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Articolul 264 
Conversia în acţiuni a obligaţiilor fiscale 

(1) La contribuabilii/plătitorii la care statul este acţionar integral sau majoritar se poate 
aproba, în condiţiile legii şi cu respectarea procedurilor privind ajutorul de stat, conversia 
în acţiuni a obligaţiilor fiscale principale administrate de organul fiscal central 
reprezentând impozite, taxe, contribuţii sociale obligatorii şi alte sume datorate bugetului 
general consolidat, inclusiv amenzile de orice fel care se fac venit la bugetul de stat, 
precum şi obligaţiile fiscale accesorii, datorate şi neachitate, cu excepţia obligaţiilor 
fiscale principale cu reţinere la sursă şi a accesoriilor aferente acestora şi obligaţiile 
fiscale către fondul de risc ca urmare a împrumuturilor interne şi externe garantate de 
stat şi a subîmprumuturilor acordate ca urmare a contractării de împrumuturi interne şi 
externe de către stat. 

La data de 03-09-2017 Alineatul (1) din Articolul 264 , Capitolul XII , Titlul VII a 
fost modificat de Punctul 97, Articolul I din ORDONANŢA nr. 30 din 30 august 2017, 
publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 31 august 2017 

(2) În aplicarea alin. (1), prin hotărâre a Guvernului, se aprobă contribuabilii/plătitorii la 
care se realizează stingerea obligaţiilor fiscale prin conversie în acţiuni. 

(3) Conversia în acţiuni prevăzută la alin. (1) se realizează numai cu respectarea 
dreptului de preferinţă al acţionarilor existenţi, în condiţiile legii şi conform prevederilor 
actelor constitutive. 

(4) Instituţia publică ce exercită calitatea de acţionar în numele statului la data efectuării 
conversiei exercită drepturile şi obligaţiile statului român în calitate de acţionar pentru 
acţiunile emise în favoarea statului de operatorii economici prevăzuţi la alin. (1) şi 
înregistrează în evidenţele contabile aceste acţiuni. 

(5) La contribuabilii/plătitorii la care s-a deschis procedura insolvenţei, potrivit legii, 
conversia creanţelor bugetare în acţiuni poate fi prevăzută prin planul de reorganizare, 
potrivit prevederilor Legii nr. 85/2014, cu modificările şi completările ulterioare. 

La data de 02-10-2018 Alineatul (5) din Articolul 264 , Capitolul XII , Titlul VII a 
fost modificat de Punctul 1, Articolul VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 88 din 27 
septembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 840 din 02 octombrie 2018 

(6) În vederea stingerii prin conversie în acţiuni a obligaţiilor prevăzute la alin. (1), 
organul fiscal competent emite, din oficiu, certificatul de atestare fiscală. 

(7) Certificatul de atestare fiscală emis potrivit alin. (6) se comunică contribuabililor/
plătitorilor prevăzuţi la alin. (1). 

(8) Conversia obligaţiilor cuprinse în certificatul de atestare fiscală se face la valoarea 
nominală a acţiunilor. 
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(9) Data stingerii obligaţiilor prevăzute la alin. (1) este data realizării conversiei. 

(10) Operarea în evidenţele contabile ale contribuabilului/plătitorului a conversiei în 
acţiuni a creanţei prevăzute la alin. (1) se face în baza certificatului de atestare fiscală 
emis de organul fiscal competent potrivit alin. (6) şi comunicat contribuabilului/
plătitorului potrivit alin. (7). 

(11) Începând cu data emiterii certificatului de atestare fiscală, pentru obligaţiile 
principale datorate de contribuabil/plătitor care fac obiectul conversiei în acţiuni, nu se 
calculează şi nu se datorează obligaţii accesorii. 

(12) Pentru obligaţiile care fac obiectul prezentului articol, executarea silită se suspendă 
la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (2) şi încetează la data 
conversiei în acţiuni a creanţelor. 

(13) Instituţia publică sub autoritatea căreia funcţionează contribuabilul/plătitorul 
exercită drepturile şi obligaţiile statului român, în calitate de acţionar unic sau majoritar, 
după caz, şi înregistrează acţiunile emise de contribuabil/plătitor în favoarea statului ca 
urmare a conversiei creanţelor prevăzute la alin. (1), ţinându-se evidenţa acestora 
distinct potrivit reglementărilor privind contabilitatea instituţiilor publice în vigoare. 

(14) La contribuabilii/plătitorii la care o unitate administrativ-teritorială/subdiviziune 
administrativ-teritorială este acţionar integral sau majoritar, se poate aproba, în condiţiile 
legii şi cu respectarea procedurilor privind ajutorul de stat, conversia în acţiuni a 
obligaţiilor fiscale principale administrate de organul fiscal local reprezentând impozite, 
taxe locale şi alte sume datorate bugetului local, inclusiv amenzile de orice fel care se fac 
venit la bugetul local, precum şi obligaţiile fiscale accesorii, datorate şi neachitate. 

(15) În aplicarea alin. (14), prin hotărâre a autorităţii deliberative, se aprobă 
contribuabilii/plătitorii la care se realizează stingerea obligaţiilor fiscale prin conversie în 
acţiuni. 

(16) Prevederile alin. (3)-(13) sunt aplicabile în mod corespunzător şi pentru conversia 
prevăzută la alin. (14). 
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