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TITLUL I 

Dispozi ii generaleţ
 

CAP. 1 Domeniul de aplicare a Codului de procedură 

fiscală
 

Art. 1 Sfera de aplicare a Codului de procedur  fiscală ă
(1) Prezentul cod reglementeaz  drepturile i obliga iileă ş ţ  

p r ilor din raporturile juridice fiscale privind administrareaă ţ  

impozitelor i taxelor datorate bugetului de stat i bugetelorş ş  

locale, prev zute de ă Codul fiscal.

(2) Prezentul cod se aplic  i pentru administrareaă ş  

drepturilor vamale, precum i pentru administrareaş  

crean elor provenind din contribu ii, amenzi i alte sume ceţ ţ ş  

constituie venituri ale bugetului general consolidat, potrivit 

legii, în m sura în care prin lege nu se prevede altfel.ă
(3) Prin administrarea impozitelor, taxelor, contribu iilorţ  

i a altor sume datorate bugetului general consolidat seş  

în elege ansamblul activit ilor desf urate de organeleţ ăţ ăş  

fiscale în leg tur  cu:ă ă
a) înregistrarea fiscal ;ă
b) declararea, stabilirea, verificarea i colectareaş  

impozitelor, taxelor, contribu iilor i a altor sume datorateţ ş  

bugetului general consolidat;

c) solu ionarea contesta iilor împotriva actelorţ ţ  

administrative fiscale.

Art. 2 Raportul Codului de procedur  fiscal  cu alte acteă ă  

normative

(1) Administrarea impozitelor, taxelor, contribu iilor i aţ ş  

altor sume datorate bugetului general consolidat, prev zuteă  



la art. 1, se îndepline te potrivit dispozi iilor Codului deş ţ  

procedur  fiscal , ale ă ă Codului fiscal, precum i ale altorş  

reglement ri date în aplicarea acestora.ă
(2) Prezentul cod constituie procedura de drept comun 

pentru administrarea impozitelor, taxelor, contribu iilor i aţ ş  

altor sume datorate bugetului general consolidat.

(3) Unde prezentul cod nu dispune se aplică 

prevederile Codului de procedur  civilă ă.

(4) Prezentul cod nu se aplic  pentru administrareaă  

crean� e lor  datorate bugetului general consolidat rezultate 

din raporturi juridice contractuale, cu excep� i a  

redeven� e lor  miniere i a redeven� e lor  petroliere.ș

Art. 3 Modificarea i completarea Codului de procedurş ă 

fiscală
(1) Prezentul cod se modific  i se completeaz  numaiă ş ă  

prin lege, promovat , de regul , cu 6 luni înainte de dataă ă  

intr rii în vigoare a acesteia.ă
(2) Orice modificare sau completare la prezentul cod 

intr  în vigoare cu începere din prima zi a anului urm toră ă  

celui în care a fost adoptat  prin lege.ă

Art. 4 *** Abrogat

CAP. 2 Principii generale de conduit  în administrareaă  

impozitelor, taxelor, contribu iilor i a altor sume datorateţ ş  

bugetului general consolidat

Art. 5 Aplicarea unitar  a legisla ieiă ţ
(1) Organul fiscal este obligat s  aplice unitară  

prevederile legisla iei fiscale pe teritoriul României,ţ  

urm rind stabilirea corect  a impozitelor, taxelor,ă ă  



contribu iilor i a altor sume datorate bugetului generalţ ş  

consolidat.

Norme metodologice 

(2) Comisia fiscal  central  constituit  potrivit art. 6 dină ă ă  

Codul fiscal are responsabilit i de elaborare a deciziilor cuăţ  

privire la aplicarea unitar  a prezentului cod, a legisla ieiă ţ  

subsecvente acestuia, precum i a legisla iei care intr  înş ţ ă  

sfera de aplicare a Agen iei Na ionale de Administrareţ ţ  

Fiscal .ă

Art. 6 Exercitarea dreptului de apreciere

Organul fiscal este îndrept it s  aprecieze, în limiteleăţ ă  

atribu iilor i competen elor ce îi revin, relevan a st rilor deţ ş ţ ţ ă  

fapt fiscale i s  adopte solu ia admis  de lege, întemeiatş ă ţ ă ă 

pe constat ri complete asupra tuturor împrejur riloră ă  

edificatoare în cauz . ă
Norme metodologice 

Art. 7 Rolul activ

(1) Organul fiscal în tiin eaz  contribuabilul asupraş ţ ă  

drepturilor i obliga iilor ce îi revin în desf urareaş ţ ăş  

procedurii potrivit legii fiscale.

(2) Organul fiscal este îndrept it s  examineze, dinăţ ă  

oficiu, starea de fapt, s  ob in  i s  utilizeze toateă ţ ă ş ă  

informa iile i documentele necesare pentru determinareaţ ş  

corect  a situa iei fiscale a contribuabilului. În analizaă ţ  

efectuat  organul fiscal va identifica i va avea în vedereă ş  

toate circumstan ele edificatoare ale fiec rui caz.ţ ă
(3) Organul fiscal are obliga ia s  examineze în modţ ă  

obiectiv starea de fapt, precum i s  îndrume contribuabiliiş ă  

pentru depunerea declara iilor i a altor documente, pentruţ ş  

corectarea declara iilor sau a documentelor, ori de câte oriţ  

este cazul.



(4) Organul fiscal decide asupra felului i volumuluiş  

examin rilor, în func ie de circumstan ele fiec rui caz înă ţ ţ ă  

parte i de limitele prev zute de lege.ş ă
(5) Organul fiscal îndrum  contribuabilul în aplicareaă  

prevederilor legisla iei fiscale. Îndrumarea se face fie caţ  

urmare a solicit rii contribuabililor, fie din ini iativa organuluiă ţ  

fiscal. 

Norme metodologice 

Art. 8 Limba oficial  în administra ia fiscală ţ ă
(1) Limba oficial  în administra ia fiscal  este limbaă ţ ă  

român .ă
(2) Dac  la organele fiscale se depun peti ii,ă ţ  

documente justificative, certificate sau alte înscrisuri într-o 

limb  str in , organele fiscale vor solicita ca acestea s  fieă ă ă ă  

înso ite de traduceri în limba român  certificate deţ ă  

traduc tori autoriza i.ă ţ
(3) Dispozi iile legale cu privire la folosirea limbiiţ  

minorit ilor na ionale se aplic  în mod corespunz tor.ăţ ţ ă ă
Norme metodologice 

Art. 9 Dreptul de a fi ascultat

(1) Înaintea lu rii deciziei organul fiscal este obligat să ă 

asigure contribuabilului posibilitatea de a- i exprima punctulş  

de vedere cu privire la faptele i împrejur rile relevante înş ă  

luarea deciziei.

(2) Organul fiscal nu este obligat s  aplice prevederileă  

alin. (1) când:

a) întârzierea în luarea deciziei determin  un pericolă  

pentru constatarea situa iei fiscale reale privind executareaţ  

obliga iilor contribuabilului sau pentru luarea altor m suriţ ă  

prev zute de lege;ă



b) situa ia de fapt prezentat  urmeaz  s  se modificeţ ă ă ă  

nesemnificativ cu privire la cuantumul crean elor fiscale;ţ
c) se accept  informa iile prezentate de contribuabil, peă ţ  

care acesta le-a dat într-o declara ie sau într-o cerere;ţ
d) urmeaz  s  se ia m suri de executare silit .ă ă ă ă

Art. 10 Obliga ia de cooperareţ
(1) Contribuabilul este obligat s  coopereze cuă  

organele fiscale în vederea determin rii st rii de fapt fiscale,ă ă  

prin prezentarea faptelor cunoscute de c tre acesta, înă  

întregime, conform realit ii, i prin indicarea mijloacelorăţ ş  

doveditoare care îi sunt cunoscute.

(2) Contribuabilul este obligat s  întreprind  m surile înă ă ă  

vederea procur rii mijloacelor doveditoare necesare, prină  

utilizarea tuturor posibilit ilor juridice i efective ce îi stau laăţ ş  

dispozi ie.ţ

Art. 11 Secretul fiscal

(1) Func ionarii publici din cadrul organului fiscal,ţ  

inclusiv persoanele care nu mai de in aceast  calitate, suntţ ă  

obliga i, în condi iile legii, s  p streze secretul asupraţ ţ ă ă  

informa iilor pe care le de in ca urmare a exercit riiţ ţ ă  

atribu iilor de serviciu.ţ
(2) Informa iile referitoare la impozite, taxe, contribu ii iţ ţ ş  

alte sume datorate bugetului general consolidat pot fi 

transmise:

a) autorit ilor publice, în scopul îndeplinirii obliga iilorăţ ţ  

prev zute de lege;ă
b) autorit ilor fiscale ale altor ri, în condi ii deăţ ţă ţ  

reciprocitate în baza unor conven ii;ţ
c) autorit ilor judiciare competente, potrivit legii;ăţ
d) oric rui solicitant, cu acordul scris al contribuabiluluiă  

în cauz ;ă



e) în alte cazuri prev zute de lege.ă
 (3) Autoritatea care prime te informa ii fiscale esteş ţ  

obligat  s  p streze secretul asupra informa iilor primite.ă ă ă ţ
(3^1) Este permis  transmiterea informa� i i lor  deă  

natura celor prev zute la alin. (1), inclusiv pentru perioadaă  

în care a avut calitatea de contribuabil:

a) contribuabilului însu i;ș
b) succesorilor acestuia.

(3^2) În scopul aplic rii prevederilor alin. (2) lit. a),ă  

autorit� i le  publice pot  încheia protocoale privind schimbulă  

de informa� i i .

(4) Este permis  transmiterea de informa ii cu caracteră ţ  

fiscal în alte situa ii decât cele prev zute la alin. (2), înţ ă  

condi iile în care se asigur  c  din acestea nu reieseţ ă ă  

identitatea vreunei persoane fizice sau juridice.

(4^1) *** Abrogat.

(5) Nerespectarea obliga iei de p strare a secretuluiţ ă  

fiscal atrage r spunderea potrivit legii. ă
Norme metodologice 

Art. 12 Buna-credinţă
Rela iile dintre contribuabili i organele fiscale trebuieţ ş  

s  fie fundamentate pe bun -credin , în scopul realiz riiă ă ţă ă  

cerin elor legii.ţ
 

CAP. 3 Aplicarea prevederilor legisla iei fiscaleţ
 

Art. 13 Interpretarea legii

Interpretarea reglement rilor fiscale trebuie s  respecteă ă  

voin a legiuitorului a a cum este exprimat  în lege.ţ ş ă



Art. 14 Criteriile economice

(1) Veniturile, alte beneficii i valori patrimoniale suntş  

supuse legii fiscale indiferent dac  sunt ob inute dină ţ  

activit i ce îndeplinesc sau nu cerin ele altor dispozi iiăţ ţ ţ  

legale.

(2) Situa� i i le  de fapt relevante din punct de vedere 

fiscal se apreciaz  de organul fiscal dup  con� i nutul  loră ă  

economic.

Art. 15 Eludarea legisla iei fiscaleţ
(1) În cazul în care, eludându-se scopul legii fiscale, 

obliga ia fiscal  nu a fost stabilit  ori nu a fost raportat  laţ ă ă ă  

baza de impunere real , obliga ia datorat  i, respectiv,ă ţ ă ş  

crean a fiscal  corelativ  sunt cele legal determinate.ţ ă ă
(2) Pentru situa iile prev zute la alin. (1) sunt aplicabileţ ă  

prevederile art. 23.

 

CAP. 4 Raportul juridic fiscal

 

Art. 16 Con inutul raportului de drept procedural fiscalţ
Raportul de drept procedural fiscal cuprinde drepturile 

i obliga iile ce revin p r ilor, potrivit legii, pentruş ţ ă ţ  

îndeplinirea modalit ilor prev zute pentru stabilirea,ăţ ă  

exercitarea i stingerea drepturilor i obliga iilor p r ilor dinş ş ţ ă ţ  

raportul de drept material fiscal.

Art. 17  Subiectele raportului juridic fiscal

(1) Subiecte ale raportului juridic  fiscal sunt statul, 

unit� i le  administrativ-teritoriale sau, dup�  caz,ă ă  

subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, 

definite potrivit Legii administra� i e i  publice locale nr. 

215/2001, republicat , cu modific rile i complet rileă ă ș ă  



ulterioare, contribuabilul, precum i alte persoane careș  

dobândesc drepturi i obliga� i i  în cadrul acestui raport.ș
(2) Contribuabilul este orice persoan  fizic  ori juridică ă ă 

sau orice alt  entitate f r  personalitate juridic  ceă ă ă ă  

datoreaz  impozite, taxe, contribu ii i alte sume bugetuluiă ţ ş  

general consolidat, în condi iile legii.ţ
(3) Statul este reprezentat de Ministerul Economiei iş  

Finan elor prin Agen ia Na ional  de Administrare Fiscal  iţ ţ ţ ă ă ş  

unit ile sale subordonate cu personalitate juridic .ăţ ă
(4) Unit� i le  administrativ-teritoriale  sau, dup�  caz,ă ă  

subdiviziunile administrativ-teritoriale  ale municipiilor sunt 

reprezentate de autorit� i le  administra� i e i  publice locale,ă  

precum i de compartimentele de specialitate ale acestora,ș  

în limita atribu� i i lor  delegate de c tre autorit� i leă ă  

respective.

(5) Agen ia Na ional  de Administrare Fiscal  iţ ţ ă ă ş  

unit ile subordonate acesteia, precum i compartimenteleăţ ş  

de specialitate ale autorit ilor administra iei publice localeăţ ţ  

sunt denumite în prezentul cod organe fiscale.

Art. 18 Împuternici iiţ
(1) În rela iile cu organul fiscal contribuabilul poate fiţ  

reprezentat printr-un împuternicit. Con inutul i limiteleţ ş  

reprezent rii sunt cele cuprinse în împuternicire sau stabiliteă  

de lege, dup  caz. Desemnarea unui împuternicit nu îlă  

împiedic  pe contribuabil s  î i îndeplineasc  personală ă ş ă  

obliga iile fiscale, chiar dac  nu a procedat la revocareaţ ă  

împuternicirii potrivit alin. (2).

(2) Împuternicitul este obligat s  depun  la organul fiscală ă  

actul de împuternicire, în original sau în copie legalizat .ă  

Revocarea împuternicirii opereaz  fa  de organul fiscal de laă ţă  

data depunerii actului de revocare.



(3) În cazul reprezent rii contribuabililor în rela iile cuă ţ  

organele fiscale prin avocat, forma i con inutulş ţ  

împuternicirii sunt cele prev zute de dispozi iile legaleă ţ  

privind organizarea i exercitarea profesiei de avocat.ş
(4) Contribuabilul f r  domiciliu fiscal în România, careă ă  

are obliga ia de a depune declara ii la organele fiscale,ţ ţ  

trebuie s  desemneze un împuternicit, cu domiciliul fiscal înă  

România, care s  îndeplineasc , în numele i din avereaă ă ş  

contribuabilului, obliga iile acestuia din urm  fa  de organulţ ă ţă  

fiscal.

