dintre companiile cu datorii vor 
putea apela la aceasta facilitate", a aratat Mirela Serban, Managing Partner R&M Audit.  
 
Pana la sfarsitul lunii ianuarie, ANAF a primit 660 de cereri de amanare la plata a obligatiilor 
fiscale ale companiilor la stat, din care a aprobat 413 de solicitari, cu o valoare totala de 210 
milioane lei (50 milioane euro), in conditiile in care ANAF are de colectat miliarde de Euro.  
 
Cererile de amanare la plata a obligatiilor fiscale datorate si neachitate la termen ca urmare a 
efectelor crizei economico-financiare trebuie depuse pana la data de 30 iunie 2010. Conform 
legii, solicitantii trebuie sa indeplineasca in mod cumulativ o serie de conditii: sa fi depus toate 
declaratiile fiscale pana la data depunerii cererii de amanare la plata, sa nu aiba cazier fiscal, sa 
nu fi atras raspunderea pentru contribuabilii persoane fizice privind procedura de insolventa etc.  
 
De asemenea, contribuabilii care solicita amanarea la plata a obligatiilor fiscale trebuie sa ofere 
garantii fie sub forma scrisorilor de garantie bancara, fie prin bunuri libere de orice sarcini, in 
urmatoarele cuantumuri: 20% din suma amanata la plata si dobanzile datorate pe perioada 
amanarii la plata- daca amanarea se acorda pe o perioada mai mica de 3 luni sau 40% din suma 
amanata la plata si dobanzile datorate pe perioada amanarii la plata- daca amanarea se acorda pe 
o perioada mai mare de 3 luni.  
 
„Daca firmele ar putea obtine aceste garantii, inseamna ca ar fi putut obtine si finantari in 
limitele sumelor respective si nu ar mai fi avut nevoie de amanari la plata, mai ales avand in 
vedere faptul ca penalitatile pentru intarzierea platilor depasesc dobanzile pietei”, a subliniat 
MirelaSerban. 
 
Pe perioada amanarii la plata a obligatiilor fiscale neachitate la termen, firmele datoreaza 
majorari de intarziere in cuantum de 0,05% pentru fiecare zi a perioadei de amanare la plata, 
incepand cu data emiterii deciziei si pana la data la care se incheie termenul de amanare sau data 
la care inceteaza valabilitatea facilitatii.  
 
In principal, intentia acordarii facilitatii de amanare la plata a obligatiilor fiscale neachitate la 
termen consta in plata unor majorari de intarziere care se ridica la jumatate (0,05%) din valoarea 
standard a majorarii de 0,1% pe zi de intarziere, aplicabila in conditii normale, daca nu s-ar fi 
optat pentru amanare.  



 
„Un sprijin real din partea statului ar fi introducerea unui plafon pentru care nu se solicita 
garantii si diminuarea penalitatilor pana la un nivel comparabil cu cel al dobanzilor bancare: 
scazand „povara” penalitatilor, statul ar fi cu mult mai castigat prin incasarea datoriilor efective. 
Oricum, pe perioada acordarii acestei facilitati, firmele trebuie sa isi achite la zi obligatiile catre 
stat”, a aratat Mirela Şerban. 
Conform legii, amanarile la plata isi pierd valabilitatea in cazul in care companiile nu achita in 
maxim 30 de zile de la scadenta obligatiile fiscale care au termene de plata care curg incepand cu 
data emiterii deciziei de amanare la plata a obligatiilor fiscale. 
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"O treime dintre firmele cu datorii pot cere amanarea 

acestora" 
 
 
Amanarea la plata a obligatiilor fiscale neachitate la termen ar putea fi mai mult decat o facilitate 
"pe hartie" prin introducerea unui plafon pentru care nu se solicita garantii, in caz contrar numai 
cel mult 30% dintre firmele cu datorii ar putea apela la aceasta masura, sustine R&M Audit. 
 
"Reglementarile privind amanarea la plata a obligatiilor fiscale neachitate la termen pot deveni in 
practica o facilitate reala pentru majoritatea companiilor doar daca, macar in limita unui anumit 
plafon al datoriilor catre stat, firmele nu ar fi obligate sa ofere garantii, intrucat cel mai adesea nu 
le pot obtine. 
 
Din estimarile noastre, maxim 20-30% dintre companiile cu datorii vor putea apela la aceasta 
facilitate", a precizat Mirela Serban, Managing Partner al companiei R&M Audit, specializata in 
contabilitate, consultanta fiscala si audit. 
 
Potrivit datelor companiei, pana la sfarsitul lunii ianuarie, ANAF a primit 660 de cereri de 
amanare la plata a obligatiilor fiscale ale companiilor la stat, din care a aprobat 413 de solicitari, 
cu o valoare totala de 210 milioane lei (50 milioane euro), in conditiile in care ANAF are de 
colectat miliarde de euro. 
 
"Un sprijin real din partea statului ar fi introducerea unui plafon pentru care nu se solicita 
garantii si diminuarea penalitatilor pana la un nivel comparabil cu cel al dobanzilor bancare: 
scazand povara penalitatilor, statul ar fi cu mult mai castigat prin incasarea datoriilor efective. 
Oricum, pe perioada acordarii acestei facilitati, firmele trebuie sa isi achite la zi obligatiile catre 
stat", a mai precizat Serban. 
 
Pe 16 martie, directorul directiei de mari contribuabili din cadrul Agentiei Nationale de 
Administrare Fiscala (ANAF), Andrei Haas, spunea ca numai 62 de mari contribuabili din cei 
300 inregistrati cu obligatii la bugetul de stat au solicitat amanari la plata acestora, unul dintre 
motive fiind dat de faptul ca firmele nu pot constitui garantiile cerute prin lege. 
 
Firmele pot depune cereri de amanare la plata a obligatiilor fiscale datorate si neachitate la 
termen, ca urmare a efectelor crizei economico-financiare, pana la 30 iunie 2010. 
 
Conform legii, solicitantii trebuie sa indeplineasca in mod cumulativ o serie de conditii: sa fi 
depus toate declaratiile fiscale pana la data depunerii cererii de amanare la plata, sa nu aiba 
cazier fiscal, sa nu fi atras raspunderea pentru contribuabilii persoane fizice privind procedura de 
insolventa etc. 
 



