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OUG nr. 7/2017 privind prorogarea termenului de depunere a
declaraţiilor fiscale şi de plată a creanţelor fiscale scadente la data de
25 ianuarie 2017 – Monitorul Oficial nr. 62 din 25.01.2017
Luând în considerare necesitatea prelungirii termenului de depunere a
declaraţiilor fiscale şi de plată a creanţelor fiscale scadente la 25 ianuarie
2017, întrucât acest termen nu poate fi respectat de către contribuabili ca
urmare a unor motive obiective determinate de imposibilitatea efectuării în
timp util a activităţilor privind depunerea declaraţiilor fiscale, respectiv plata
creanţelor fiscale, în scopul de a evita riscul depunerii cu întârziere a
declaraţiilor fiscale şi de efectuare a plăţii de către contribuabili, în sensul ca
aceştia să nu îşi poată îndeplini obligaţiile la termenul stabilit, cu consecinţa
aplicării sancţiunilor prevăzute de lege, precum şi în vederea protejării
interesului contribuabililor, raportat la buna lor credinţă, ţinând cont de
situaţia obiectivă creată de reglementarea la nivel de lege a unui termen care
nu poate fi modificat decât printr-un act normativ de nivelul legii, fiind
necesar ca măsura prorogării să fie adoptată anterior împlinirii termenului de
către titularii obligaţiei, şi având în vedere faptul că aceste situaţii aduc
atingere interesului public general şi constituie un motiv de urgenţă deosebită
şi extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, Guvernul
României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
ARTICOL UNIC
Creanţele fiscale administrate de organul fiscal central pentru care, potrivit
Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare, sau altor acte normative care le reglementează, scadenţa şi/sau
termenul de depunere a declaraţiilor fiscale se împlinesc la data de 25
ianuarie 2017, sunt scadente şi/sau se declară până la data de 27 ianuarie
2017 inclusiv.
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