(5) Prevederile prezentului articol sunt aplicabile iş  

reprezentan ilor fiscali desemna i potrivit ţ ţ Codului fiscal, 

dac  legea nu prevede altfel.ă
Norme metodologice 

Art. 19 Numirea curatorului fiscal

(1) Dac  nu exist  un împuternicit potrivit ă ă art. 18, 

organul fiscal, în condi iile legii, va solicita instan eiţ ţ  

judec tore ti competente numirea unui curator fiscal pentruă ş  

contribuabilul absent, al c rui domiciliu fiscal esteă  

necunoscut ori care, din cauza bolii, unei infirmit i,ăţ  

b trâne ii sau unui handicap de orice fel, nu poate s  î iă ţ ă ş  

exercite i s  î i îndeplineasc  personal drepturile iş ă ş ă ş  

obliga iile ce îi revin potrivit legii.ţ
(2) Pentru activitatea sa curatorul fiscal va fi remunerat 

potrivit hot rârii judec tore ti, toate cheltuielile legate deă ă ş  

aceast  reprezentare fiind suportate de cel reprezentat.ă

Art. 20 Obliga iile reprezentan ilor legaliţ ţ
(1) Reprezentan ii legali ai persoanelor fizice i juridice,ţ ş  

precum i ai asocierilor f r  personalitate juridic  suntş ă ă ă  

obliga i s  îndeplineasc  obliga iile fiscale ale persoanelorţ ă ă ţ  

reprezentate, în numele i din averea acestora.ş



(2) În cazul în care, din orice motiv, obliga iile fiscaleţ  

ale asocierilor f r  personalitate juridic  nu sunt achitateă ă ă  

potrivit alin. (1), asocia ii r spund solidar pentru îndeplinireaţ ă  

acestora.

 

TITLUL II 

Dispozi ii generale privind raportul de dreptţ  

material fiscal
 

CAP. 1 Dispozi ii generaleţ

NOT : Reproducem prevederile art. 7 alin. (2) i (3) dinĂ ş  

Ordonan a de urgen  a Guvernului nr. 92/2009, cu modific rileţ ţă ă  

ulterioare.

    "(2) Prin excep ie de la dispozi iile Ordonan ei Guvernuluiţ ţ ţ  

nr. 92/2003, republicat , cu modific rile i complet rileă ă ş ă  

ulterioare, pe perioada de valabilitate a amân rii la plată ă 

contribuabilii datoreaz  dobânzi. Nivelul dobânzii este de 0,0ă 4% 

pentru fiecare zi a perioadei de amânare la plat , începând cuă  

data emiterii deciziei i pân  la:ş ă
    a) data la care se împline te termenul de amânare; sau,ş  

dup  cază
    b) data la care înceteaz  valabilitatea înlesnirii conformă  

art. 5.

    (3) În situa ia în care la împlinirea termenului stabilitţ  

pentru plata obliga iilor fiscale amânate contribuabilul nu î iţ ş  

achit  aceste obliga ii, va datora major ri de întârziere conformă ţ ă  

prevederilor Ordonan ei Guvernului nr. 92/2003, republicat , cuţ ă  

modific rile i complet rile ulterioare, pe întreaga perioad  deă ş ă ă  

amânare."

Art. 21 Crean ele fiscaleţ



(1) Crean ele fiscale reprezint  drepturi patrimonialeţ ă  

care, potrivit legii, rezult  din raporturile de drept materială  

fiscal.

(2) Din raporturile de drept prev zute la alin. (1) rezultă ă 

atât con inutul, cât i cuantumul crean elor fiscale,ţ ş ţ  

reprezentând drepturi determinate constând în:

a) dreptul la perceperea impozitelor, taxelor, 

contribu iilor i a altor sume care constituie venituri aleţ ş  

bugetului general consolidat, dreptul la rambursarea taxei 

pe valoarea ad ugat , dreptul la restituirea impozitelor,ă ă  

taxelor, contribu iilor i a altor sume care constituie venituriţ ş  

ale bugetului general consolidat, potrivit alin. (4), denumite 

crean e fiscale principale;ţ
b) dreptul la perceperea dobânzilor, penalit ilor deăţ  

întârziere sau major rilor de întârziere, dup  caz, înă ă  

condi iile legii, denumite ţ crean e fiscale accesorii.ţ
(3) În cazurile prev zute de lege, organul fiscal esteă  

îndrept it s  solicite stingerea obliga iei fiscale de c tre celăţ ă ţ ă  

îndatorat s  execute acea obliga ie în locul debitorului.ă ţ
(4) În m sura în care plata sumelor reprezentândă  

impozite, taxe, contribu ii i alte venituri ale bugetuluiţ ş  

general consolidat se constat  c  a fost f r  temei legal, celă ă ă ă  

care a f cut astfel plata are dreptul la restituirea sumeiă  

respective.

Art. 22 Obliga iile fiscaleţ
Prin obliga ii fiscale, în sensul prezentului cod, seţ  

în elege:ţ
a) obliga ia de a declara bunurile i veniturileţ ş  

impozabile sau, dup  caz, impozitele, taxele, contribu iile iă ţ ş  

alte sume datorate bugetului general consolidat;



b) obliga ia de a calcula i de a înregistra în eviden eleţ ş ţ  

contabile i fiscale impozitele, taxele, contribu iile i alteş ţ ş  

sume datorate bugetului general consolidat;

c) obliga ia de a pl ti la termenele legale impozitele,ţ ă  

taxele, contribu iile i alte sume datorate bugetului generalţ ş  

consolidat;

d) obliga ia de a pl ti dobânzi, penalit i de întârziereţ ă ăţ  

sau major ri de întârziere, dup  caz, aferente impozitelor,ă ă  

taxelor, contribu iilor i altor sume datorate bugetuluiţ ş  

general consolidat, denumite obliga ii de plat  accesoriiţ ă ;

e) obliga ia de a calcula, de a re ine i de a înregistra înţ ţ ş  

eviden ele contabile i de plat , la termenele legale,ţ ş ă  

impozitele i contribu iile care se realizeaz  prin stopaj laş ţ ă  

surs ;ă
f) orice alte obliga ii care revin contribuabililor,ţ  

persoane fizice sau juridice, în aplicarea legilor fiscale.

Art. 23 Na terea crean elor i obliga iilor fiscaleş ţ ş ţ
(1) Dac  legea nu prevede altfel, dreptul de creană ţă 

fiscal  i obliga ia fiscal  corelativ  se nasc în momentul înă ş ţ ă ă  

care, potrivit legii, se constituie baza de impunere care le 

genereaz .ă
(2) Potrivit alin. (1) se na te dreptul organului fiscal deş  

a stabili i a determina obliga ia fiscal  datorat .ş ţ ă ă

Art. 24 Stingerea crean elor fiscaleţ
Crean ele fiscale se sting prin încasare, compensare,ţ  

executare silit , scutire, anulare, prescrip ie i prin alteă ţ ş  

modalit i prev zute de lege.ăţ ă

Art. 25 Creditorii i debitoriiş
(1) În raporturile de drept material fiscal, creditorii sunt 

persoanele titulare ale unor drepturi de crean  fiscalţă ă 



prev zute la ă art. 21, iar debitorii sunt acele persoane care, 

potrivit legii, au obliga ia corelativ  de plat  a acestorţ ă ă  

drepturi.

(2) În cazul în care obliga ia de plat  nu a fostţ ă  

îndeplinit  de debitor, debitori devin, în condi iile legii,ă ţ  

urm torii:ă
a) mo tenitorul care a acceptat succesiuneaş  

contribuabilului debitor;

b) cel care preia, în tot sau în parte, drepturile iş  

obliga iile debitorului supus diviz rii, fuziunii ori reorganiz riiţ ă ă  

judiciare, dup  caz;ă
c) persoana c reia i s-a stabilit r spunderea înă ă  

conformitate cu prevederile legale referitoare la faliment;

d) persoana care î i asum  obliga ia de plat  aş ă ţ ă  

debitorului, printr-un angajament de plat  sau printr-un altă  

act încheiat în form  autentic , cu asigurarea unei garan iiă ă ţ  

reale la nivelul obliga iei de plat ;ţ ă
e) persoana juridic , pentru obliga iile fiscale datorateă ţ  

de sediile secundare ale acesteia;

f) alte persoane, în condi iile legii.ţ

Art. 26 Pl titorulă
(1) Pl titor al obliga iei fiscale este debitorul sauă ţ  

persoana care în numele debitorului, conform legii, are 

obliga ia de a pl ti sau de a re ine i de a pl ti, dup  caz,ţ ă ţ ş ă ă  

impozite, taxe, contribu ii, amenzi i alte sume datorateţ ş  

bugetului general consolidat.

(2)  Pentru contribuabilii care au sedii secundare, 

pl titor de obliga� i i  fiscale este contribuabilul, cu excep� i aă  

impozitului pe venitul din salarii, pentru care pl titor deă  

impozit este sediul secundar obligat, potrivit legii, s  seă  

înregistreze fiscal ca pl titor de salarii i de venituriă ș  

asimilate salariilor.



(3) Contribuabilii prev zuă � i la alin. (2) au obliga� ia de 

a declara, în numele sediilor secundare înregistrate 

fiscal,impozitul pe venitul din salarii datorat, potrivit legii, de 

acestea.

(4) În cazul contribuabililor nereziden i care desf oarţ ăş ă 

activit i pe teritoriul României prin mai multe sediiăţ  

permanente, obliga ia prev zut  la alin. (3) se îndepline teţ ă ă ş  

prin sediul permanent desemnat potrivit titlului II din Codul 

fiscal. 

Art. 27 R spunderea solidară ă
(1) R spund solidar cu debitorul urm toarele persoane:ă ă
a) asocia ii din asocierile f r  personalitate juridic , inclusivţ ă ă ă  

membrii întreprinderilor familiale, pentru obliga iile fiscaleţ  

datorate de acestea, în condi iile prev zute la art. 20, al turi deţ ă ă  

reprezentan ii legali care, cu rea-credin , au determinatţ ţă  

nedeclararea i/sau neachitarea obliga iilor fiscale la scaden ;ş ţ ţă
b) ter ii popri i, în situa iile prev zute la art. 149 alin. (9),ţ ţ ţ ă  

(10), (12) i (15), în limita sumelor sustrase indisponibiliz rii. ş ă
c) reprezentantul legal al contribuabilului care, cu rea-

credin , declar  b ncii potrivit art. 149 alin. (12) lit. a) c  nuţă ă ă ă  

de ine alte disponibilit i b ne ti.ţ ăţ ă ş
(2) Pentru obliga iile de plat  restante ale debitoruluiţ ă  

declarat insolvabil, în condi iile prezentului cod, r spund solidarţ ă  

cu acesta urm toarele persoane:ă
a) persoanele fizice sau juridice care, anterior datei 

declar rii insolvabilit ii, cu rea-credin , au dobândit în oriceă ăţ ţă  

mod active de la debitorii care i-au provocat astfelş  

insolvabilitatea;

b) administratorii, asocia ii, ac ionarii i orice alte persoaneţ ţ ş  

care au provocat insolvabilitatea persoanei juridice debitoare 

prin înstr inarea sau ascunderea, cu rea-credin , sub oriceă ţă  

form , a activelor debitorului;ă



c) administratorii care, în perioada exercit rii mandatului, cuă  

rea-credin , nu i-au îndeplinit obliga ia legal  de a cereţă ş ţ ă  

instan ei competente deschiderea procedurii insolven ei, pentruţ ţ  

obliga iile fiscale aferente perioadei respective i r maseţ ş ă  

neachitate la data declar rii st rii de insolvabilitate;ă ă
d) administratorii sau orice alte persoane care, cu rea-

credin , au determinat nedeclararea i/sau neachitarea laţă ş  

scaden  a obliga iilor fiscale; ţă ţ
e) administratorii sau orice alte persoane care, cu rea-

credin , au determinat restituirea sau rambursarea unor sumeţă  

de bani de la bugetul general consolidat f r  ca acestea s  fieă ă ă  

cuvenite debitorului.

(3) Persoana juridic  r spunde solidar cu debitorul declarată ă  

insolvabil în condi iile prezentului cod sau declarat insolventţ  

dac , direct ori indirect, controleaz , este controlat  sau se află ă ă ă 

sub control comun cu debitorul i dac  este îndeplinit  cel pu inş ă ă ţ  

una dintre urm toarele condi ii:ă ţ
a) dobânde te, cu orice titlu, dreptul de proprietate asupraş  

unor active corporale de la debitor, iar valoarea contabil  aă  

acestor active reprezint  cel pu in jum tate din valoareaă ţ ă  

contabil  a tuturor activelor corporale ale dobânditorului;ă
b) are sau a avut raporturi comerciale contractuale cu 

clien ii i/sau cu furnizorii, al ii decât cei de utilit i, care au avutţ ş ţ ăţ  

sau au raporturi contractuale cu debitorul în propor ie de celţ  

pu in jum tate din totalul valoric al tranzac iilor;ţ ă ţ
c) are sau a avut raporturi de munc  sau civile de prest riă ă  

de servicii cu cel pu in jum tate dintre angaja ii sau prestatorii deţ ă ţ  

servicii ai debitorului.

(4) În în elesul alin. (3), termenii i expresiile de mai jos auţ ş  

urm toarele semnifica ii:ă ţ
a) control — majoritatea drepturilor de vot, fie în adunarea 

general  a asocia ilor unei societ i comerciale ori a uneiă ţ ăţ  

asocia ii sau funda ii, fie în consiliul de administra ie al uneiţ ţ ţ  



societ i comerciale ori consiliul director al unei asocia ii sauăţ ţ  

funda ii;ţ
b) control indirect — activitatea prin care o persoană 

exercit  controlul prin una sau mai multe persoane.ă

Art. 28 Dispozi ii speciale privind stabilirea r spunderiiţ ă
(1) R spunderea persoanelor prev zute la ă ă art. 27 se va 

stabili potrivit dispozi iilor prezentului articol.ţ
(2) În scopul prev zut la alin. (1) organul fiscal vaă  

întocmi o decizie în care vor fi ar tate motivele de fapt i deă ş  

drept pentru care este angajat  r spunderea persoanei înă ă  

cauz . Decizia se va supune spre aprobare conduceriiă  

organului fiscal.

(3) Decizia aprobat  potrivit alin. (2) constituie titlu deă  

crean  privind obliga ia la plat  a persoanei r spunz toareţă ţ ă ă ă  

potrivit art. 27 i va cuprinde, pe lâng  elementeleş ă  

prev zute la ă art. 43 alin. (2), i urm toarele:ş ă
a) codul de identificare fiscal  a persoaneiă  

r spunz toare, obligat  la plata obliga iei debitoruluiă ă ă ţ  

principal, precum i orice alte date de identificare;ş
b) numele i prenumele sau denumirea debitoruluiş  

principal; codul de identificare fiscal ; domiciliul sau sediulă  

acestuia, precum i orice alte date de identificare;ş
c) cuantumul i natura sumelor datorate;ş
d) termenul în care persoana r spunz toare trebuie să ă ă 

pl teasc  obliga ia debitorului principal;ă ă ţ
e) temeiul legal i motivele în fapt ale angaj riiş ă  

r spunderii.ă
(4) R spunderea va fi stabilit  atât pentru obliga iaă ă ţ  

fiscal  principal , cât i pentru accesoriile acesteia.ă ă ş
(5) Titlul de crean�  prev zut la alin. (3) se comunică ă ă 

persoanei obligate la plat . Dispozi� i i le   ă art. 111 alin. (2) 

sunt aplicabile în mod corespunz tor .ă



(6) Titlul de crean  comunicat potrivit alin. (5) poate fiţă  

atacat în condi iile legii.ţ

Art. 29 Drepturile i obliga iile succesorilorş ţ
(1) Drepturile i obliga iile din raportul juridic fiscal trecş ţ  

asupra succesorilor debitorului în condi iile dreptului comun.ţ
(2) Dispozi iile alin. (1) nu sunt aplicabile în cazulţ  

obliga iei de plat  a sumelor ce reprezint  amenzi aplicate,ţ ă ă  

potrivit legii, debitorului persoan  fizic .ă ă

Art. 30 Dispozi ii privind cesiunea crean elor fiscale aleţ ţ  

contribuabililor

(1) Crean ele principale sau accesorii privind drepturiţ  

de rambursare sau de restituire ale contribuabililor, precum 

i sumele afectate garant rii execut rii unei obliga ii fiscaleş ă ă ţ  

pot fi cesionate numai dup  stabilirea lor potrivit legii.ă
(2) Cesiunea produce efecte fa  de organul fiscalţă  

competent numai de la data la care aceasta i-a fost 

notificat .ă
(3) Desfiin area cesiunii sau constatarea nulit iiţ ăţ  

acesteia ulterior stingerii obliga iei fiscale nu este opozabilţ ă 

organului fiscal.