De asemenea, contribuabilii care solicita amanarea la plata a obligatiilor fiscale trebuie sa ofere 
garantii fie sub forma scrisorilor de garantie bancara, fie prin bunuri libere de orice sarcini, in 
urmatoarele cuantumuri: 20% din suma amanata la plata si dobanzile datorate pe perioada 
amanarii la plata- daca amanarea se acorda pe o perioada mai mica de 3 luni sau 40% din suma 
amanata la plata si dobanzile datorate pe perioada amanarii la plata- daca amanarea se acorda pe 
o perioada mai mare de 3 luni. 
 
Amanarile la plata isi pierd valabilitatea in cazul in care companiile nu achita in maximum 30 de 
zile de la scadenta obligatiile fiscale care au termene de plata care curg incepand cu data emiterii 
deciziei de amanare la plata a obligatiilor fiscale. 
 
"Daca firmele ar putea obtine aceste garantii, inseamna ca ar fi putut obtine si finantari in 
limitele sumelor respective si nu ar mai fi avut nevoie de amanari la plata, mai ales avand in 
vedere faptul ca penalitatile pentru intarzierea platilor depasesc dobanzile pietei", a adaugat 
reprezentantul R&M Audit. 
 
Pe perioada amanarii la plata a obligatiilor fiscale neachitate la termen, firmele datoreaza 
majorari de intarziere in cuantum de 0,05% pentru fiecare zi a perioadei de amanare la plata, 
incepand cu data emiterii deciziei si pana la data la care se incheie termenul de amanare sau data 
la care inceteaza valabilitatea facilitatii. 
 
In principal, intentia acordarii facilitatii de amanare la plata a obligatiilor fiscale neachitate la 
termen consta in plata unor majorari de intarziere care se ridica la jumatate (0,05%) din valoarea 
standard a majorarii de 0,1% pe zi de intarziere, aplicabila in conditii normale, daca nu s-ar fi 
optat pentru amanare. 
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Consultant fiscal: Din cauza garantiilor mari solicitate, doar 

20-30% dintre firme pot obtine amanarea la plata a 
obligatiilor fiscale 

 
“Amanarea la plata a obligatiilor fiscale neachitate la termen pot deveni o facilitate reala pentru 
companii doar daca, macar in limita unui anumit plafon al datoriilor catre stat, firmele nu ar fi 
obligate sa ofere garantii. Din estimarile noastre, maxim doua-trei firme din zece cu datorii vor 
putea apela la aceasta facilitate”, a explicat luni Mirela Serban, Managing Partner R&M Audit, 
unul dintre liderii pietei de contabilitate, consultanta fiscala si audit. 
 
Pana la sfarsitul lunii ianuarie, ANAF a primit 660 de cereri de amanare la  plata a obligatiilor 
fiscale ale companiilor la stat, din care a aprobat 413 de solicitari, cu o valoare totala de 210 
milioane lei (50 milioane euro), in conditiile in care ANAF are de colectat miliarde de euro, mai 
arata reprezentantii firmei de consultanta. 
 
“Firmele trebuie sa ofere garantii in urmatoarele cuantumuri: 20% din suma amanata la plata si 
dobanzile datorate pe perioada amanarii la plata- daca amanarea se acorda pe o perioada mai 
mica de 3 luni sau 40% din suma amanata la plata si dobanzile datorate pe perioada amanarii la 
plata- daca amanarea se acorda pe o perioada mai mare de 3 luni” 
 Conditii pentru aprobarea amanarii la plata obligatiilor fiscale  
 
Cererile de amanare la plata a obligatiilor fiscale datorate si neachitate la termen ca urmare a 
efectelor crizei economico-financiare trebuie depuse pana la data de 30 iunie 2010. Conform 
legii, solicitantii trebuie sa indeplineasca in mod cumulativ o serie de conditii: sa fi depus toate 
declaratiile fiscale pana la data depunerii cererii de amanare la plata, sa nu aiba cazier fiscal, sa 
nu fi atras raspunderea pentru contribuabilii persoane fizice privind procedura de insolventa. 
 
De asemenea, contribuabilii care solicita amanarea la plata a obligatiilor fiscale trebuie sa ofere 
garantii fie sub forma scrisorilor de garantie bancara, fie prin bunuri libere de orice sarcini, in 
urmatoarele cuantumuri: 20% din suma amanata la plata si dobanzile datorate pe perioada 
amanarii la plata- daca amanarea se acorda pe o perioada mai mica de 3 luni sau 40% din suma 
amanata la plata si dobanzile datorate pe perioada amanarii la plata- daca amanarea se acorda pe 
o perioada mai mare de 3 luni.  
 
„Daca firmele ar putea obtine aceste garantii, inseamna ca ar fi putut obtine si finantari in 
limitele sumelor respective si nu ar mai fi avut nevoie de amanari la plata, mai ales avand in 
vedere faptul ca penalitatile pentru intarzierea platilor depasesc dobanzile pietei”, a subliniat 
Mirela Serban. 
 
  



“Daca firmele ar putea obtine aceste garantii, inseamna ca ar fi putut obtine si finantari in 
limitele sumelor respective si nu ar mai fi avut nevoie de amanari la plata, mai ales avand in 
vedere faptul ca penalitatile pentru intarzierea platilor depasesc dobanzile pietei”  
 Mirela Serban, Managing Partner R&M Audit  
 
Pe perioada amanarii la plata a obligatiilor fiscale neachitate la termen, firmele datoreaza 
majorari de intarziere in cuantum de 0,05% pentru fiecare zi a perioadei de amanare la plata, 
incepand cu data emiterii deciziei si pana la data la care se incheie termenul de amanare sau data 
la care inceteaza valabilitatea facilitatii. 
 
In principal, intentia acordarii facilitatii de amanare la plata a obligatiilor fiscale neachitate la 
termen consta in plata unor majorari de intarziere care se ridica la jumatate (0,05%) din valoarea 
standard a majorarii de 0,1% pe zi de intarziere, aplicabila in conditii normale, daca nu s-ar fi 
optat pentru amanare. 
 
