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Scrisorile de garantie emise de IFN-uri 

sunt recunoscute si acceptate pentru garantarea obligatiilor fiscale 

 

Guvernul Romaniei a adoptat, prin Ordonanta 23, publicata in Monitorul Oficial 708 din 31 august 

2017 o noua reglementare, conform careia, garantarea obligatiilor fiscale poate fi realizata si cu 

scrisori de garantie emise de catre institutiile financiare nebancare. 

Patronatul Creditului IFN in ansamblu si, in special, EFI Garant Group IFN SA, membru al 

Patronatului  al carui principal obiect de activitate este emiterea de garantii – au fost preocupati 

ca dispozitiile Codului de procedura fiscala sa fie in acord cu prevederile Legii 93/2009 privind 

institutiile financiare nebancare, potrivit careia, IFN-urile pot emite scrisori de garantie, asemenea 

institutiilor de credit. 

Patronatul Creditului IFN considera aceasta modificare adusa Codului de Procedura Fiscala, prin 

intermediul OG 23/2017, reprezinta un important succes obtinut datorita sprijinului specializat si 

experientei Diplomat Consult SRL, care a realizat toate demersurile de prezentare, argumentare 

tehnica si convingere a autoritatilor de resort, astfel incat normele de procedura fiscala sa includa 

nediscriminatoriu si institutiile financiare nebancare in categoria entitatilor recunoscute ca 

emitente de scrisori de garantie acceptate pentru garantarea obligatiilor fiscale. 

Acest succes este dovada importantei si rolului asocierii IFN-urilor in organizatia patronala 

PCIFN, precum si un exemplu privind realizarea scopului de a „permite membrilor sai sa aiba o 

voce colectiva, mai eficienta” si a unor obiective, precum cel privind „sprijinirea libertatii de actiune 

a membrilor sai, pentru dezvoltarea si eficientizarea activitatii acestora” si cel privind „identificarea 

si eliminarea obstacolelor care pot aparea in relatiile cu publicul, clientii, investitorii etc” 

Asadar, demersurile Patronatului Creditului IFN privind modificarea normelor de procedura 

fiscala, sunt consistente cu scopul de „a promova activitatea desfasurata de membrii sai” si de a 

„castiga puterea de reprezentare a entitatilor de creditare de tip IFN”. 

 

Da, suntem puternici impreuna in PCIFN! 