Norme metodologice 

 

 

CAP. 2 Domiciliul fiscal

 

Art. 31 Domiciliul fiscal

(1) În cazul crean elor fiscale administrate de Ministerulţ  

Economiei i Finan elor prin Agen ia Na ional  deş ţ ţ ţ ă  

Administrare Fiscal , prin domiciliu fiscal se în elege:ă ţ



a) pentru persoanele fizice, adresa unde î i auş  

domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiesc efectiv, în 

cazul în care aceasta este diferit  de domiciliu;ă
b) pentru persoanele fizice care desf oar  activit iăş ă ăţ  

economice în mod independent sau exercit  profesii libere,ă  

sediul activit ii sau locul unde se desf oar  efectivăţ ăş ă  

activitatea principal ;ă
c) pentru persoanele juridice, sediul social sau locul 

unde se exercit  gestiunea administrativ  i conducereaă ă ş  

efectiv  a afacerilor, în cazul în care acestea nu seă  

realizeaz  la sediul social declarat;ă
d) pentru asocierile i alte entit i f r  personalitateş ăţ ă ă  

juridic , sediul acestora sau locul unde se desf oară ăş ă 

efectiv activitatea principal .ă
(2) Prin adresa unde locuiesc efectiv, în sensul alin. (1) 

lit. a), se în elege adresa locuin ei pe care o persoan  oţ ţ ă  

folose te în mod continuu peste 183 de zile într-un anş  

calendaristic, întreruperile de scurt  durat  nefiind luate înă ă  

considerare. Dac  ederea are un scop exclusiv de vizit ,ă ş ă  

concediu, tratament sau alte scopuri particulare 

asem n toare i nu dep e te perioada unui an, nu seă ă ş ăş ş  

consider  adresa unde locuiesc efectiv.ă
(3) În situa ia în care domiciliul fiscal nu se poate stabiliţ  

potrivit alin. (1) lit. c) i d), domiciliul fiscal este locul în careş  

se afl  majoritatea activelor.ă
(3^1) Domiciliul fiscal definit potrivit alin. (1) ori (3) se 

înregistreaz  la organul fiscal în toate cazurile în careă  

acesta este diferit de domiciliul sau de sediul social prin 

depunerea unei cereri de modificare a domiciliului fiscal, 

înso it  de acte doveditoare ale informa iilor cuprinse înţ ă ţ  

aceasta.

(3^2) Cererea se depune la organul fiscal în a c ruiă  

raz  teritorial  urmeaz  a se stabili domiciliul fiscal. Cerereaă ă ă  



se solu ioneaz  de organul fiscal, în termen de 15 zileţ ă  

lucr toare de la data depunerii acesteia, prin emitereaă  

deciziei de modificare a domiciliului fiscal care se comunică 

contribuabilului potrivit art. 44. 

(3^3) Organul fiscal emite din oficiu decizia de 

modificare a domiciliului fiscal ori de câte ori constat  că ă 

domiciliul fiscal este diferit de domiciliul sau sediul social iar 

contribuabilul nu a depus cerere de modificare a domiciliului 

fiscal.  

(3^4) Data schimb rii domiciliului fiscal este dataă  

comunic rii deciziei de modificare a domiciliului fiscal.ă
(4) În cazul celorlalte crean e fiscale ale bugetuluiţ  

general consolidat, prin domiciliu fiscal se în elege domiciliulţ  

reglementat potrivit dreptului comun sau sediul social 

înregistrat potrivit legii.

Norme metodologice 

 

TITLUL III 

Dispozi ii procedurale generaleţ
 

CAP. 1 Competen a organului fiscalţ
 

Art. 32 Competen a generalţ ă
(1) Organele fiscale au competen  general  privindţă ă  

administrarea crean elor fiscale, exercitarea controlului iţ ş  

emiterea normelor de aplicare a prevederilor legale în 

materie fiscal .ă
(2) În cazul impozitului pe venit i al contribu� i i lorș  

sociale, prin hot râre a Guvernului se poate stabili altă ă 

competen�  special  de administrare.ă ă



(3) Impozitele, taxele i alte sume care se datoreaz ,ş ă  

potrivit legii, în vam  sunt administrate de c tre organeleă ă  

vamale.

Norme metodologice 

(4) Asisten a i îndrumarea contribuabililor privindţ ş  

aplicarea unitar  a prevederilor legisla iei privind impozitele,ă ţ  

taxele, contribu iile sociale i alte venituri bugetareţ ş  

administrate de Agen ia Na ional  de Administrare Fiscalţ ţ ă ă 

se realizeaz  de c tre aceasta i de unit ile saleă ă ş ăţ  

subordonate, conform procedurii stabilite prin ordin al 

pre edintelui Agen iei Na ionale de Administrare Fiscal .ş ţ ţ ă

Art. 33 Competen a teritorialţ ă
(1) Pentru administrarea impozitelor, taxelor, contribu iilor iţ ş  

a altor sume datorate bugetului general consolidat, competen aţ  

revine  acelui  organ  fiscal,  jude ean,  local  sau  al  municipiuluiţ  

Bucure ti,  stabilit  prin ordin al pre edintelui Agen iei Na ionaleş ş ţ ţ  

de  Administrare  Fiscal ,  în  a  c rui  raz  teritorial  se  află ă ă ă ă 

domiciliul fiscal al contribuabilului sau al pl titorului de venit, înă  

cazul impozitelor i contribu iilor realizate prin stopaj la surs , înş ţ ă  

condi iile legii.ţ
(2) În cazul contribuabililor nereziden i care desf oarţ ăş ă 

activit i pe teritoriul României prin unul sau mai multe sediiăţ  

permanente, competen a revine organului fiscal pe a c ruiţ ă  

raz  teritorial  se afl  situat sediul permanent desemnată ă ă  

potrivit titlului II din Codul fiscal. În cazul înregistr rii fiscaleă  

declara ia de înregistrare fiscal  se depune la organul fiscalţ ă  

în raza c ruia se afl  sediul permanent ce urmeaz  a fiă ă ă  

desemnat.

(3) Pentru  administrarea  de  c tre  organele  fiscale  dină  

subordinea  Agen iei  Na ionale  de  Administrare  Fiscal  aţ ţ ă  

crean elor  fiscale  datorate  de  marii  contribuabili,  inclusiv  deţ  

sediile secundare ale acestora, competen a poate fi stabilit  înţ ă  



sarcina altor organe fiscale decât cele prev zute la alin. (1), prină  

ordin al pre edintelui Agen iei Na ionale de Administrare Fiscal .ş ţ ţ ă

Art. 34 Competen a în cazul sediilor secundareţ
(1) În cazul sediilor secundare înregistrate fiscal, 

potrivit legii, competen� a  teritorial  pentru administrareaă  

impozitului pe venitul din salarii datorat de acestea revine 

organului fiscal competent pentru administrarea obliga� i i lor 

datorate de contribuabilul care le-a înfiin� a t .

(2) Competen� a  pentru înregistrarea fiscal  a sediiloră  

secundare ca pl titoare de salarii i venituri asimilateă ș  

salariilor, potrivit legii, revine organului fiscal în a c rui rază ă 

teritorial  se afl  situate acestea. ă ă
Norme metodologice 

Art. 35 Competen a teritorial  a compartimentelor deţ ă  

specialitate ale autorit ilor administra iei publice localeăţ ţ
Compartimentele  de  specialitate  ale  autorită� ilor 

administra� iei  publice  locale  sunt  competente  pentru 

administrarea impozitelor, taxelor și altor sume datorate bugetelor 

locale  ale  unită� ilor  administrativ-teritoriale  sau,  dup  caz,  aleă  

subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor.

Art. 35^1 Competen a privind impozitul i contribu iile aferenteţ ş ţ  

veniturilor din activit i agricoleăţ
(1) Prin excep ie de la prevederile art. 33 i 35, impozitul iţ ş ş  

contribu iile aferente veniturilor din activit i  agricole, datorate deţ ăţ  

persoanele  fizice,  potrivit  legii,  se  pot  achita  în  numerar  i  laş  

compartimentele de specialitate ale unit ii administrativ-teritorialeăţ  

corespunz toare  localit ii  în  care  î i  au  domiciliul  fiscală ăţ ş  

contribuabilii  unde  nu  exist  o  unitate  teritorial  a  Agen ieiă ă ţ  

Na ionale  de  Administrare  Fiscal ,  dac  între  unitateaţ ă ă  

administrativ-teritorial  i  Agen ia  Na ional  de  Administrareă ş ţ ţ ă  



Fiscal  s-a încheiat un protocol în acest scop. Data pl ii este dataă ăţ  

prev zut  la art. 114 alin. (3) lit. a) inclusiv pentru sumele achitateă ă  

eronat de c tre contribuabil  pe alte tipuri  de obliga ii  sau stinseă ţ  

eronat de c tre organele fiscale în realizarea procedurii prev zuteă ă  

la alin. (4).

(2) Sumele  încasate  potrivit  alin.  (1)  se  depun  de  c treă  

organele fiscale din cadrul unit ilor administrativ-teritoriale în contăţ  

distinct de disponibil, în termen de cel mult 5 zile lucr toare de laă  

încasare,  împreun  cu situa ia  privind  sumele  încasate  care  vaă ţ  

cuprinde  cel  pu in  urm toarele  informa ii:  num rul  i  dataţ ă ţ ă ş  

documentului  prin  care  s-a  efectuat  încasarea  în  numerar, 

CUI/CNP  contribuabil,  denumire  contribuabil,  tipul  obliga ieiţ  

achitate, suma achitat .ă
(3) Sumele depuse în contul prev zut la alin. (2) se virează ă 

de  unit ile  Trezoreriei  Statului  în  conturile  corespunz toare  deăţ ă  

venituri ale bugetului de stat i ale bugetelor asigur rilor sociale, înş ă  

termen de dou  zile lucr toare de la depunere, potrivit proceduriiă ă  

prev zute la alin. (4).ă
(4) Procedura de încasare i de virare la bugetul de stat iş ş  

bugetele asigur rilor sociale a sumelor încasate potrivit  alin. (1),ă  

precum i  modul  de colaborare i  de realizare a schimbului  deş ş  

informa ii dintre organele fiscale din cadrul Agen iei Na ionale deţ ţ ţ  

Administrare  Fiscal  i  organele  fiscale  din  cadrul  unit iloră ş ăţ  

administrativ-teritoriale se aprob  prin ordin comun al  ministruluiă  

finan elor  publice  i  al  ministrului  dezvolt rii  regionale  iţ ş ă ş  

administra iei publice.ţ

Art. 36 Competen a specialţ ă
(1) În situa ia în care contribuabilul nu are domiciliuţ  

fiscal, competen a teritorial  revine organului fiscal în razaţ ă  

c ruia se face constatarea actului sau faptului supusă  

dispozi iilor legale fiscale.ţ



(2) Dispozi iile alin. (1) se aplic  i pentru luarea deţ ă ş  

urgen  a m surilor legale ce se impun în cazurile deţă ă  

dispari ie a elementelor de identificare a bazei de impunereţ  

reale, precum i în caz de executare silit .ş ă
(3) Pentru administrarea de c tre organele fiscale dină  

subordinea Agen iei Na ionale de Administrare Fiscal  aţ ţ ă  

crean elor datorate de contribuabilii nereziden i, care nu auţ ţ  

pe teritoriul României un sediu permanent, competen aţ  

revine organului fiscal stabilit prin ordin al ministrului 

economiei i finan elor, la propunerea pre edintelui Agen ieiş ţ ş ţ  

Na ionale de Administrare Fiscal .ţ ă
Norme metodologice 

Art. 37 Conflictul de competenţă
(1) Exist  conflict de competen  când dou  sau maiă ţă ă  

multe organe fiscale se declar  deopotriv  competente sauă ă  

necompetente. În acest caz organul fiscal care s-a învestit 

primul sau care s-a declarat ultimul necompetent va 

continua procedura în derulare i va solicita organuluiş  

ierarhic superior comun s  hot rasc  asupra conflictului.ă ă ă
(2) În situa ia în care organele fiscale între care apareţ  

conflictul de competen  nu sunt subordonate unui organţă  

ierarhic comun, conflictul de competen  ivit se solu ioneazţă ţ ă 

de c tre Comisia fiscal  central  din cadrul Ministeruluiă ă ă  

Economiei i Finan elor.ş ţ
(3) În cazul bugetelor locale, Comisia fiscal  centrală ă 

se completeaz  cu câte un reprezentant al Asocia ieiă ţ  

Comunelor din România, Asocia iei Ora elor din România,ţ ş  

Asocia iei Municipiilor din România, Uniunii Na ionale aţ ţ  

Consiliilor Jude ene din România, precum i al Ministeruluiţ ş   

Internelor i Reformei Administrative.ş
Norme metodologice 



(4) Organul competent s  solu� i oneze  conflictul deă  

competen�  va hot rî de îndat  asupra conflictului, iară ă ă  

solu� i a  adoptat  va fi comunicat  organelor fiscale aflateă ă  

în conflict, pentru a fi dus  la îndeplinire, cu informarea,ă  

dup  caz, a persoanelor interesate.ă
(5) Prin conflict de competen  în sensul prezentuluiţă  

articol se în elege conflictul ap rut în leg tur  cu modul deţ ă ă ă  

aplicare a regulilor de competen  privind administrareaţă  

crean elor fiscale prev zute de prezentul cod i/sau, dupţ ă ş ă 

caz, de Codul fiscal sau alte legi care reglementează 

crean ele fiscale în leg tur  cu care a ap rut conflictul. Înţ ă ă ă  

cazul compartimentelor de specialitate ale autorit ilorăţ  

administra iei publice locale, conflictul de competen  înţ ţă  

sensul prezentului articol nu vizeaz  conflictul ap rut înă ă  

leg tur  cu modul de delimitare a teritoriului între unit ileă ă ăţ  

administrativ-teritoriale.

Art. 38 Acord asupra competen eiţ
Cu acordul organului fiscal care, conform prevederilor 

prezentului cod, de ine competen a teritorial , precum i alţ ţ ă ş  

contribuabilului în cauz , un alt organ fiscal poate preluaă  

activitatea de administrare a acestuia.