Un sprijin real din partea statului ar fi introducerea unui plafon pentru care nu se solicita garantii 
si diminuarea penalitatilor pana la un nivel comparabil cu cel al dobanzilor bancare: scazand 
„povara” penalitatilor, statul ar fi cu mult mai castigat prin incasarea datoriilor efective. Oricum, 
pe perioada acordarii acestei facilitati, firmele trebuie sa isi achite la zi obligatiile catre stat”, a 
mai spus Mirela Serban. 
 
Conform legii, amanarile la plata isi pierd valabilitatea in cazul in care companiile nu achita in 
maxim 30 de zile de la scadenta obligatiile fiscale care au termene de plata care curg incepand cu 
data emiterii deciziei de amanare la plata a obligatiilor fiscale. 
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R & M Audit: Cel mult 30% dintre firmele cu datorii  la stat 
ar putea apela la amanarea acestora 

 
 
Amanarea la plata a obligatiilor fiscale neachitate la termen ar putea fi mai mult decat o facilitate 
"pe hartie" prin introducerea unui plafon pentru care nu se solicita garantii, in caz contrar numai 
cel mult 30% dintre firmele cu datorii ar putea apela la aceasta masura, sustine R & M Audit. 
 
"Reglementarile privind amanarea la plata a obligatiilor fiscale neachitate la termen pot deveni in 
practica o facilitate reala pentru majoritatea companiilor doar daca, macar in limita unui anumit 
plafon al datoriilor catre stat, firmele nu ar fi obligate sa ofere garantii, intrucat cel mai adesea nu 
le pot obtine. Din estimarile noastre, maxim 20-30% dintre companiile cu datorii vor putea apela 
la aceasta facilitate", a precizat Mirela Serban, Managing Partner al companiei R & M Audit, 
specializata in contabilitate, consultanta fiscala si audit. 
 
Potrivit datelor companiei, pana la sfarsitul lunii ianuarie, ANAF a primit 660 de cereri de 
amanare la plata a obligatiilor fiscale ale companiilor la stat, din care a aprobat 413 de solicitari, 
cu o valoare totala de 210 milioane lei (50 milioane euro), in conditiile in care ANAF are de 
colectat miliarde de euro. 
 
"Un sprijin real din partea statului ar fi introducerea unui plafon pentru care nu se solicita 
garantii si diminuarea penalitatilor pana la un nivel comparabil cu cel al dobanzilor bancare: 
scazand povara penalitatilor, statul ar fi cu mult mai castigat prin incasarea datoriilor efective. 
Oricum, pe perioada acordarii acestei facilitati, firmele trebuie sa isi achite la zi obligatiile catre 
stat", a mai precizat Serban.  
 
Pe 16 martie, directorul directiei de mari contribuabili din cadrul Agentiei Nationale de 
Administrare Fiscala (ANAF), Andrei Haas, spunea ca numai 62 de mari contribuabili din cei 
300 inregistrati cu obligatii la bugetul de stat au solicitat amanari la plata acestora, unul dintre 
motive fiind dat de faptul ca firmele nu pot constitui garantiile cerute prin lege. 
 
Firmele pot depune cereri de amanare la plata a obligatiilor fiscale datorate si neachitate la 
termen, ca urmare a efectelor crizei economico-financiare, pana la 30 iunie 2010. Conform legii, 
solicitantii trebuie sa indeplineasca in mod cumulativ o serie de conditii: sa fi depus toate 
declaratiile fiscale pana la data depunerii cererii de amanare la plata, sa nu aiba cazier fiscal, sa 
nu fi atras raspunderea pentru contribuabilii persoane fizice privind procedura de insolventa etc.  
 
De asemenea, contribuabilii care solicita amanarea la plata a obligatiilor fiscale trebuie sa ofere 
garantii fie sub forma scrisorilor de garantie bancara, fie prin bunuri libere de orice sarcini, in 
urmatoarele cuantumuri: 20% din suma amanata la plata si dobanzile datorate pe perioada 
amanarii la plata- daca amanarea se acorda pe o perioada mai mica de 3 luni sau 40% din suma 



amanata la plata si dobanzile datorate pe perioada amanarii la plata- daca amanarea se acorda pe 
o perioada mai mare de 3 luni.  
 
Amanarile la plata isi pierd valabilitatea in cazul in care companiile nu achita in maximum 30 de 
zile de la scadenta obligatiile fiscale care au termene de plata care curg incepand cu data emiterii 
deciziei de amanare la plata a obligatiilor fiscale. 
 
"Daca firmele ar putea obtine aceste garantii, inseamna ca ar fi putut obtine si finantari in 
limitele sumelor respective si nu ar mai fi avut nevoie de amanari la plata, mai ales avand in 
vedere faptul ca penalitatile pentru intarzierea platilor depasesc dobanzile pietei", a adaugat 
reprezentantul R&M Audit. 
 
Pe perioada amanarii la plata a obligatiilor fiscale neachitate la termen, firmele datoreaza 
majorari de intarziere in cuantum de 0,05% pentru fiecare zi a perioadei de amanare la plata, 
incepand cu data emiterii deciziei si pana la data la care se incheie termenul de amanare sau data 
la care inceteaza valabilitatea facilitatii.  
 
In principal, intentia acordarii facilitatii de amanare la plata a obligatiilor fiscale neachitate la 
termen consta in plata unor majorari de intarziere care se ridica la jumatate (0,05%) din valoarea 
standard a majorarii de 0,1% pe zi de intarziere, aplicabila in conditii normale, daca nu s-ar fi 
optat pentru amanare. 
 
R&M Audit ofera din 2000 servicii de audit, consultanta fiscala si financiara, contabilitate, 
salarizare, controlling si arhivare. 
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R&M Audit: Cel mult 30% dintre firmele cu datorii l a stat 
ar putea apela la amânarea acestora 

 
Amânarea la plată a obligaŃiilor fiscale neachitate la termen ar putea fi mai mult decât o facilitate 
'pe hârtie' prin introducerea unui plafon pentru care nu se solicită garanŃii, în caz contrar numai 
cel mult 30% dintre firmele cu datorii ar putea apela la această măsură, susŃine R&M Audit.  
 