Art. 38^1 Schimbarea competen eiţ
(1) În cazul în care se schimb  domiciliul fiscal, potrivită  

legii,competen� a  teritorial  trece la noul organ fiscal de laă  

data schimb rii domiciliului fiscal.ă
(2) Prevederile alin. (1) se aplic  în mod corespunz toră ă  

i contribuabililor mari i mijlocii, defini� i  potrivit legii, înș ș  

cazul încare se modific  aceast  calitate.ă ă
(3) În situa� i a  în care se afl  în curs de derulare oă  

procedur  fiscal , cu excep� i a  procedurii de executareă ă  



silit , organul fiscal care a început procedura esteă  

competent s  o finalizeze.ă

Art. 39 Conflictul de interese

Func ionarul public din cadrul organului fiscal implicatţ  

într-o procedur  de administrare se afl  în conflict deă ă  

interese, dac :ă
a) în cadrul procedurii respective acesta este 

contribuabil, este so /so ie al/a contribuabilului, este rudţ ţ ă 

pân  la gradul al treilea inclusiv a contribuabilului, esteă  

reprezentant sau împuternicit al contribuabilului;

b) în cadrul procedurii respective poate dobândi un 

avantaj ori poate suporta un dezavantaj direct;

c) exist  un conflict între el, so ul/so ia, rudele saleă ţ ţ  

pân  la gradul al treilea inclusiv i una dintre p r i sauă ş ă ţ  

so ul/so ia, rudele p r ii pân  la gradul al treilea inclusiv;ţ ţ ă ţ ă
d) în alte cazuri prev zute de lege.ă

Art. 40 Ab inerea i recuzareaţ ş
(1) Func ionarul public care tie c  se afl  în una dintreţ ş ă ă  

situa iile prev zute la ţ ă art. 39 este obligat s  în tiin ezeă ş ţ  

conduc torul organului fiscal i s  se ab in  de laă ş ă ţ ă  

îndeplinirea procedurii.

(2) În cazul în care conflictul de interese se refer  laă  

conduc torul organului fiscal, acesta este obligat să ă 

în tiin eze organul ierarhic superior.ş ţ
(3) Ab inerea se propune de func ionarul public i seţ ţ ş  

decide de îndat  de conduc torul organului fiscal sau deă ă  

organul ierarhic superior.

(4) Contribuabilul implicat în procedura în derulare 

poate solicita recuzarea func ionarului public aflat în conflictţ  

de interese.



(5) Recuzarea func ionarului public se decide de îndatţ ă 

de c tre conduc torul organului fiscal sau de organul fiscală ă  

ierarhic superior. Decizia prin care se respinge cererea de 

recuzare poate fi atacat  la instan a judec torească ţ ă ă 

competent . Cererea de recuzare nu suspend  proceduraă ă  

de administrare în derulare.

 

CAP. 2 Actele emise de organele fiscale

 

Art. 41 No iunea de act administrativ fiscalţ
În în elesul prezentului cod, actul administrativ fiscalţ  

este actul emis de organul fiscal competent în aplicarea 

legisla iei privind stabilirea, modificarea sau stingereaţ  

drepturilor i obliga iilor fiş ţ scale.

Art. 42 Solu ia fiscal  individual  anticipat  i acordul deţ ă ă ă ş  

pre  în avansţ
(1) Solu� i a  fiscal  individual  anticipat  este actulă ă ă  

administrativ emis de Agen� i a  Na� i onal�  de Administrareă  

Fiscal  în vederea solu� i on rii  unei cereri aă ă  

contribuabilului referitoare la reglementarea unor situa� i i  

fiscale de fapt viitoare. Situa� i a  fiscal  de fapt viitoare seă  

apreciaz  în func� i e  de data depunerii cererii.ă
(2) Acordul de pre  în avans este actul administrativţ  

emis de Agen ia Na ional  de Administrare Fiscal  înţ ţ ă ă  

vederea solu ion rii unei cereri a contribuabilului, referitoareţ ă  

la stabilirea condi iilor i modalit ilor în care urmeaz  s  fieţ ş ăţ ă ă  

determinate, pe parcursul unei perioade fixe, pre urile deţ  

transfer, în cazul tranzac iilor efectuate între persoaneţ  

afiliate, astfel cum sunt definite în Codul fiscal. Tranzac iileţ  

viitoare care fac obiectul acordului de pre  în avans seţ  

apreciaz  în func ie de data depunerii cererii.ă ţ



(3) Solu ia fiscal  individual  anticipat  sau acordul deţ ă ă ă  

pre  în avans se comunic  numai contribuabilului c ruia îiţ ă ă  

sunt destinate.

(4) Solu ia fiscal  individual  anticipat  i acordul deţ ă ă ă ş  

pre  în avans sunt opozabile i obligatorii fa  de organeleţ ş ţă  

fiscale, numai dac  termenii i condi iile acestora au fostă ş ţ  

respectate de contribuabil.

(5) Prin cerere contribuabilul propune con inutul solu ieiţ ţ  

fiscale individuale anticipate sau al acordului de pre  înţ  

avans, dup  caz.ă
(5^1) În scopul solu ion rii cererii, organul fiscalţ ă  

competent:

a) se poate deplasa la domiciliul fiscal al 

contribuabilului sau în alt loc stabilit de comun acord cu 

acesta pentru analizarea documenta iei în vedereaţ  

fundament rii proiectului de solu ie fiscal  individuală ţ ă ă 

anticipat  ori acord de pre  în avans, potrivit proceduriiă ţ  

aprobate prin ordin al pre edintelui Agen iei Na ionale deş ţ ţ  

Administrare Fiscal ;ă
b) poate solicita contribuabilului clarific ri cu privire laă  

cerere i/sau documentele depuse.ş
(5^2) Organul fiscal competent prezint  contribuabiluluiă  

proiectul solu iei fiscale individuale anticipate sau acorduluiţ  

de pre  în avans, dup  caz, ţ ă acordându-i acestuia 

posibilitatea de a- i exprima punctul de vedere potrivit art. 9ş  

alin. (1), cu excep ia cazului în care contribuabilul renun  laţ ţă  

acest drept i notific  acest fapt organului fiscal competent.ş ă
(5^3) Contribuabilul poate prezenta clarific rileă  

prev zute la alin. (5^1) lit. b) sau poate exprima punctul deă  

vedere prev zut la alin. (5^2) în termen de 60 de zileă  

lucr toare de la data solicit rii clarific rilor necesare ori deă ă ă  

la data comunic rii proiectului solu iei fiscale individualeă ţ  

anticipate sau acordului de pre  în avans.ţ



(6) În solu ionarea cererii contribuabilului se emiteţ  

solu ia fiscal  individual  anticipat  sau acordul de pre  înţ ă ă ă ţ  

avans. În situa ia în care contribuabilul nu este de acord cuţ  

solu ia fiscal  individual  anticipat  sau cu acordul de preţ ă ă ă ţ 
în avans emis, va transmite, în termen de 15 zile de la 

comunicare, o notificare la organul fiscal emitent. Solu iaţ  

fiscal  individual  anticipat  sau acordul de pre  în avansă ă ă ţ  

pentru care contribuabilul a transmis o notificare organului 

fiscal emitent nu produce niciun efect juridic.

(7) Contribuabilul, titular al unui acord de pre  în avans,ţ  

are obliga ia de a depune anual la organul emitent alţ  

acordului un raport privind modul de realizare a termenilor iş  

condi iilor acordului în anul de raportare. Raportul seţ  

depune pân  la termenul prev zut de lege pentruă ă  

depunerea situa iilor financiare anuale.ţ
(8) Solu ia fiscal  individual  anticipat  i acordul deţ ă ă ă ş  

pre  în avans nu mai sunt valabile dac  prevederile legaleţ ă  

de drept material fiscal în baza c rora a fost luat  decizia seă ă  

modific .ă
(9) Pentru emiterea unei solu ii fiscale individualeţ  

anticipate, precum i pentru emiterea sau modificarea unuiş  

acord de pre  în avans, emitentul încaseaz  tarife care seţ ă  

stabilesc prin hot râre a Guvernului.ă
(10) Contribuabilul solicitant are dreptul la restituirea 

tarifului achitat în cazul în care organul fiscal competent 

respinge emiterea/modificarea solu iei fiscale individualeţ  

anticipate sau a acordului de pre  în avans.ţ
(11) Termenul pentru emiterea unui acord de pre�  în 

avans este de 12 luni  în cazul unui acord unilateral, 

respectiv de 18 luni în cazul unui acord bilateral sau 

multilateral, dup  caz. Termenul pentru emiterea solu� i e iă  

fiscale individuale anticipate este de pân  la 3 luni.ă  

Dispozi iile  ţ art. 70 sunt aplicabile în mod corespunz tor.ă



(12) Procedura referitoare la emiterea solu iei fiscaleţ  

individuale anticipate i a acordului de pre  în avans va fiş ţ  

aprobat  prin hot râre a Guvernului.ă ă

Art. 43 Con inutul i motivarea actului administrativ fiscalţ ş
(1) Actul administrativ fiscal se emite numai în formă 

scris .ă
(2) Actul administrativ fiscal cuprinde urm toareleă  

elemente:

a) denumirea organului fiscal emitent;

b) data la care a fost emis i data de la care î iş ş  

produce efectele;

c) datele de identificare a contribuabilului sau a 

persoanei împuternicite de contribuabil, dup  caz;ă
d) obiectul actului administrativ fiscal;

e) motivele de fapt;

f) temeiul de drept;

g) numele i semn tura persoanelor împuternicite aleş ă  

organului fiscal, potrivit legii;

h) tampila organului fiscal emitent;ş
i) posibilitatea de a fi contestat, termenul de depunere 

a contesta iei i organul fiscal la care se depuneţ ş  

contesta ia;ţ
j) men iuni privind audierea contribuabilului.ţ
(3) Actul administrativ fiscal emis în condi iile alin. (2)ţ  

prin intermediul unui centru de imprimare masiv  esteă  

valabil i în cazul în care nu poart  semn tura persoanelorş ă ă  

împuternicite ale organului fiscal, potrivit legii, i tampilaş ş  

organului emitent, dac  îndepline te cerin ele legaleă ş ţ  

aplicabile în materie.

(4) Prin ordin al ministrului finan elor publice seţ  

stabilesc categoriile de acte administrative fiscale care se 



emit în condi iile alin. (3), de c tre organele fiscale dinţ ă  

cadrul Agen iei Na ionale de Administrare Fiscal . ţ ţ ă
(5) Prin ordin comun al ministrului administra iei iţ ş  

internelor i al ministrului finan elor publice se stabilescş ţ  

categoriile de acte administrative fiscale, care pot fi emise 

în condi iile alin. (3) de c tre organele fiscale ale autorit ilorţ ă ăţ  

administra iei publice locale, iar consiliile locale stabilesc,ţ  

prin hot râre, dac  organele fiscale din cadrul autorit iiă ă ăţ  

administra iei publice locale respective, pot emite acteţ  

administrative fiscale în condi iile alin. (3).ţ
Norme metodologice 

Art. 44 Comunicarea actului administrativ fiscal

(1) Actul administrativ fiscal trebuie comunicat 

contribuabilului c ruia îi este destinat. În situa iaă ţ  

contribuabililor f r  domiciliu fiscal în România, care i-auă ă ş  

desemnat împuternicit potrivit art. 18 alin. (4), precum i înş  

situa ia numirii unui curator fiscal, în condi iile ţ ţ art. 19, actul 

administrativ fiscal se comunic  împuternicitului sauă  

curatorului, dup  caz.ă
(2) Actul administrativ fiscal se comunic  prin remitereaă  

acestuia contribuabilului/împuternicitului, dac  se asigură ă 

primirea sub semn tur  a actului administrativ fiscal sauă ă  

prin po t , cu scrisoare recomandat  cu confirmare deş ă ă  

primire.

(2^1) Actul administrativ fiscal poate fi comunicat i prinş  

alte mijloace cum sunt fax, e-mail sau alte mijloace 

electronice de transmitere la distan , dac  se asigurţă ă ă 

transmiterea textului actului administrativ fiscal iş  

confirmarea primirii acestuia i dac  contribuabilul a solicitatş ă  

expres acest lucru.



(2^2) În cazul în care comunicarea potrivit alin. (2) sau 

(2^1), dup  caz, nu a fost posibil , aceasta se realizează ă ă 

prin publicitate.

 (3) Comunicarea prin publicitate se face prin afi area,ş  

concomitent, la sediul organului fiscal emitent i pe paginaş  

de internet a Agen iei Na ionale de Administrare Fiscal , aţ ţ ă  

unui anun  în care se men ioneaz  c  a fost emis actulţ ţ ă ă  

administrativ fiscal pe numele contribuabilului. În cazul 

actelor administrative emise de organele fiscale prev zuteă  

la art. 35, afi area se face, concomitent, la sediul acestoraş  

i pe pagina de internet a autorit ii administra iei publiceş ăţ ţ  

locale respective. În lipsa paginii de internet proprii, 

publicitatea se face pe pagina de internet a consiliului 

jude ean. În toate cazurile, actul administrativ fiscal seţ  

consider  comunicat în termen de 15 zile de la data afi riiă şă  

anun ului.ţ
(4) Dispozi iile ţ Codului de procedur  civilă ă privind 

comunicarea actelor de procedur  sunt aplicabile în modă  

corespunz tor.ă
Norme metodologice 

Art. 45 Opozabilitatea actului administrativ fiscal

(1) Actul administrativ fiscal produce efecte din 

momentul în care este comunicat contribuabilului sau la o 

dat  ulterioar  men ionat  în actul administrativ comunicat,ă ă ţ ă  

potrivit legii.

(2) Actul administrativ  fiscal ce nu a fost comunicat 

potrivit art. 44 nu este opozabil contribuabilului i nuș  

produce nici un efect juridic.

Art. 46 Nulitatea actului administrativ fiscal

Lipsa unuia dintre elementele actului administrativ 

fiscal, referitoare la numele, prenumele i calitateaş  



persoanei împuternicite a organului fiscal, numele iş  

prenumele ori denumirea contribuabilului, a obiectului 

actului administrativ sau a semn turii persoaneiă  

împuternicite a organului fiscal, cu excep ia prev zut  la ţ ă ă art. 

43 alin. (3), atrage nulitatea acestuia. Nulitatea se poate 

constata la cerere sau din oficiu.

Norme metodologice 

Art. 47 Desfiin area sau modificarea actelor administrativeţ  

fiscale

(1) Actul administrativ fiscal poate fi modificat, anulat 

sau desfiin� a t  în condi� i i le  prezentului cod.

(2) Anularea ori desfiin� a rea  total  sau par� i a l� ,  cuă ă  

titlu irevocabil, potrivit legii, a actelor administrative fiscale prin 

care s-au stabilit crean� e  fiscale principale atrage anularea, 

desfiin� a rea  ori modificarea atât a actelor administrative 

fiscale prin care s-au stabilit crean� e  fiscale accesorii 

aferente crean� e lor  fiscale principale individualizate în actele 

administrative fiscale anulate ori desfiin� a te,  cât i a actelorș  

administrative fiscale subsecvente emise în baza actelor 

administrative fiscale anulate sau desfiin� a te,  chiar dacă 

actele administrative fiscale prin care s-au stabilit crean� e  

fiscale accesorii sau actele administrative fiscale subsecvente 

au r mas definitive în sistemul c ilor administrative de atacă ă  

sau judiciare. În acest caz, organul fiscal emitent, din oficiu 

sau la cererea contribuabilului, va emite un nou act 

administrativ fiscal, prin care va desfiin� a  sau modifica în 

mod corespunz tor actele administrative fiscale prin care s-auă  

stabilit crean� e  fiscale accesorii sau actele administrative 

fiscale subsecvente.