'Reglementările privind amânarea la plată a obligaŃiilor fiscale neachitate la termen pot deveni în 
practică o facilitate reală pentru majoritatea companiilor doar dacă, măcar în limita unui anumit 
plafon al datoriilor către stat, firmele nu ar fi obligate să ofere garanŃii, întrucât cel mai adesea nu 
le pot obŃine. Din estimările noastre, maxim 20-30% dintre companiile cu datorii vor putea apela 
la această facilitate', a precizat Mirela Şerban, Managing Partner al companiei R&M Audit, 
specializată în contabilitate, consultanŃă fiscală şi audit. 
 
Potrivit datelor companiei, până la sfârşitul lunii ianuarie, ANAF a primit 660 de cereri de 
amânare la plată a obligaŃiilor fiscale ale companiilor la stat, din care a aprobat 413 de solicitări, 
cu o valoare totală de 210 milioane lei (50 milioane euro), în condiŃiile în care ANAF are de 
colectat miliarde de euro. 
 
'Un sprijin real din partea statului ar fi introducerea unui plafon pentru care nu se solicită garanŃii 
şi diminuarea penalităŃilor până la un nivel comparabil cu cel al dobânzilor bancare: scăzând 
povara penalităŃilor, statul ar fi cu mult mai câştigat prin încasarea datoriilor efective. Oricum, pe 
perioada acordării acestei facilităŃi, firmele trebuie să îşi achite la zi obligaŃiile către stat', a mai 
precizat Şerban. 
 
Pe 16 martie, directorul direcŃiei de mari contribuabili din cadrul AgenŃiei NaŃionale de 
Administrare Fiscală (ANAF), Andrei Haas, spunea că numai 62 de mari contribuabili din cei 
300 înregistraŃi cu obligaŃii la bugetul de stat au solicitat amânări la plata acestora, unul dintre 
motive fiind dat de faptul că firmele nu pot constitui garanŃiile cerute prin lege. 
 
Firmele pot depune cereri de amânare la plată a obligaŃiilor fiscale datorate şi neachitate la 
termen, ca urmare a efectelor crizei economico-financiare, până la 30 iunie 2010. Conform legii, 
solicitanŃii trebuie să îndeplinească în mod cumulativ o serie de condiŃii: să fi depus toate 
declaraŃiile fiscale până la data depunerii cererii de amânare la plată, să nu aibă cazier fiscal, să 
nu fi atras răspunderea pentru contribuabilii persoane fizice privind procedura de insolvenŃă etc. 
 
De asemenea, contribuabilii care solicită amânarea la plată a obligaŃiilor fiscale trebuie să ofere 
garanŃii fie sub forma scrisorilor de garanŃie bancară, fie prin bunuri libere de orice sarcini, în 
următoarele cuantumuri: 20% din suma amânată la plată şi dobânzile datorate pe perioada 
amânării la plată- dacă amânarea se acordă pe o perioadă mai mică de 3 luni sau 40% din suma 
amânată la plată şi dobânzile datorate pe perioada amânării la plată- dacă amânarea se acordă pe 
o perioadă mai mare de 3 luni. 



 
Amânările la plată îşi pierd valabilitatea în cazul în care companiile nu achită în maximum 30 de 
zile de la scadenŃă obligaŃiile fiscale care au termene de plată care curg începând cu data emiterii 
deciziei de amânare la plată a obligaŃiilor fiscale. 
 
'Dacă firmele ar putea obŃine aceste garanŃii, înseamnă că ar fi putut obŃine şi finanŃări în limitele 
sumelor respective şi nu ar mai fi avut nevoie de amânări la plată, mai ales având în vedere 
faptul că penalităŃile pentru întârzierea plăŃilor depăşesc dobânzile pieŃei', a adăugat 
reprezentantul R&M Audit. 
 
Pe perioada amânării la plată a obligaŃiilor fiscale neachitate la termen, firmele datorează 
majorări de întârziere în cuantum de 0,05% pentru fiecare zi a perioadei de amânare la plată, 
începând cu data emiterii deciziei şi până la data la care se încheie termenul de amânare sau data 
la care încetează valabilitatea facilităŃii. 
 
În principal, intenŃia acordării facilit ăŃii de amânare la plată a obligaŃiilor fiscale neachitate la 
termen constă în plata unor majorări de întârziere care se ridică la jumătate (0,05%) din valoarea 
standard a majorării de 0,1% pe zi de întârziere, aplicabilă în condiŃii normale, dacă nu s-ar fi 
optat pentru amânare. 
 
R&M Audit oferă din 2000 servicii de audit, consultanŃă fiscală şi financiară, contabilitate, 
salarizare, controlling şi arhivare. 
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CondiŃii greoaie la amânarea plăŃii datoriilor c ătre stat 
 