(3) Se anuleaz  ori se desfiin� eaz ,  total sau par� i a l,ă ă  

chiar dac  împotriva acestora s-au exercitat sau nu c i deă ă  

atac, actele administrative fiscale prin care s-au stabilit, în 



mod eronat, crean� e  fiscale accesorii aferente crean� e lor 

fiscale principale prin orice modalitate.

Norme metodologi  ce   

Art. 48 Îndreptarea erorilor materiale din actele 

administrative fiscale

(1) Organul  fiscal  poate  îndrepta  erorile  materiale  din 

cuprinsul  actului  administrativ  fiscal,  din  oficiu  sau  la  cererea 

contribuabilului.

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplic  actelor administrativeă  

fiscale  pentru  care  s-au  exercitat  c ile  de  atac  prev zute  deă ă  

lege, iar solu� i a  este definitiv .ă
(3) Prin  erori  materiale,  în  sensul  prezentului  articol,  se 

în� e lege  orice  gre eli  de  redactare,  omisiuni  sau  men� i uniș  

gre ite  din  actele  administrative  fiscale,  cu  excep� i a  aceloraș  

care atrag nulitatea actului administrativ fiscal, potrivit legii, sau 

care privesc fondul actului administrativ fiscal.

(4) În cazul în care dup  comunicarea actului administrativă  

fiscal organul fiscal constat , din oficiu, c  exist  erori materialeă ă ă  

în  cuprinsul  s u,  acesta  comunic  contribuabilului  un  act  deă ă  

îndreptare a erorii materiale.

(5) În  situa� i a  în  care  îndreptarea  erorii  materiale  este 

solicitat  de contribuabil, organul fiscal procedeaz  astfel:ă ă
a) dac  cererea  de  îndreptare  a  erorii  materiale  esteă  

întemeiat ,  emite  i  comunic  contribuabilului  actul  deă ș ă  

îndreptare a erorii materiale;

b) dac  cererea de îndreptare  a erorii  materiale  nu esteă  

întemeiat ,  respinge  cererea  printr-o  decizie  ce  se  comunică ă 

contribuabilului.

(6) Actul  de  îndreptare  a  erorii  materiale  i  decizia  deș  

respingere  a  cererii  de  îndreptare  a  erorii  materiale  urmează 



regimul juridic al actului ini� i a l  i pot fi contestate în condi� i i leș  

legii în care putea fi contestat actul ini� i a l. 

Art. 48^1 Prevederi aplicabile actelor de executare i altorș  

acte emise de organele fiscale

Dispozi iile art. 43 alin. (3), art. 44, 45 i 48 se aplic  în modţ ş ă  

corespunz tor i actelor de executare i altor acte emise deă ş ş  

organele fiscale, cu excep� i a  cazului în care prin lege se 

prevede altfel.

CAP. 3 Administrarea i aprecierea probelorş
 

SEC IUNEA 1Ţ
Dispozi ii generaleţ

 

Art. 49 Mijloace de probă
(1) Constituie prob  orice element de fapt careă  

serve te la constatarea unei st ri de fapt fiscale, inclusivş ă  

înregistr ri audiovideo, date i informa ii aflate în oriceă ş ţ  

mediu de stocare, precum i alte mijloace materiale deş  

prob , care nu sunt interzise de lege.ă
(2) Pentru determinarea st rii de fapt fiscale, organulă  

fiscal, în condi iile legii, administreaz  mijloace de prob ,ţ ă ă  

putând proceda la:

a) solicitarea informa iilor, de orice fel, din parteaţ  

contribuabililor i a altor persoane;ş
b) solicitarea de expertize;

c) folosirea înscrisurilor;

d) efectuarea de cercet ri la fa a locului;ă ţ



e) efectuarea, în condi iile legii, de controale curente,ţ  

operative i inopinate sau controale tematice, dup  caz.ş ă
(3) Probele administrate vor fi coroborate i apreciateş  

inându-se seama de for a lor doveditoare recunoscut  deţ ţ ă  

lege.

Art. 50 Dreptul organului fiscal de a solicita prezen aţ  

contribuabilului la sediul s uă
(1) Organul fiscal poate solicita prezen aţ  

contribuabilului la sediul s u pentru a da informa ii iă ţ ş  

l muriri necesare stabilirii situa iei sale fiscale reale. Odată ţ ă 

cu aceast  solicitare, când este cazul, organul fiscal vaă  

indica i documentele pe care contribuabilul este obligat sş ă 

le prezinte.

(2) Solicitarea se face în scris i cuprinde în modș  

obligatoriu:

a) data, ora i locul la care contribuabilul este obligatș  

s  se prezinte;ă
b) baza legal  a solicit rii;ă ă
c) scopul solicit rii;ă
d) documentele pe care contribuabilul este obligat s  leă  

prezinte.

Norme metodologice 

Art. 51 Comunicarea informa iilor între organele fiscaleţ
Dac  într-o procedur  fiscal  se constat  fapte careă ă ă ă  

prezint  importan  pentru alte raporturi juridice fiscale,ă ţă  

organele fiscale î i vor comunica reciproc informa iileş ţ  

de inute.ţ
 



SEC IUNEA a 2-aŢ
Informa ii i expertizeţ ş

 

Art. 52 Obliga ia de a furniza informa iiţ ţ
(1) Contribuabilul sau alt  persoan  împuternicit  de acestaă ă ă  

are obliga ia de a furniza organului fiscal informa iile necesareţ ţ  

pentru determinarea st rii de fapt fiscale. În acela i scop,ă ş  

organul fiscal are dreptul s  solicite informa ii i altor persoaneă ţ ş  

cu care contribuabilul are sau a avut raporturi economice sau 

juridice. Informa iile furnizate de alte persoane se iau înţ  

considerare numai în m sura în care sunt confirmate i de alteă ş  

mijloace de prob .ă
 (2) Cererea de furnizare a informa iilor se formuleazţ ă 

în scris i va specifica natura informa iilor solicitate pentruş ţ  

determinarea st rii de fapt fiscale i documentele careă ş  

sus in informa iile furnizate.ţ ţ
(3) Declara ia persoanelor obligate potrivit alin. (1) sţ ă 

furnizeze informa ii va fi, dup  caz, prezentat  sauţ ă ă  

consemnat  în scris.ă
(4) În situa ia în care persoana obligat  s  furnizezeţ ă ă  

informa ia în scris este, din motive independente de voin aţ ţ  

sa, în imposibilitate de a scrie, organul fiscal întocme te unş  

proces-verbal.

Art. 53 Furnizarea periodic  de informa iiă ţ
(1) Contribuabilii sunt obliga i s  furnizeze periodicţ ă  

organelor fiscale informa ii referitoare la activitateaţ  

desf urat .ăş ă
(2) Furnizarea informa iilor prev zute la alin. (1) se faceţ ă  

prin completarea unei declara ii pe proprie r spundere.ţ ă



(3) Natura informa iilor, periodicitatea, precum iţ ş  

modelul declara iilor se aprob  prin ţ ă ordin al pre edinteluiş  

Agen iei Na ionale de Administrare Fiscal .ţ ţ ă

Art. 53^1 Obliga ii declarative cu privire la reziden ii altor stateţ ţ  

membre UE

(1) Pl titorii de venituri de natura celor prev zute la art.ă ă  

109^12 alin. (1) lit. a), b), c) i d) au obliga ia s  depun  oş ţ ă ă  

declara ie privind veniturile pl tite fiec rui beneficiar careţ ă ă  

este rezident al altor state membre ale Uniunii Europene, 

pân  în ultima zi a lunii februarie a anului curent, pentruă  

anul expirat.

(2) Contribuabilii reziden i ai altor state membre aleţ  

Uniunii Europene care ob in venituri din propriet iţ ăţ  

imobiliare situate în România au obliga ia s  depun  oţ ă ă  

declara ie privind veniturile realizate pân  în data de 25 maiţ ă  

a anului curent, pentru anul expirat.

(3) Modelul i con inutul declara iilor prev zute la alin.ş ţ ţ ă  

(1) i (2) se aprob  prin ordin al pre edintelui Agen ieiş ă ş ţ  

Na ionale de Administrare Fiscal .ţ ă
(4) În scopul realiz rii schimbului automat obligatoriuă  

de informa ii prev zut la art. 109^12, compartimentele deţ ă  

specialitate ale unit ilor administrativ-teritoriale sau, dupăţ ă 

caz, subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor 

au obliga ia de a transmite organelor fiscale din cadrulţ  

Agen iei Na ionale de Administrare Fiscal  informa ii cuţ ţ ă ţ  

privire la bunurile imobile de inute în proprietate de reziden iţ ţ  

ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul 

respectivei unit i administrativ-teritoriale. Transmiterea iăţ ş  

con inutul informa iilor, precum i termenele i procedura deţ ţ ş ş  

realizare a acestora se aprob  prin ordin comun ală  

ministrului finan elor publice i al ministrului dezvolt riiţ ş ă  

regionale i administra iei publice. Compartimentele deş ţ  



specialitate ale unit ilor administrativ-teritoriale sau, dupăţ ă 

caz, subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor 

transmit organelor fiscale din cadrul Agen iei Na ionale deţ ţ  

Administrare Fiscal , la cererea acestora, i alte informa iiă ş ţ  

cu relevan  fiscal  disponibile, în format electronic.ţă ă
(5) În scopul transmiterii de c tre compartimentele deă  

specialitate ale unit ilor administrativ-teritoriale aăţ  

informa iilor prev zute la alin. (4), reziden ii din alte stateţ ă ţ  

membre ale Uniunii Europene care dobândesc proprietatea 

unui bun imobil în România au obliga ia depuneriiţ  

declara iei fiscale în condi iile i la termenele prev zute deţ ţ ş ă  

Codul fiscal. Modelul i con inutul declara iei se aprob  prinş ţ ţ ă  

ordin comun al ministrului finan elor publice i al ministruluiţ ş  

dezvolt rii regionale i administra iei publice.ă ş ţ
(6) Organele fiscale din cadrul Agen iei Na ionale deţ ţ  

Administrare Fiscal  au obliga ia de a comunica organeloră ţ  

fiscale din cadrul unit ilor administrativ teritoriale sau, dupăţ ă 

caz, subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor, 

prin schimb automat, informa ii cu relevan  fiscalţ ţă ă 

disponibile, stabilite pe baz  de protocol.ă
(7) Organele fiscale din cadrul Agen iei Na ionale deţ ţ  

Administrare Fiscal  au obliga ia de a comunica organeloră ţ  

fiscale din cadrul unit ilor administrativ-teritoriale sau, dupăţ ă 

caz, subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor, 

la cererea acestora, i alte informa ii cu relevan  fiscalş ţ ţă ă 

disponibile, în format electronic.

 

Art. 54 Obliga ia b ncilor de a furniza informa iiţ ă ţ
(1) B ncile sunt obligate s  comunice organelor fiscaleă ă  

lista titularilor persoane fizice, juridice sau orice alte entit iăţ  

f r  personalitate juridic  ce deschid ori închid conturi,ă ă ă  



forma juridic  pe care ace tia o au i domiciliul sau sediulă ş ş  

acestora. Comunicarea se va face bilunar, cu referire la 

conturile deschise sau închise în perioada anterioară 

acesteia i va fi adresat  Ministerului Economiei iş ă ş  

Finan elor.ţ
(2) Ministerul Economiei i Finan elor împreun  cuş ţ ă  

Banca Na ional  a României vor elabora proceduri privindţ ă  

transmiterea informa iilor prev zute la alin. (1).ţ ă
(3) Ministerul Economiei i Finan elor, la cerereaş ţ  

justificat  a autorit ilor publice centrale i locale, vaă ăţ ş  

transmite informa iile de inute în baza alin. (1), în scopulţ ţ  

îndeplinirii de c tre aceste autorit i a atribu iilor prev zuteă ăţ ţ ă  

de lege.

(4) Institu iile de credit au obliga ia ca, la solicitareaţ ţ  

organelor fiscale ale Agen iei Na ionale de Administrareţ ţ  

Fiscal , s  comunice toate rulajele i/sau soldurile conturiloră ă ş  

deschise la acestea, datele de identificare ale persoanelor 

care de in dreptul de semn tur , precum i dac  debitorulţ ă ă ş ă  

are sau nu închiriate casete de valori. Solicitarea se face 

pentru fiecare titular în parte. Prin excep ie de la prevederileţ  

art. 11 alin. (2), informa iile astfel ob inute vor fi utilizateţ ţ  

doar în scopul îndeplinirii atribu iilor specifice ale Agen ieiţ ţ  

Na ionale de Administrare Fiscal .ţ ă

Art. 55 Expertiza

(1) Ori de câte ori consider  necesar, organul fiscal areă  

dreptul s  apeleze la serviciile unui expert pentru întocmireaă  

unei expertize. Organul fiscal este obligat s  comuniceă  

contribuabilului numele expertului.

(2) Contribuabilul poate s  numeasc  un expert peă ă  

cheltuiala proprie.

(3) Exper ii au obliga ia s  p streze secretul fiscalţ ţ ă ă  

asupra datelor i informa iilor pe care le dobândesc.ş ţ



(4) Expertiza se întocme te în scris.ş
(5) Onorariile stabilite pentru expertizele prev zute deă  

prezentul articol vor fi pl tite de la bugetele organelor fiscaleă  

care au apelat la serviciile expertului, dup  caz.ă
(6) Dac  organul fiscal nu este l murit prin expertizaă ă  

efectuat , poate dispune întregirea expertizei sau o nouă ă 

expertiz .ă
Norme metodologice

 

SEC IUNEA a 3-aŢ
Verificarea înscrisurilor i cercetarea la fa a loculuiş ţ

 

Art. 56 Prezentarea de înscrisuri

(1) În vederea stabilirii st rii de fapt fiscale, contribuabilulă  

are obliga ia s  pun  la dispozi ie organului fiscal registre,ţ ă ă ţ  

eviden e, documente de afaceri i orice alte înscrisuri. În acela iţ ş ş  

scop, organul fiscal are dreptul s  solicite înscrisuri i altoră ş  

persoane cu care contribuabilul are sau a avut raporturi 

economice sau juridice.

(2) Organul fiscal poate solicita punerea la dispozi ie aţ  

înscrisurilor la sediul s u ori la domiciliul fiscal al persoaneiă  

obligate s  le prezinte.ă
(3) Organul fiscal are dreptul s  re in , în scopulă ţ ă  

protej rii împotriva înstr in rii sau distrugerii, documente,ă ă ă  

acte, înscrisuri, registre i documente financiar-contabileş  

sau orice element material care face dovada stabilirii, 

înregistr rii i achit rii obliga iilor fiscale de c treă ş ă ţ ă  

contribuabili, pe o perioad  de maximum 30 de zile. Înă  

cazuri excep ionale, cu aprobarea conduc torului organuluiţ ă  

fiscal, perioada de re inere poate fi prelungit  cu maximumţ ă  

90 de zile.