 
Amânarea la plată a obligaŃiilor fiscale ar putea deveni o facilitate pentru companii doar dacă, în 
limita unui plafon, ele nu ar trebui să ofere garanŃii, pe care cel mai adesea nu le pot obŃine, 
potrivit R&M Audit, care estimează că maximum 20-30% din firme vor putea apela la această 
măsură. Cererile de amânare la plată a obligaŃiilor fiscale datorate şi neachitate la termen ca 
urmare a efectelor crizei economico-financiare trebuie depuse până la data de 30 iunie 2010. 
Conform legii, solicitanŃii trebuie sǎ îndeplineascǎ în mod cumulativ o serie de condiŃii: sǎ fi 
depus toate declaraŃiile fiscale până la data solicitării cererii de amânare la plată, sǎ nu aibǎ 
cazier fiscal sau sǎ nu fi început procedurile de insolvenŃă. De asemenea, contribuabilii care 
solicită amânarea datoriilor trebuie să ofere garanŃii fie sub forma scrisorilor de garanŃie bancară, 
fie prin bunuri libere de orice sarcini. „Dacǎ firmele ar putea obŃine aceste garanŃii, înseamnǎ cǎ 
ar fi putut obŃine şi finanŃǎri în limitele sumelor respective şi nu ar mai fi avut nevoie de amânǎri 
la platǎ, mai ales având în vedere faptul cǎ penalitǎŃile pentru întârzierea plǎŃilor depǎşesc 
dobânzile pieŃei”, a adăugat Şerban. Pe perioada amânării datoriilor, firmele datorează majorări 
de întârziere în cuantum de 0,05% pentru fiecare zi a perioadei de amânare la plată, începând cu 
data emiterii deciziei şi până la data la care se încheie termenul de amânare sau data la care 
încetează valabilitatea facilitǎŃii. „Un sprijin real din partea statului ar fi introducerea unui plafon 
pentru care nu se solicitǎ garanŃii şi diminuarea penalitǎŃilor pânǎ la un nivel comparabil cu cel al 
dobânzilor bancare: scǎzând povara penalitǎŃilor, statul ar fi cu mult mai câştigat prin încasarea 
datoriilor efective. Oricum, pe perioada acordǎrii acestei facilitǎŃi, firmele trebuie sǎ îşi achite la 
zi obligaŃiile cǎtre stat”, a mai spus Şerban. Conform legii, amânările la plată îşi pierd 
valabilitatea în cazul în care companiile nu achită în maximum 30 de zile de la scadenŃă 
obligaŃiile fiscale care au termene de plată care curg începând cu data emiterii deciziei de 
amânare a datoriei. Potrivit DirecŃiei Generale a FinanŃelor Publice ConstanŃa, până la 31 
ianuarie, instituŃia a primit doar 10 solicitări de amânare a plăŃii taxelor şi impozitelor, dintre 
care una a fost respinsă şi nouă acceptate. Dintre acestea, cinci şi-au pierdut înlesnirea la plată 
pentru că nu au respectat condiŃiile impuse de lege. Valoarea sumei amânate la plată pentru cele 
patru societăŃi comerciale pentru care stadiul procesului se află în derulare este în sumă de 
1.303.584 lei, compusă din debite şi accesorii. 
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Amanarea la plata a datoriilor catre stat ramane o facilitate 
“pe hartie” 

 
 
“Reglementarile privind amanarea la plata a obligatiilor fiscale neachitate la termen pot deveni in 
practica o facilitate reala pentru majoritatea companiilor doar daca, macar in limita unui anumit 
plafon al datoriilor catre stat, firmele nu ar fi obligate sa ofere garantii, intrucat cel mai adesea nu 
le pot obtine. Din estimarile noastre, maxim 20- 30% dintre companiile cu datorii vor putea apela 
la aceasta facilitate”, a aratat Mirela Serban, Managing Partner R&M Audit. 
 
Pana la sfarsitul lunii ianuarie, ANAF a primit 660 de cereri de amanare la plata a obligatiilor 
fiscale ale companiilor la stat, din care a aprobat 413 de solicitari, cu o valoare totala de 210 
milioane lei (50 milioane euro), in conditiile in care ANAF are de colectat miliarde de Euro. 
 
Cererile de amanare la plata a obligatiilor fiscale datorate si neachitate la termen ca urmare a 
efectelor crizei economico-financiare trebuie depuse pana la data de 30 iunie 2010. Conform 
legii, solicitantii trebuie sa indeplineasca in mod cumulativ o serie de conditii: sa fi depus toate 
declaratiile fiscale pana la data depunerii cererii de amanare la plata, sa nu aiba cazier fiscal, sa 
nu fi atras raspunderea pentru contribuabilii persoane fizice privind procedura de insolventa etc. 
 
De asemenea, contribuabilii care solicita amanarea la plata a obligatiilor fiscale trebuie sa ofere 
garantii fie sub forma scrisorilor de garantie bancara, fie prin bunuri libere de orice sarcini, in 
urmatoarele cuantumuri: 20% din suma amanata la plata si dobanzile datorate pe perioada 
amanarii la plata- daca amanarea se acorda pe o perioada mai mica de 3 luni sau 40% din suma 
amanata la plata si dobanzile datorate pe perioada amanarii la plata- daca amanarea se acorda pe 
o perioada mai mare de 3 luni. 
 
„Daca firmele ar putea obtine aceste garantii, inseamna ca ar fi putut obtine si finantari in 
limitele sumelor respective si nu ar mai fi avut nevoie de amanari la plata, mai ales avand in 
vedere faptul ca penalitatile pentru intarzierea platilor depasesc dobanzile pietei”, a subliniat 
MirelaSerban. 
 
Pe perioada amanarii la plata a obligatiilor fiscale neachitate la termen, firmele datoreaza 
majorari de intarziere in cuantum de 0,05% pentru fiecare zi a perioadei de amanare la plata, 
incepand cu data emiterii deciziei si pana la data la care se incheie termenul de amanare sau data 
la care inceteaza valabilitatea facilitatii. 
 
In principal, intentia acordarii facilitatii de amanare la plata a obligatiilor fiscale neachitate la 
termen consta in plata unor majorari de intarziere care se ridica la jumatate (0,05%) din valoarea 
standard a majorarii de 0,1% pe zi de intarziere, aplicabila in conditii normale, daca nu s-ar fi 
optat pentru amanare. 
 



„Un sprijin real din partea statului ar fi introducerea unui plafon pentru care nu se solicita 
garantii si diminuarea penalitatilor pana la un nivel comparabil cu cel al dobanzilor bancare: 
scazand „povara” penalitatilor, statul ar fi cu mult mai castigat prin incasarea datoriilor efective. 
Oricum, pe perioada acordarii acestei facilitati, firmele trebuie sa isi achite la zi obligatiile catre 
stat”, a aratat Mirela Şerban. 
 
Conform legii, amanarile la plata isi pierd valabilitatea in cazul in care companiile nu achita in 
maxim 30 de zile de la scadenta obligatiile fiscale care au termene de plata care curg incepand cu 
data emiterii deciziei de amanare la plata a obligatiilor fiscale. 
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R M Audit: Cel mult 30% dintre firme si-ar putea am ana 
datoriile la stat 

 
 
Amanarea la plata a obligatiilor fiscale neachitate la termen ar putea fi mai mult decat o facilitate 
"pe hartie" prin introducerea unui plafon pentru care nu se solicita garantii, in caz contrar numai 
cel mult 30% dintre firmele cu datorii ar putea apela la aceasta masura, sustine R M Audit. 
"Reglementarile privind amanarea la plata a obligatiilor fiscale neachitate la termen pot deveni in 
practica o facilitate reala pentru majoritatea companiilor doar daca, macar in limita... 
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Amanarea la plata, facilitate „pe hartie” 

 
 
Amanarea la plata a obligatiilor fiscale ar putea deveni o facilitate pentru companii doar daca, in 
limita unui plafon, ele nu ar trebui sa ofere garantii, pe care cel mai adesea nu le pot obtine, 
potrivit R&M Audit. „Din estimarile noastre..... 
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Amanarea datoriilor catre stat nu ajuta 
 

Reglementarile privind amanarea la plata a obligatiilor fiscale catre stat pot deveni in practica o 
facilitate reala pentru majoritatea companiilor doar daca, macar in limita unui anumit plafon al 
acestor datorii, firmele nu ar fi obligate sa ofere garantii, intrucat cel mai adesea nu le pot obtine, 
considera reprezentantii companiei de consultanta fiscala R & M Audit… 
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Consultant fiscal: Din cauza garantiilor mari solicitate, doar 

20-30% dintre firme pot obtine amanarea la plata a 
obligatiilor fiscale 

 
 
“Amanarea la plata a obligatiilor fiscale neachitate la termen pot deveni o facilitate reala pentru 
companii doar daca, macar in limita unui anumit plafon al datoriilor catre stat, firmele nu ar fi 
obligate sa ofere garantii. Din estimarile noastre, maxim doua-trei firme din zece cu datorii vor 
putea apela la aceasta facilitate”, a explicat luni Mirela Serban, Managing Partner R&M Audit, 
unul dintre liderii pietei de contabilitate, consultanta fiscala si audit. 
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Amanarea la plata, facilitate „pe hartie” 

 
Amanarea la plata a obligatiilor fiscale ar putea deveni o facilitate pentru companii doar daca, in 
limita unui plafon, ele nu ar trebui sa ofere garantii, pe care cel mai adesea nu le pot obtine, 
potrivit R&M Audit. „Din estimarile noastre..... 
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Consultant fiscal: Din cauza garantiilor mari solicitate, doar 
20-30% dintre firme pot obtine amanarea la plata a 

obligatiilor fiscale 
 
Amanarea la plata a obligatiilor fiscale neachitate la termen pot deveni o facilitate reala pentru 
companii doar daca, macar in limita unui anumit plafon al datoriilor catre stat, firmele nu ar fi 
obligate sa ofere garantii. Din estimarile noastre, maxim doua-trei firme din zece cu datorii vor 
putea apela la aceasta facilitate&rdquo;, a explicat luni Mirela Serban, Managing Partner R&M 
Audit, unul dintre liderii pietei de contabilitate, consultanta fiscala si audit. 
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Amanarea datoriilor catre stat nu ajuta 
 
 
... privind amanarea la plata a obligatiilor fiscale catre stat pot deveni in practica o facilitate reala 
pentru majoritatea companiilor doar daca, macar in limita unui anumit plafon al acestor datorii, 
firmele nu ar fi ... 
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Consultant fiscal: Din cauza garantiilor mari solicitate, doar 

20-30% dintre firme pot obtine amanarea la plata a 
obligatiilor fiscale 

 
“Amanarea la plata a obligatiilor fiscale neachitate la termen pot deveni o facilitate reala pentru 
companii doar daca, macar in limita unui anumit plafon al datoriilor catre stat, firmele nu ar fi 
obligate sa ofere garantii. Din estimarile noastre, maxim doua-trei firme din zece cu datorii vor 
putea apela la aceasta facilitate”, a explicat luni Mirela Serban, Managing Partner R&M Audit, 
unul dintre liderii pietei de contabilitate, consultanta fiscala si audit. 
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acestora/ 
 

 
“O treime dintre firmele cu datorii pot cere amanarea 

acestora” 
 
Amanarea la plata a obligatiilor fiscale neachitate la termen ar putea fi mai mult decat o facilitate 
"pe hartie" prin introducerea unui plafon pentru care nu se solicita garantii, in caz contrar numai 
cel mult 30% dintre firmele cu datorii ar putea apela la aceasta masura, sustine R&M Audit. 
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Amânarea datoriilor către stat nu ajută 

 
 
Reglementările privind amânarea la plată a obligaŃiilor fiscale către stat pot deveni în practică o 
facilitate reală pentru majoritatea companiilor doar dacă, măcar în limita unui anumit plafon al 
acestor datorii, firmele nu ar fi obligate să ofere garanŃii, întrucât cel mai adesea nu le pot obŃine, 
consideră reprezentanŃii companiei de consultanŃă fiscală R&M Audit. 
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ajuta;297128;3 
 
 

Amânarea datoriilor către stat nu ajută 
 
Reglementările privind amânarea la plată a obligaŃiilor fiscale către stat pot deveni în practică o 
facilitate reală pentru majoritatea companiilor doar dacă, măcar în limita unui anumit plafon al 
acestor datorii, firmele nu ar fi obligate să ofere garanŃii, întrucât cel mai adesea nu le pot obŃine, 
consideră reprezentanŃii companiei de consultanŃă fiscală R&M Audit. 
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cauza-garantiilor-mari-solicitate-doar-20-30-dintre-firme-pot-obtine-amanarea-la-plata-a-
obligatiilor-fiscale/ 
 
 
 

Consultant fiscal: Din cauza garantiilor mari solicitate, doar 
20-30% dintre firme pot obtine amanarea la plata a 

obligatiilor fiscale 
 
 
“Amanarea la plata a obligatiilor fiscale neachitate la termen pot deveni o facilitate reala pentru 
companii doar daca, macar in limita unui anumit plafon al datoriilor catre stat, firmele nu ar fi 
obligate sa ofere garantii. Din estimarile noastre, maxim doua-trei firme din zece cu datorii vor 
putea apela la aceasta facilitate”, a explicat luni Mirela Serban, Managing Partner R&M Audit, 
unul dintre liderii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



30. 
 