(4) Dovada re� i nerii  documentelor prev zute la alin.ă  

(3) o constituie actul întocmit de organul fiscal, în care sunt 

specificate toate elementele necesare individualiz rii probeiă  

sau dovezii respective, precum i men� i unea  c  aceasta aș ă  

fost re� i nut ,  potrivit dispozi� i i lor  legale, de c� tre organulă ă  

fiscal. Actul se întocme te în dou  exemplare i seș ă ș  

semneaz  de organul fiscal i de contribuabil, un exemplară ș  

comunicându-i-se contribuabilului.

(5) În cazul în care pentru stabilirea st rii de fapt fiscaleă  

contribuabilul pune la dispozi� i a  organului fiscal înscrisuri 

sau alte documente, în original, acestea se înapoiază 

contribuabilului, p strându-se în copie, conform cuă  

originalul, numai înscrisuri relevante din punct de vedere 

fiscal. Conformitatea cu originalul a copiilor se efectuează 

de c tre contribuabil prin înscrierea men� i unii  «conform cuă  

originalul» i prin semn tura acestuia.ș ă
(6) Ori de câte ori contribuabilul depune la organul 

fiscal un document semnat de c tre o persoan  fizic  sauă ă ă  

juridic  care exercit  activit i specifice unor profesiiă ă ăţ  

reglementate cum ar fi consultan  fiscal , audit financiar,ţă ă  

expertiz  contabil , evaluare, documentul trebuie s  con ină ă ă ţ ă 

în mod obligatoriu i datele de identificare ale persoanei înş  

cauz .ă
Norme metodologice

Art. 57 Cercetarea la fa a loculuiţ
(1) În condi iile legii, organul fiscal poate efectua oţ  

cercetare la fa a locului, întocmind în acest sens proces-ţ
verbal.

(2) Contribuabilii au obliga ia s  permit  func ionarilorţ ă ă ţ  

împuternici i de organul fiscal pentru a efectua o cercetareţ  

la fa a locului, precum i exper ilor folosi i pentru aceastţ ş ţ ţ ă 

ac iune intrarea acestora pe terenuri, în înc peri i în oriceţ ă ş  



alte incinte, în m sura în care acest lucru este necesară  

pentru a face constat ri în interes fiscal.ă
(3) De in torii terenurilor ori incintelor respective vor fiţ ă  

în tiin a i în timp util despre cercetare, cu excep ia cazurilorş ţ ţ ţ  

prev zute la ă art. 97 alin. (1) lit. b). Persoanele fizice vor fi 

informate asupra dreptului de a refuza intrarea în domiciliu 

sau re edin .ş ţă
(4) În caz de refuz, intrarea în domiciliul sau în 

re edin a persoanei fizice se face cu autorizarea instan eiş ţ ţ  

judec tore ti competente, dispozi iile privind ordonan aă ş ţ ţ  

pre edin ial  din ş ţ ă Codul de procedur  civilă ă fiind aplicabile.

(5) La cererea organului fiscal, organele de poli ie,ţ  

jandarmerie ori al i agen i ai for ei publice sunt obliga i s  îiţ ţ ţ ţ ă  

acorde sprijinul pentru aplicarea prevederilor prezentului 

articol.

Norme metodologice 

 

SEC IUNEA a 4-aŢ
Dreptul de a refuza furnizarea de dovezi

 

Art. 58 Dreptul rudelor de a refuza furnizarea de informa ii,ţ  

efectuarea de expertize i prezentarea unor înscrisuriş
(1) So ul/so ia i rudele contribuabilului pân  la gradulţ ţ ş ă  

al treilea inclusiv pot refuza furnizarea de informa ii,ţ  

efectuarea de expertize, precum i prezentarea unorş  

înscrisuri.

(2) Persoanele prev zute la alin. (1) vor fi în tiin ateă ş ţ  

asupra acestui drept.

Art. 59 Dreptul altor persoane de a refuza furnizarea de 

informa iiţ



(1) Pot refuza s  furnizeze informa ii cu privire la dateleă ţ  

de care au luat cuno tin  în exercitarea activit ii lor preo ii,ş ţă ăţ ţ  

avoca ii, notarii publici, consultan ii fiscali, executoriiţ ţ  

judec tore ti, auditorii, exper ii contabili, medicii iă ş ţ ş  

psihoterapeu ii, cu excep ia informa iilor cu privire laţ ţ ţ  

îndeplinirea obliga iilor fiscale stabilite de lege în sarcina lor.ţ
(2) Sunt asimilate persoanelor prev zute la alin. (1)ă  

asisten ii, precum i persoanele care particip  la activitateaţ ş ă  

profesional  a acestora.ă
(3) Persoanele prev zute la alin. (1), cu excep iaă ţ  

preo ilor, pot furniza informa ii, cu acordul persoanei despreţ ţ  

care au fost solicitate informa iile.ţ
(4) În regim derogatoriu de la prevederile alin. (1)—(3), 

în vederea clarific rii i stabilirii reale a situa� i e i  fiscale aă ș  

contribuabililor, organele fiscale au competen� a  de a 

solicita informa� i i  i documente cu relevan�  fiscal  oriș ă ă  

pentru identificarea contribuabililor sau a materiei 

impozabile ori taxabile, dup  caz, iar notarii publici,ă  

avoca� i i ,  executorii judec tore ti, organele de poli� i e ,ă ș  

organele vamale, serviciile publice comunitare regim 

permise de conducere i înmatricularea vehiculelor,ș  

serviciile publice comunitare pentru eliberarea 

pa apoartelor simple, serviciile publice comunitare deș  

eviden�  a persoanelor, precum i orice alt  entitate careă ș ă  

de� i ne  informa� i i  ori documente cu privire la bunuri 

impozabile sau taxabile, dup  caz, ori la persoane care auă  

calitatea de contribuabil au obliga� i a  furniz rii acestoraă  

f r  plat .ă ă ă
 

SEC IUNEA a 5-aŢ
Colaborarea dintre autorit ile publiceăţ

 



Art. 60 Obliga ia autorit ilor i institu iilor publice de aţ ăţ ş ţ  

furniza informa ii i de a prezenta acteţ ş
(1) Autorit ile publice, institu iile publice i de interesăţ ţ ş  

public, centrale i locale, precum i serviciile deconcentrateş ş  

ale autorit ilor publice centrale vor furniza informa ii i acteăţ ţ ş  

organelor fiscale, la cererea acestora.

(2) În realizarea scopului prezentului cod, organele 

fiscale pot accesa on-line baza de date a institu iilorţ  

prev zute la alin. (1), pentru informa iile stabilite pe baz  deă ţ ă  

protocol.

Art. 61 Colaborarea dintre autorit ile publice, institu iileăţ ţ  

publice sau de interes public

(1) Autorit ile publice, institu iile publice sau de interesăţ ţ  

public sunt obligate s  colaboreze în realizarea scopuluiă  

prezentului cod.

(2) Nu constituie activitate de colaborare ac iunileţ  

întreprinse de autorit ile prev zute la alin. (1), înăţ ă  

conformitate cu atribu iile ce le revin potrivit legii.ţ
(3) Organul fiscal care solicit  colaborarea r spundeă ă  

pentru legalitatea solicit rii, iar autoritatea solicitată ă 

r spunde pentru datele furnizate.ă

Art. 62 Condi ii i limite ale colabor riiţ ş ă
(1) Colaborarea dintre autorit ile publice, institu iileăţ ţ  

publice sau de interes public se realizeaz  în limitaă  

atribu iilor ce le revin potrivit legii.ţ
(2) Dac  autoritatea public , institu ia public  sau deă ă ţ ă  

interes public solicitat  refuz  colaborarea, autoritateaă ă  

public  superioar  ambelor organe va decide. Dac  oă ă ă  

asemenea autoritate nu exist , decizia va fi luat  deă ă  

autoritatea superioar  celei solicitate.ă



Art. 63 Colaborarea interstatal  dintre autorit ile publiceă ăţ
(1) În baza conven iilor interna ionale, organele fiscaleţ ţ  

vor colabora cu autorit ile fiscale similare din alte state.ăţ
(2) În lipsa unei conven ii, organele fiscale pot acordaţ  

sau pot solicita colaborarea altei autorit i fiscale din alt statăţ  

pe baz  de reciprocitate.ă
 

SEC IUNEA a 6-aŢ
Sarcina probei

 

Art. 64 For a probant  a documentelor justificative iţ ă ş  

eviden elor contabileţ
Documentele justificative i eviden ele contabile aleş ţ  

contribuabilului constituie probe la stabilirea bazei de 

impunere. În cazul în care exist  i alte acte doveditoare,ă ş  

acestea vor fi luate în considerare la stabilirea bazei de 

impunere.

Art. 65 Sarcina probei în dovedirea situa iei de fapt fiscaleţ
(1) Contribuabilul are sarcina de a dovedi actele iş  

faptele care au stat la baza declara iilor sale i a oric rorţ ş ă  

cereri adresate organului fiscal.

(2) Organul fiscal are sarcina de a motiva decizia de 

impunere pe baz  de probe sau constat ri proprii.ă ă
(3) În vederea stabilirii scopului sau con inutuluiţ  

economic al unor tranzac ii potrivit ţ art. 11 alin. (1) din Codul 

fiscal, la solicitarea organului fiscal competent, contribuabilii 

sunt obliga i s  prezinte, în termenele stabilite de acesta,ţ ă  

dosarul tranzac iei în situa ia în care tranzac ia esteţ ţ ţ  

încheiat  cu persoane situate în state cu care nu exist  ună ă  

instrument juridic în baza c ruia s  se realizeze schimbulă ă  

de informa ii.ţ



(4) Con inutul dosarului tranzac iei se aprob  prin ordinţ ţ ă  

al pre edintelui Agen iei Na ionale de Administrare Fiscal .ş ţ ţ ă

Art. 66 Dovedirea titularului dreptului de proprietate în 

scopul impunerii

(1) În cazul în care constat  c  anumite bunuri, venituriă ă  

sau alte valori care, potrivit legii, constituie baza impozabilă 

sunt de inute de persoane care în mod continuu beneficiazţ ă 

de câ tigurile sau de orice foloase obi nuite aduse deş ş  

acestea i c  persoanele respective declar  în scris c  nuş ă ă ă  

sunt proprietarii bunurilor, veniturilor sau valorilor în cauz ,ă  

f r  s  arate îns  care sunt titularii dreptului de proprietate,ă ă ă ă  

organul fiscal va proceda la stabilirea provizorie a obliga ieiţ  

fiscale corespunz toare în sarcina acelor persoane.ă
(2) În condi iile legii, obliga ia fiscal  privind bazaţ ţ ă  

impozabil  prev zut  la alin. (1) va putea fi stabilit  înă ă ă ă  

sarcina titularilor dreptului de proprietate. Tot astfel ace tiaş  

datoreaz  desp gubiri persoanelor care au f cut plataă ă ă  

pentru stingerea obliga iei stabilite potrivit alin. (1).ţ

Art. 67 Stabilirea prin estimare a bazei de impunere

(1) Organul fiscal stabile te baza de impunere iș ș  

obliga� i a  fiscal  de plat  aferent , prin estimareaă ă ă  

rezonabil  a bazei de impunere, folosind orice prob  iă ă ș  

mijloc de prob  prev zute de lege, ori de câte ori acesta nuă ă  

poate determina situa� i a  fiscal  corect .ă ă
(2) Stabilirea prin estimare a bazei de impunere se 

efectueaz  în situa� i i  cum ar fi:ă
a) în situa� i a  prev zut  la ă ă art. 83 alin. (4);

b) în situa� i i le  în care organele de inspec� i e  fiscal�ă  

constat  c  eviden� e le  contabile sau fiscale oriă ă  

declara� i i le  fiscale sau documentele i informa� i i leș  

prezentate în cursul inspec� i e i  fiscale sunt incorecte, 



incomplete, precum i în situa� i a  în care acestea nu existș ă 

sau nu sunt puse la dispozi� i a  organelor de inspec� i e 

fiscal .ă
(3) În situa� i i le  în care, potrivit legii, organele fiscale 

sunt îndrept� i te  s�  stabileasc  prin estimare bazele deă ăă  

impunere, acestea identific  acele elemente care sunt celeă  

mai apropiate situa� i e i  de fapt fiscale.

(4) În scopul stabilirii prin estimare a bazei de 

impunere, organele fiscale pot folosi metode de stabilire 

prin estimare a bazelor de impunere, aprobate prin ordin al 

pre edintelui Agen� i e i  Na� i onale  de Administrare Fiscal� .ș ă
(4^1) În situa ia în care contribuabilii prev zu i la art.ţ ă ţ  

296^21 alin. (1) lit. a) - e) din Codul fiscal nu depun 

declara ia privind venitul asigurat la sistemul public deţ  

pensii, organul fiscal stabile te prin estimare baza lunar  deş ă  

calcul a contribu iei de asigur ri sociale la nivelul minimţ ă  

prev zut la art. 296^22 alin. (1) din Codul fiscal. Dispozi iileă ţ  

art. 83 alin. (4) sunt aplicabile în mod corespunz tor.ă
(5) Cuantumul obliga� i i lor  fiscale rezultate din 

aplicarea prevederilor prezentului articol sunt stabilite sub 

rezerva verific rii ulterioare, cu excep� i a  celor stabilite înă  

cadrul unei inspec� i i  fiscale.

Norme metodologice 

Art. 67^1 Verificarea documentară
(1) Pentru stabilirea corect  a situa� i e i  fiscale aă  

contribuabililor, organul fiscal poate proceda la o verificare 

documentar .ă
(2) Verificarea documentar  const  în efectuarea uneiă ă  

analize de coeren�  a situa� i e i  fiscale a contribuabilului,ă  

pe baza documentelor existente la dosarul fiscal al 

contribuabilului, precum i pe baza oric ror informa� i i  iș ă ș  



documente transmise de ter� i  sau de� i nute  de organul 

fiscal, care au relevan�  pentru determinarea situa� i e iă  

fiscale.

(3) În situa� i a  în care, ca urmare a verific riiă  

documentare,organul fiscal constat  diferen� e  fa�  deă ă  

obliga� i i le  fiscale declarate de contribuabili, procedeaz  laă  

notificarea acestora. Odat  cu notificarea, organul fiscală  

solicit  i documentele pe care contribuabilul trebuie s  leă ș ă  

prezinte în vederea clarific rii situa� i e i  fiscale.ă
(4) În cazul în care documentele solicitate potrivit alin. 

(3) nu au fost prezentate de contribuabil în termen de 30 de 

zile de la comunicarea notific rii sau documenteleă  

prezentate nu sunt suficiente pentru clarificarea situa� i e i 

fiscale, organul fiscal procedeaz  la stabilirea diferen� e loră  

de obliga� i i  fiscale datorate prin emiterea unei decizii sau 

dispune m surile necesare respect rii prevederilor legale,ă ă  

dup  caz.ă
(5) Decizia prev zut  la alin. (4) este o decizie subă ă  

rezerva verific rii ulterioare i poate fi contestat  de c treă ș ă ă  

contribuabil în condi� i i le  prezentului cod.

(6) Procedura de aplicare a prezentului articol va fi 

aprobat  prin ordin al pre edintelui  Agen� i e i  Na� i onaleă ș  

de AdministrareFiscal .ă  

 

CAP. 4 Termene

 

Art. 68 Calcularea termenelor

Termenele de orice fel privind exercitarea drepturilor iş  

îndeplinirea obliga iilor prev zute de Codul de procedurţ ă ă 

fiscal , precum i de alte dispozi ii legale aplicabile înă ş ţ  

materie, dac  legea fiscal  nu dispune altfel, se calculează ă ă 

potrivit dispozi iilor ţ Codului de procedur  civilă ă. 