 
PUBLICATIE: 6AM.RO 
DATA: 29.03.2010 
WEB: http://www.6am.ro/companii/rm-audit-maxim-30-din-companiile-cu-datorii-pot-
cere-amanarea-platii-obligatiilor-fiscale 

 

 
R&M Audit: Maxim 30% din companiile cu datorii pot cere 

amanarea platii obligatiilor fiscale 
 
Reglementarile privind amanarea la plata a obligatiilor fiscale neachitate la termen pot deveni in 
practica o facilitate reala pentru majoritatea companiilor doar daca, macar in limita unui anumit 
plafon al datoriilor catre stat, firmele nu ar fi obligate sa ofere garantii, intrucat cel mai adesea nu 
le pot obtine, este de parere Mirela Serban, Managing Partner in cadrul companiei de 
contabilitate si consultanta R&M Audit. 
 

 
 
 "Din estimarile noastre, maxim 20- 30% dintre companiile cu datorii vor putea apela la aceasta 
facilitate", spune Mirela Serban.Pana la sfarsitul lunii ianuarie, ANAF a primit 660 de cereri de 
amanare la plata a obligatiilor fiscale ale... 
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R&M Audit: Cel mult 30% dintre firmele cu datorii l a stat 

ar putea apela la amânarea acestora 
 
 
Amânarea la plată a obligaŃiilor fiscale neachitate la termen ar putea fi mai mult decât o facilitate 
"pe hârtie" prin introducerea unui plafon pentru care nu se solicită garanŃii, în caz contrar numai 
cel mult 30% dintre firmele cu datorii ar putea apela la această măsură, susŃine R&M Audit. 
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Amanarea la plata, facilitate „pe hartie” 
 
Amanarea la plata a obligatiilor fiscale ar putea deveni o facilitate pentru companii doar daca, in 
limita unui plafon, ele nu ar trebui sa ofere garantii, pe care cel mai adesea nu le pot obtine, 
potrivit R&M Audit. „Din estimarile noastre, maximum 20%-30% din firme vor putea apela la 
aceasta masura”, spune Mirela Serban, Managing Partner in cadrul R&M Audit.  
 
„Pana la sfarsitul lunii ianuarie, ANAF a primit 660 de cereri de amanare la plata a obligatiilor 
fiscale ale companiilor la stat, din care a aprobat 413 solicitari, cu o valoare totala de 210 
milioane de lei (50 de milioane de euro), in conditiile in care ANAF are de colectat miliarde de 
euro“, se arata intr-un comunicat al firmei de consultanta R&M Audit.  
 
Cererile de amanare la plata a obligatiilor fiscale datorate si neachitate la termen ca urmare a 
efectelor crizei economico-financiare trebuie depuse pana la data de 30 iu-nie 2010.  
 
Conform legii, solicitantii trebuie sa indeplineasca in mod cumulativ o serie de conditii: sa fi 
depus toate declaratiile fiscale pana la data solicitarii cererii de amanare la plata, sa nu aiba 
cazier fiscal sau sa nu fi inceput procedurile (...) 
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R&M Audit: Maxim 30% din companiile cu datorii...  
 
 
Reglementarile privind amanarea la plata a obligatiilor fiscale neachitate la termen pot deveni in 
practica o facilitate reala pentru majoritatea companiilor doar daca, macar in limita unui anumit 
plafon al datoriilor catre stat, firmele nu ar fi obligate sa ofere garantii, intrucat cel mai adesea nu 
le pot obtine, este de parere Mirela Serban, Managing Partner in cadrul companiei de 
contabilitate si consultanta R&M Audit. "Din estimarile  noastre, maxim 20- 30% dintre 
companiile cu datorii vor... 
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Amânarea la platǎ a datoriilor cǎtre stat rǎmâne o facilitate 
“pe hârtie”  

 
“Reglementǎrile privind amânarea la platǎ a obligaŃiilor fiscale neachitate la termen pot deveni în 
practicǎ o facilitate realǎ pentru majoritatea companiilor doar dacǎ, mǎcar în limita unui anumit 
plafon al datoriilor cǎtre stat, firmele nu ar fi obligate sǎ ofere garanŃii, întrucât cel mai adesea nu 
le pot obŃine. Din estimǎrile noastre, maxim 20- 30% dintre companiile cu datorii vor putea apela 
la aceastǎ facilitate”, a arǎtat Mirela Şerban, Managing Partner R&M Audit, unul dintre liderii 
pieŃei de contabilitate, consultanŃă fiscală şi audit, companie situată pe locul 6, ca cifră de 
afaceri, în topul naŃional realizat de Corpul ExperŃilor Contabili şi Contabililor AutorizaŃi din 
România (CECCAR).  
 
Pânǎ la sfârşitul lunii ianuarie, ANAF a primit 660 de cereri de amânare la platǎ a obligaŃiilor 
fiscale ale companiilor la stat, din care a aprobat 413 de solicitǎri, cu o valoare totalǎ de 210 
milioane lei (50 milioane euro), în condiŃiile în care ANAF are de colectat miliarde de Euro. 
 
Cererile de amânare la plată a obligaŃiilor fiscale datorate şi neachitate la termen ca urmare a 
efectelor crizei economico-financiare trebuie depuse până la data de 30 iunie 2010. Conform 
legii, solicitanŃii trebuie sǎ îndeplineascǎ în mod cumulativ o serie de condiŃii: sǎ fi depus toate 
declaraŃiile fiscale până la data depunerii cererii de amânare la plată, sǎ nu aibǎ cazier fiscal, sǎ 
nu fi atras răspunderea pentru contribuabilii persoane fizice privind procedura de insolvenŃǎ etc. 
 
De asemenea, contribuabilii care solicită amânarea la plată a obligaŃiilor fiscale trebuie să ofere 
garanŃii fie sub forma scrisorilor de garanŃie bancară, fie prin bunuri libere de orice sarcini, în 
urmǎtoarele cuantumuri: 20% din suma amânată la plată şi dobânzile datorate pe perioada 
amânării la plată- dacă amânarea se acordă pe o perioadă mai micǎ de 3 luni sau 40% din suma 
amânată la plată şi dobânzile datorate pe perioada amânării la plată- dacă amânarea se acordă pe 
o perioadă mai mare de 3 luni. „Dacǎ firmele ar putea obŃine aceste garanŃii, înseamnǎ cǎ ar fi 
putut obŃine şi finanŃǎri în limitele sumelor respective şi nu ar mai fi avut nevoie de amânǎri la 
platǎ, mai ales având în vedere faptul cǎ penalitǎŃile pentru întârzierea plǎŃilor depǎşesc 
dobânzile pieŃei”, a subliniat Mirela Şerban. 
 