Art. 69 Prelungirea termenelor

Termenele  pentru  depunerea  declara iilor  fiscale  iţ ş  

termenele  stabilite  în  baza  legii  de  un  organ  fiscal  pot  fi 

prelungite  în  situa ii  temeinic  justificate,  potrivit  competen eiţ ţ  

stabilite prin ordin al ministrului economiei i finan elor.ş ţ
Norme metodologice 

 

Art. 70 Termenul de solu ionare a cererilor contribuabililorţ
(1) Cererile depuse de c tre contribuabil potrivită  

prezentului cod se solu ioneaz  de c tre organul fiscal înţ ă ă  

termen de 45 de zile de la înregistrare.

(2) În situa iile în care, pentru solu ionarea cererii, suntţ ţ  

necesare informa ii suplimentare relevante pentru luareaţ  

deciziei, acest termen se prelunge te cu perioada cuprinsş ă 

între data solicit rii i data primirii informa iilor solicitate.ă ş ţ
Norme metodologice

Art. 71 Cazul de for  major  i cazul fortuitţă ă ş
(1) Termenele prev zute de lege pentru îndeplinireaă  

obliga iilor fiscale, dup  caz, nu încep s  curg  sau seţ ă ă ă  

suspend  în situa ia în care îndeplinirea acestor obliga ii aă ţ ţ  

fost împiedicat  de ivirea unui caz de for  major  sau aă ţă ă  

unui caz fortuit.

(2) Obliga iile fiscale se consider  a fi îndeplinite înţ ă  

termen, f r  perceperea de dobânzi, penalit i de întârziereă ă ăţ  

sau major ri de întârziere, dup  caz, ori aplicarea deă ă  

sanc iuni prev zute de lege, dac  acestea se execut  înţ ă ă ă  

termen de 60 de zile de la încetarea evenimentelor 

prev zute la alin. (1).ă

 

 



TITLUL IV 

Înregistrarea fiscal  i eviden a contabil  iă ş ţ ă ş  

fiscală
 

Art. 72 Obliga ia de înregistrare fiscalţ ă
(1) Orice persoan  sau entitate care este subiect într-ă

un raport juridic fiscal se înregistreaz  fiscal primind un codă  

de identificare fiscal . Codul de identificare fiscal  este:ă ă
a) pentru persoanele juridice, precum i pentru asocieriș  

i alte entit� i  f� r  personalitate juridic , cu excep� i aș ă ăă ă  

celor prev zute la lit. b), codul de înregistrare fiscal  atribuită ă  

de organul fiscal;

b) pentru comercian� i ,  persoane fizice i juridice,ș  

precum i pentru alte entit� i  care se înregistreaz�  potrivitș ă ă  

legii speciale la registrul comer� u lui,  codul unic de 

înregistrare atribuit potrivit legii speciale;

c) pentru persoanele fizice care desf oar  activit� iăș ă ă  

economice în mod independent  sau exercit  profesii libere,ă  

cu excep� i a  celor prev zute la lit. b), codul de înregistrareă  

fiscal  atribuit de organul fiscal;ă
d) pentru persoanele fizice, altele decât cele prev zuteă  

la lit. c), codul numeric personal atribuit potrivit legii 

speciale;

e) pentru persoanele fizice care nu de� i n  cod numeric 

personal, num rul de identificare fiscal  atribuit de organulă ă  

fiscal.

(2) În scopul administr rii impozitului pe venit, în cazulă  

persoanelor fizice care sunt contribuabili potrivit  titlului III 

privind impozitul pe venit din Codul fiscal, codul de 

identificare fiscal  este codul numeric personal.ă
(3) În cazul persoanelor sau al entit� i lor  prev� zute laă ă  

alin.(1) lit. a), c) i e), atribuirea codului de identificareș  



fiscal  se face exclusiv de c tre organul fiscal din cadrulă ă  

Agen� i e i  Na� i onale  de Administrare Fiscal� , pe bazaă  

declara� i e i  de înregistrare fiscal  depuse de acesteă  

persoane sau entit� i .ă
(4) Prin excep ie de la dispozi iile ţ ţ art. 18 alin. (1), 

pentru contribuabilii prev zu i la alin. (1) lit. e), precum iă ţ ş  

pentru contribuabilii nereziden i persoane juridice, careţ  

realizeaz  numai venituri supuse regulilor de impunere laă  

surs , iar impozitul re inut este final, atribuirea codului deă ţ  

identificare fiscal  se poate face de organul fiscal laă  

solicitarea pl titorului de venit.ă
(5) Au obliga� i a  depunerii declara� i e i  de înregistrare 

fiscal  i persoanele prev zute la alin. (1) lit. d) i e) care auă ș ă ș  

calitatea de angajator.

(6) Persoanele fizice care de� i n  cod numeric personal 

i sunt supuse impozitului pe venit se înregistreaz  fiscal laș ă  

data depunerii primei declara� i i  fiscale.

(7) Declara� i a  de înregistrare fiscal  se depune înă  

termen de 30 de zile de la:

a) data înfiin� r i i  potrivit legii, în cazul persoaneloră  

juridice, asocierilor i al altor entit� i  f� r  personalitateș ă ăă  

juridic ;ă
b) data eliber rii actului legal de func� i onare,  dataă  

începerii activit� i i ,  data ob� i nerii  primului venit sauă  

dobândirii calit� i i  de angajator, dup�  caz, în cazulă ă  

persoanelor fizice.

Norme metodologice

(7^1) În cazul contribuabililor nereziden i careţ  

desf oar  activit i pe teritoriul României prin unul sau maiăş ă ăţ  

multe sedii permanente, odat  cu depunerea declara iei deă ţ  

înregistrare fiscal  acesta are obliga ia s  indice sediulă ţ ă  

permanent desemnat potrivit titlului II din Codul fiscal.



(8) În scopul administr rii crean� e lor  fiscale, organeleă  

fiscale din cadrul Agen� i e i  Na� i onale  de Administrare 

Fiscal  pot s  înregistreze, din oficiu sau la cererea alteiă ă  

autorit� i  care administreaz�  crean� e  fiscale, un subiectă ă  

de drept fiscal care nu i-a îndeplinit obliga� i a  deș  

înregistrare fiscal , potrivit legii.ă
(9) În cazurile prev zute la alin. (4) i (8), atribuireaă ș  

codului de identificare fiscal  se face pe baza cereriiă  

depuse de solicitant, cu excep� i a  cazului în care 

înregistrarea fiscal  se efectueaz  din oficiu.ă ă

Art. 73 Obliga ia înscrierii codului de identificare fiscal  peţ ă  

documente

Pl titorii de impozite, taxe, contribu ii i alte sumeă ţ ş  

datorate bugetului general consolidat au obliga ia de aţ  

men iona pe facturi, scrisori, oferte, comenzi sau pe oriceţ  

alte documente emise codul de identificare fiscal  propriu.ă

Art. 74 Declararea filialelor i sediilor secundareş
(1) Contribuabilii au obliga ia de a declara organuluiţ  

fiscal competent din subordinea Agen iei Na ionale deţ ţ  

Administrare Fiscal , în termen de 30 de zile, înfiin area deă ţ  

sedii secundare.

(2) Contribuabilii cu domiciliul fiscal în România au 

obliga ia de a declara în termen de 30 de zile înfiin area deţ ţ  

filiale i sedii secundare în str in tate.ş ă ă
(3) În sensul prezentului articol, prin sediu secundar se 

în� e lege  un loc prin care se desf oar  integral sauăș ă  

par� i a l  activitatea contribuabilului, cum ar fi: birou, 

magazin, atelier, depozit i altele asemenea.ș
(4) Prin sediu secundar se în� e lege  i un antier deș ș  

construc� i i ,  un proiect de construc� i e,  ansamblu sau 

montaj ori activit� i  de supervizare legate de acestea,ă  



numai dac  antierul, proiectul sau activit� i le  dureaz�  maiă ș ă ă  

mult de 6 luni.

(4^1) Sediile permanente definite potrivit Codului fiscal 

sunt sedii secundare. 

(5) Contribuabilii care înregistreaz  sediile secundareă  

ca pl titoare de salarii i de venituri asimilate salariiloră ș  

potrivit Legii nr. 273/2006 privind finan� e le  publice locale, 

cu modific rile i complet rile ulterioare, nu au obliga� i aă ș ă  

declar rii acestor sedii potrivit prezentului articol.ă
Norme metodologice 

Art. 75 Forma i con inutul declara iei de înregistrareş ţ ţ  

fiscală
(1) Declara ia de înregistrare fiscal  se întocme te prinţ ă ş  

completarea unui formular pus la dispozi ie gratuit deţ  

organul fiscal din subordinea Agen iei Na ionale deţ ţ  

Administrare Fiscal  i va fi înso it  de acte doveditoare aleă ş ţ ă  

informa iilor cuprinse în aceasta.ţ
(2) Declara ia de înregistrare fiscal  va cuprinde: dateleţ ă  

de identificare a contribuabilului, categoriile de obliga ii deţ  

plat  datorate potrivit ă Codului fiscal, datele privind sediile 

secundare, datele de identificare a împuternicitului, datele 

privind situa ia juridic  a contribuabilului, precum i alteţ ă ş  

informa ii necesare administr rii impozitelor, taxelor,ţ ă  

contribu iilor i altor sume datorate bugetului generalţ ş  

consolidat.

Norme metodologice 

Art. 76 Certificatul de înregistrare fiscală
(1) Pe baza declara iei de înregistrare fiscal , depusţ ă ă 

potrivit art. 72  alin. (3) sau, dup  caz, a cererii depuseă  

potrivit art. 72  alin. (9), organul fiscal elibereaz  certificatulă  

de înregistrare fiscal , în termen de 10 zile de la dataă  



depunerii declara� i e i  sau a cererii. În certificatul de 

înregistrare fiscal  se înscrie obligatoriu codul deă  

identificare fiscal . ă
(2) Eliberarea certificatelor de înregistrare fiscal  nuă  

este supus  taxelor de timbru.ă
(3) Contribuabilii care realizeaz  venituri din activitateaă  

de comer  sau prest ri de servicii c tre popula ie suntţ ă ă ţ  

obliga i s  afi eze certificatul de înregistrare fiscal  înţ ă ş ă  

locurile unde se desf oar  activitatea.ăş ă
(4) În cazul pierderii, furtului sau distrugerii certificatului 

de înregistrare fiscal , organul fiscal va elibera un duplicată  

al acestuia, în baza cererii contribuabililor i a dovezii deş  

publicare a pierderii, furtului sau distrugerii în Monitorul 

Oficial al României, Partea a III-a.

Norme metodologice 

Art. 77 Modific ri ulterioare înregistr rii fiscaleă ă
(1) Modific rile ulterioare ale datelor din declara ia deă ţ  

înregistrare fiscal  trebuie aduse la cuno tin  organuluiă ş ţă  

fiscal competent din subordinea Agen iei Na ionale deţ ţ  

Administrare Fiscal , în termen de 30 de zile de la dataă  

producerii acestora, prin completarea i depunereaş  

declara iei de men iuni.ţ ţ
(2) La încetarea condi iilor care au generatţ  

înregistrarea fiscal , contribuabilii au obliga ia de a predaă ţ  

organelor fiscale, în vederea anul rii, certificatul deă  

înregistrare fiscal , odat  cu depunerea declara iei deă ă ţ  

men iuni.ţ
(3) În cazul modific rilor intervenite  în datele declarateă  

ini� i a l  i înscrise în certificatul de înregistrare fiscal ,ș ă  

contribuabilii depun, odat  cu declara� i a  de men� i uni,  � iă ș  

certificatul de înregistrare fiscal , în vederea anul riiă ă  

acestuia i eliber rii unui nou certificat.ș ă



(4) Declara� i a  de men� i uni  este înso� i t  deă  

documente care atest  modific rile intervenite.ă ă
Norme metodologice 

Art. 77^1 Modific ri ulterioare înregistr rii fiscale înă ă  

cazul comercian� i lor

(1) Modific rile intervenite în datele declarate ini� i a l  deă  

comercian� i  sau de alte entit� i  care se înregistreaz�ă ă  

potrivit legii speciale la registrul comer� u lui  se fac potrivit 

dispozi� i i lor  legale privind înregistrarea comercian� i lor.

(2) Modific rile intervenite în datele declarate ini� i a l  înă  

vectorul fiscal se declar  la organul fiscal.ă

Art. 78 Registrul contribuabililor

(1) Organul fiscal competent din subordinea Agen ieiţ  

Na ionale de Administrare Fiscal  organizeaz  eviden aţ ă ă ţ  

pl titorilor de impozite, taxe, contribu ii i alte sume datorateă ţ ş  

la bugetul de stat, bugetul asigur rilor sociale de stat,ă  

bugetul Fondului na ional unic de asigur ri sociale deţ ă  

s n tate, bugetul asigur rilor pentru omaj, în cadrulă ă ă ş  

registrului contribuabililor, care con ine:ţ
a) datele de identificare a contribuabilului;

b) categoriile de obliga ii fiscale de declarare, potrivitţ  

legii, denumite vector fiscal; categoriile de obliga ii fiscaleţ  

care se înscriu în vectorul fiscal se stabilesc prin ordin al 

ministrului economiei i finan elor;ş ţ
c) alte informa ii necesare administr rii obliga iilorţ ă ţ  

fiscale.

(2) Datele prev zute la alin. (1) se completeaz  peă ă  

baza informa iilor comunicate de contribuabili, de oficiulţ  

registrului comer ului, de serviciul de eviden  a popula iei,ţ ţă ţ  



de la alte autorit i i institu ii, precum i din constat rileăţ ş ţ ş ă  

proprii ale organului fiscal.

(3) Datele din registrul contribuabililor pot fi modificate 

din oficiu ori de câte ori se constat  c  acestea nuă ă  

corespund st rii de fapt reale i vor fi comunicateă ş  

contribuabililor.

(4) *** Abrogat. 

(5) *** Abrogat.

(6) *** Abrogat.

Art. 78^1 Registrul contribuabililor inactivi/reactiva� i

(1) Contribuabilii  persoane juridice  sau  orice  entită� i  f ră ă 

personalitate  juridic  se  declar  inactivi  ă ă și  acestora  le  sunt 

aplicabile prevederile art.  11 alin.  (1^1)  și  (1^2) din Codul fiscal 

dac  se afl  în una dintre urm toarele situaă ă ă � ii:

a) nu  își  îndeplinesc,  pe  parcursul  unui  semestru 

calendaristic, nicio obliga� ie declarativ  prev zut  de lege;ă ă ă
b) se  sustrag  de  la  efectuarea  inspec� iei  fiscale  prin 

declararea unor date de identificare a domiciliului  fiscal care nu 

permit organului fiscal identificarea acestuia;

c) organele  fiscale  au  constatat  c  nu  funcă � ioneaz  laă  

domiciliul  fiscal  declarat,  potrivit  procedurii  stabilite  prin  ordin  al 

președintelui Agen� iei Na� ionale de Administrare Fiscal .ă
(2) Declararea contribuabililor inactivi, precum și reactivarea 

acestora se fac de c tre organul fiscal, prin decizie, emis  conformă ă  

competen� elor  și  procedurii  stabilite  prin  ordin  al  președintelui 

Agen� iei Na� ionale de Administrare Fiscal , care se comunică ă 

contribuabilului.