Pe perioada amânării la plată a obligaŃiilor fiscale neachitate la termen, firmele datorează 
majorări de întârziere în cuantum de 0,05% pentru fiecare zi a perioadei de amânare la plată, 
începând cu data emiterii deciziei şi până la data la care se încheie termenul de amânare sau data 
la care încetează valabilitatea facilitǎŃii. 
 
În principal, intenŃia acordǎrii facilit ǎŃii de amânare la platǎ a obligaŃiilor fiscale neachitate la 
termen constǎ în plata unor majorǎri de întârziere care se ridicǎ la jumǎtate (0,05%) din valoarea 
standard a majorǎrii de 0,1% pe zi de întârziere, aplicabilǎ în condiŃii normale, dacǎ nu s-ar fi 
optat pentru amânare. 
 



„Un sprijin real din partea statului ar fi introducerea unui plafon pentru care nu se solicitǎ 
garanŃii şi diminuarea penalitǎŃilor pânǎ la un nivel comparabil cu cel al dobânzilor bancare: 
scǎzând „povara” penalitǎŃilor, statul ar fi cu mult mai câştigat prin încasarea datoriilor efective. 
Oricum, pe perioada acordǎrii acestei facilitǎŃi, firmele trebuie sǎ îşi achite la zi obligaŃiile cǎtre 
stat”, a arǎtat Mirela Şerban. 
 
Conform legii, amânările la plată îşi pierd valabilitatea în cazul în care companiile nu achită în 
maxim 30 de zile de la scadenŃă obligaŃiile fiscale care au termene de plată care curg începând cu 
data emiterii deciziei de amânare la plată a obligaŃiilor fiscale. 
 
Înfiin Ńată în anul 2000, compania R&M Audit a devenit lider în soluŃii fiscale şi contabile 
inteligente, care au la bază competenŃa în domeniul financiar, completată de o viziune 
avangardistă asupra mediului de business. 
R&M Audit ofera servicii de audit, consultanŃă fiscala si financiara, contabilitate, salarizare, 
controlling si arhivare. 
 
Cu un portofoliu de peste 200 de clienŃi, care cumuleaza 300 de puncte de lucru, R&M Audit a 
avut prilejul de a cunoaşte particularităŃile companiilor din majoritatea sectoarelor de activitate: 
agricultură, asigurări, brokeraj, comerŃ, construcŃii, farmaceutic, fonduri structurale, import-
export, IT, media, producŃie, publicitate, turism etc. 
R&M Audit este certificată de Camera Auditorilor Financiari din România, Camera 
ConsultanŃilor Fiscali, precum şi de către Corpul ExperŃilor Contabili şi Contabililor AutorizaŃi 
din România (CECCAR).  În anul 2008, R&M Audit a urcat pe locul 6 în topul CECCAR  după 
cifra de afaceri. 
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Amanarea datoriilor catre stat nu ajuta 

 
Reglementarile privind amanarea la plata a obligatiilor fiscale catre stat pot deveni in practica o 
facilitate reala pentru majoritatea companiilor doar daca, macar in limita unui anumit plafon al 
acestor datorii, firmele nu ar fi obligate sa ofere garantii, intrucat cel mai adesea nu le pot obtine, 
considera reprezentantii companiei de consultanta fiscala R & M Audit. 
 

 
Amanarea datoriilor catre stat nu ajuta 
 
“Din estimarile noastre, maximum 20-30% dintre companiile cu datorii vor putea apela la 
aceasta facilitate”, a declarat Mirela Serban, managing partner in cadrul firmei. 
 
Contribuabilii care solicita amanarea la plata a obligatiilor fiscale trebuie sa ofere drept garantii 
intre 20% si 40% din suma amanata la plata. 
 
“Daca firmele ar putea obtine aceste garantii, inseamna ca ar fi putut obtine si finantari in 
limitele sumelor respective si nu ar mai fi avut nevoie de amanari la plata”, a mai spus Mirela 
Serban  
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Amanarea la plata, facilitate "pe hartie" 
 
Amanarea la plata a obligatiilor fiscale ar putea deveni o facilitate pentru companii doar daca, in 
limita unui plafon, ele nu ar trebui sa ofere garantii, pe care cel mai adesea nu le pot obtine, 
potrivit R&M Audit. „Din estimarile noastre.... 
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Amanarea la plata a datoriilor catre stat ramane o facilitate 
"pe hartie" 

 
"Reglementarile privind amanarea la plata a obligatiilor fiscale neachitate la termen pot deveni in 
practica o facilitate reala pentru majoritatea companiilor doar daca, macar in limita unui anumit 
plafon al datoriilor catre stat, firmele nu ar fi obligate sa ofere garantii, intrucat cel mai adesea nu 
le pot obtine. Din estimarile noastre, maxim 20- 30% dintre companiile cu datorii vor putea apela 
la aceasta facilitate", a aratat Mirela Serban, Managing Partner RsiM Audit.... 
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Amanarea la plata a datoriilor catre stat ramane o facilitate 
"pe hartie"  

 
 
"Reglementarile privind amanarea la plata a obligatiilor fiscale neachitate la termen pot deveni in 
practica o facilitate reala pentru majoritatea companiilor doar daca, macar in limita unui anumit 
plafon al datoriilor catre stat, firmele nu ar fi obligate sa ofere garantii, intrucat cel mai adesea nu 
le pot obtine. Din estimarile noastre, maxim 20- 30% dintre companiile cu datorii vor putea apela 
la aceasta facilitate", a aratat Mirela Serban, Managing Partner RsiM Audit.... 
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Solutie pentru firmele cu datorii la stat - Amanarea acestora 
 

Amanarea la plata a obligatiilor fiscale neachitate la termen ar putea fi mai mult decat o facilitate 
"pe hartie" prin introducerea unui plafon pentru care nu se solicita garantii, in caz contrar numai 
cel mult 30% dintre firmele cu datorii... 