(3) Contribuabilii  declara� i  inactivi  se  reactiveaz  dacă ă 

îndeplinesc, cumulativ, urm toarele condiă � ii:

a) își îndeplinesc toate obliga� iile declarative prev zute deă  

lege;

b) nu înregistreaz  obliga ii fiscale restanteă ţ ;



c) organele  fiscale  au  constatat  c  funcă � ioneaz  laă  

domiciliul fiscal declarat.

(4) Condi� ia  prev zut  la  alin.  (3)  lit.  a)  se  consideră ă ă 

îndeplinit  ă și în cazul în care obliga� iile fiscale au fost stabilite, 

prin decizie, de c tre organele fiscale.ă
(5) Prin  excep� ie  de la  prevederile  alin.  (3),  contribuabilii 

pentru  care  s-a  deschis  procedura  insolven� ei  în  formă 

simplificat ,  contribuabilii  care  au  intrat  în  faliment  sauă  

contribuabilii  pentru  care  s-a  pronun� at  ori  a  fost  adoptat  oă  

hot râre de dizolvare se reactiveaz  de organul fiscal, la cerereaă ă  

acestora, dup  îndeplinirea obligaă � iilor declarative.

(6) Ori  de  câte  ori  se  constat  c  un  contribuabil  a  fostă ă  

declarat inactiv din eroare, organul fiscal emitent anuleaz  deciziaă  

de declarare a contribuabilului ca inactiv, cu efect pentru viitor  și 

pentru trecut.

(7) Agen� ia  Na� ional  de  Administrare  Fiscală ă 

organizeaz  evidenă � a  contribuabililor  declara� i 

inactivi/reactiva� i  în  cadrul  Registrului  contribuabililor 

inactivi/reactiva� i, care con� ine:

a) datele de identificare a contribuabilului;

b) data declar rii ca inactiv a contribuabilului;ă
c) data reactiv rii;ă
d) denumirea  organului  fiscal  care  a  emis  decizia  de 

declarare în inactivitate/reactivare;

e) alte men� iuni.

(8) Registrul contribuabililor inactivi/reactiva� i este public și 

se  afișeaz  pe  site-ul  Agenă � iei  Na� ionale  de 

AdministrareFiscal .ă
(9) Înscrierea în registrul prev zut la alin. (8) se face de c treă ă  

organul fiscal emitent, dup  comunicarea deciziei de declarare înă  

inactivitate/reactivare,  în  termen  de  cel  mult  5  zile  de  la  data 

comunic rii.ă



(10) Decizia de declarare în  inactivitate/reactivare produce 

efecte fa  de ter i  din ziua urm toare datei înscrierii  în registrulţă ţ ă  

prev zut la alin. (ă 8).

Art. 79 Obliga ia de a conduce eviden a fiscalţ ţ ă
(1) În vederea stabilirii st rii de fapt fiscale i aă ş  

obliga iilor fiscale de plat  datorate, contribuabilii suntţ ă  

obliga i s  conduc  eviden e fiscale, potrivit actelorţ ă ă ţ  

normative în vigoare.

(2) În vederea stabilirii pre urilor de transfer,ţ  

contribuabilii care desf oar  tranzac ii cu persoane afiliateăş ă ţ  

au obliga ia ca, la solicitarea organului fiscal competent, sţ ă 

întocmeasc  i s  prezinte, în termenele stabilite de acesta,ă ş ă  

dosarul pre urilor de transfer. Con inutul dosarului pre urilorţ ţ ţ  

de transfer, precum i condi iile în care se solicit  acesta,ş ţ ă  

se aprob  prin ordin al pre edintelui Agen iei Na ionale deă ş ţ ţ  

Administrare Fiscal .ă  
(3) Sunt eviden� e  fiscale registrele, situa� i i le,  precum 

i orice alte înscrisuri care, potrivit legisla� i e i  fiscale,ș  

trebuie întocmite în mod obligatoriu în scopul stabilirii st riiă  

de fapt fiscale i a crean� e lor  i obliga� i i lor  fiscale, cumș ș  

ar fi: jurnalul pentru vânz ri, jurnalul pentru cump r ri,ă ă ă  

registrul de eviden�  fiscal  i altele asemenea.ă ă ș
Norme metodologice 

Art. 80 Reguli pentru conducerea eviden ei contabile iţ ş  

fiscale

(1) Eviden ele contabile i fiscale vor fi p strate, dupţ ş ă ă 

caz, la domiciliul fiscal al contribuabilului, la sediile 

secundare ale acestuia, inclusiv pe suport electronic, sau 

pot fi încredin ate spre p strare unei societ i autorizate,ţ ă ăţ  

potrivit legii, s  presteze servicii de arhivare.ă



(2) Prin excep ie de la prevederile alin. (1), eviden eleţ ţ  

contabile i fiscale ale exerci iului financiar în curs seş ţ  

p streaz , dup  caz, la domiciliul fiscal al contribuabililor, laă ă ă  

sediile secundare ale acestora sau, în perioada 1 - 25 a 

lunii urm toare, la sediul persoanei fizice ori juridiceă  

autorizate pentru prelucrarea lor în vederea întocmirii 

declara iilor fiscale.ţ
(3) Dispozi iile legale privind p strarea, arhivarea iţ ă ş  

limba folosit  pentru eviden ele contabile sunt aplicabile iă ţ ş  

pentru eviden ele fiscale.ţ
(4) În cazul în care eviden ele contabile i fiscale suntţ ş  

inute cu ajutorul sistemelor electronice de gestiune, peţ  

lâng  datele arhivate în format electronic contribuabilul esteă  

obligat s  p streze i s  prezinte aplica iile informatice cuă ă ş ă ţ  

ajutorul c rora le-a generat.ă
(5) Contribuabilii sunt obliga i s  eviden ieze veniturileţ ă ţ  

realizate i cheltuielile efectuate din activit ile desf urate,ş ăţ ăş  

prin întocmirea registrelor sau a oric ror alte documenteă  

prev zute de lege.ă
(6) Contribuabilii sunt obliga i s  utilizeze pentruţ ă  

activitatea desf urat  documente primare i de evidenăş ă ş ţă 

contabil  stabilite prin lege, achizi ionate numai de laă ţ  

unit ile stabilite prin normele legale în vigoare, i săţ ş ă 

completeze integral rubricile formularelor, corespunz toră  

opera iunilor înregistrate.ţ
(7) Organul fiscal poate lua în considerare orice 

eviden e relevante pentru impunere inute de contribuabil.ţ ţ
 

 

TITLUL V 

Declara ia fiscalţ ă
 



Art. 81 Obliga ia de a depune declara ii fiscaleţ ţ
(1) Declara ia fiscal  se depune de c tre persoaneleţ ă ă  

obligate potrivit Codului fiscal, la termenele stabilite de 

acesta.

(1^1) Declara� i i le  fiscale sunt documente care se 

refer  la:ă
a) impozitele, taxele i contribu� i i le  datorate, în cazulș  

în care, potrivit legii, obliga� i a  calcul rii impozitelor iă ș  

taxelor revine pl titorului;ă
b) impozitele colectate prin stopaj la surs , în cazul înă  

care pl titorul are obliga� i a  de a calcula, de a re� i ne  � i deă ș  

a v rsa impozite i taxe;ă ș
c) bunurile i veniturile impozabile, precum i alteș ș  

elemente ale bazei de impozitare, dac  legea prevedeă  

declararea acestora;

d) orice informa� i i  în leg tur  cu impozitele, taxele,ă ă  

contribu� i i le,  bunurile i veniturile impozabile, dac  legeaș ă  

prevede declararea acestora.

(2) În cazul în care Codul fiscal nu prevede, Ministerul 

Economiei i Finan elor va stabili termenul de depunere aş ţ  

declara iei fiscale.ţ
(3) Obliga ia de a depune declara ia fiscal  se men ineţ ţ ă ţ  

i în cazurile în care:ş
a) a fost efectuat  plata obliga iei fiscale;ă ţ
b) obliga ia fiscal  respectiv  este scutit  la plat ,ţ ă ă ă ă  

conform reglement rilor legale;ă
c) *** Abrogat;

d) pentru obliga ia fiscal  nu rezult , în perioada deţ ă ă  

raportare, sume de plat , dar exist  obliga ia declarativ ,ă ă ţ ă  

conform legii.

(4) În caz de inactivitate temporar  sau în cazul obliga iiloră ţ  

de declarare a unor venituri  care,  potrivit  legii,  sunt scutite la 

plata  impozitului  pe  venit,  organul  fiscal  competent  poate 



aproba, la cererea contribuabilului, alte termene sau condi ii deţ  

depunere  a  declara iilor  fiscale,  în  func ie  de  necesit ileţ ţ ăţ  

administr rii  obliga iilor fiscale. Asupra termenelor i  condi iiloră ţ ş ţ  

va  decide  organul  fiscal  potrivit  competen elor  aprobate  prinţ  

ordin al pre edintelui Agen iei Na ionale de Administrare Fiscal .ş ţ ţ ă
Norme metodologice 

Art. 82 Forma i con inutul declara iei fiscaleş ţ ţ
(1) Declara ia fiscal  se întocme te prin completareaţ ă ş  

unui formular pus la dispozi ie gratuit de organul fiscal.ţ
(2) În declara ia fiscal  contribuabilul trebuie sţ ă ă 

calculeze cuantumul obliga iei fiscale, dac  acest lucru esteţ ă  

prev zut de lege.ă
(3) Contribuabilul are obliga ia de a completaţ  

declara iile fiscale înscriind corect, complet i cu bun -ţ ş ă
credin  informa iile prev zute de formular,ţă ţ ă  

corespunz toare situa iei sale fiscale. Declara ia fiscal  seă ţ ţ ă  

semneaz  de c tre contribuabil sau de c tre împuternicit.ă ă ă
(4) Obliga ia de semnare a declara iei fiscale seţ ţ  

consider  a fi îndeplinit  i în urm toarele situa ii:ă ă ş ă ţ
a) în cazul transmiterii declara iilor fiscale prin sistemulţ  

electronic de pl i. Data depunerii declara iei se consider  aăţ ţ ă  

fi data debit rii contului pl titorului în baza acesteia;ă ă
b) în cazul transmiterii declara iilor fiscale prin sistemeţ  

electronice de transmitere la distan  în condi iile ţă ţ art. 83 

alin. (1).

(5) Declara ia fiscal  trebuie înso it  de documenta iaţ ă ţ ă ţ  

cerut  de prevederile legale.ă
(6) Pentru anumite categorii de obliga ii fiscale, stabiliteţ  

prin ordin al ministrului economiei i finan elor, organulş ţ  

fiscal poate transmite contribuabililor formularele de 

declarare a impozitelor, taxelor, contribu iilor i a altor sumeţ ş  

datorate bugetului general consolidat, instruc iunile deţ  



completare a acestora, alte informa ii utile, precum iţ ş  

plicurile preadresate. În acest caz, contravaloarea 

coresponden ei se suport  de c tre organul fiscal.ţ ă ă
Norme metodologice 

Art. 83 Depunerea declara iilor fiscaleţ
(1) Declara ia fiscal  se depune la registraturaţ ă  

organului fiscal competent sau se comunic  prin po t  cuă ş ă  

confirmare de primire. Declara ia fiscal  poate fi transmisţ ă ă 

prin mijloace electronice sau prin sisteme de transmitere la 

distan . În cazul impozitelor, taxelor i al contribu iilorţă ş ţ  

administrate de Agen ia Na ional  de Administrare Fiscal ,ţ ţ ă ă  

procedura privind transmiterea declara iilor prin mijloaceţ  

electronice sau prin sisteme de transmitere la distan  seţă  

stabile te prin ordin al pre edintelui Agen iei Na ionale deş ş ţ ţ  

Administrare Fiscal .ă
(2) Declara iile fiscale pot fi redactate de organul fiscalţ  

sub form  de proces-verbal, dac  din motive independenteă ă  

de voin a contribuabilului acesta este în imposibilitatea de aţ  

scrie.

 (3) Data depunerii declara iei fiscale este data înregistr riiţ ă  

acesteia la organul fiscal sau data depunerii la po t , dup  caz.ş ă ă  

În situa ia în care declara ia fiscal  se depune prin mijloaceţ ţ ă  

electronice de transmitere la distan , data depunerii declara ieiţă ţ  

este data înregistr rii acesteia pe pagina de internet a organuluiă  

fiscal, astfel cum rezult  din mesajul electronic de confirmareă  

transmis ca urmare a primirii declara iei.ţ
 (3^1) Data depunerii declara iei prin mijloace electronice deţ  

transmitere la distan  pe portalul e-Romania este dataţă  

înregistr rii acesteia pe portal, astfel cum rezult  din mesajulă ă  

electronic transmis de sistemul de tranzac� i onare  a 

informa iilor, cu condi� i a  valid rii con� i nutului declara� iei. Înţ ă ţ  

cazul în care declara ia nu este validat , data depuneriiţ ă  



declara iei este data valid rii astfel cum rezult  din mesajulţ ă ă  

electronic.

(3^2) Prevederile alin. (3^1) se aplic  corespunz tor ă ă și 

declara� iilor privind obliga� iile de plat  a contribuă � iilor 

sociale, impozitului pe venit și eviden� a nominal  aă  

persoanelor asigurate, depuse la organul fiscal competent sau la 

oficiile acreditate de Ministerul Finan� e lor  Publice, în format 

hârtie, semnat i tampilat, conform legii.ș ș
(3^3) Prin excep ie de la prevederile alin. (3^1), în situa iaţ ţ  

în care declara ia fiscal  a fost depus  pân  la termenul legal,ţ ă ă ă  

iar din mesajul electronic transmis de sistemul de tranzac ionareţ  

a informa iilor rezult  c  aceasta nu a fost validat  ca urmare aţ ă ă ă  

detect rii unor erori în completarea declara iei, data depuneriiă ţ  

declara iei este data din mesajul transmis ini ial în cazul în careţ ţ  

contribuabilul depune o declara ie valid  pân  în ultima zi a luniiţ ă ă  

în care se împline te termenul legal de depunere.ş
 (4) Nedepunerea declara iei fiscale d  dreptulţ ă  

organului fiscal s  procedeze la stabilirea din oficiu aă  

impozitelor, taxelor, contribu iilor i a altor sume datorateţ ş  

bugetului general consolidat. Stabilirea din oficiu a 

obliga iilor fiscale nu se poate face înainte de împlinireaţ  

unui termen de 15 zile de la în tiin area contribuabiluluiş ţ  

privind dep irea termenului legal de depunere a declara ieiăş ţ  

fiscale. În cazul contribuabililor care au obliga ia declar riiţ ă  

bunurilor sau veniturilor impozabile, stabilirea din oficiu a 

obliga iei fiscale se face prin estimarea bazei de impunere,ţ  

potrivit art. 67. Pentru impozitele, taxele i contribu iileş ţ  

administrate de Agen ia Na ional  de Administrare Fiscal ,ţ ţ ă ă  

în tiin area pentru nedepunerea declara iilor i stabilirea dinş ţ ţ ş  

oficiu a obliga iilor fiscale nu se face în cazul contribuabililorţ  

inactivi, atât timp cât se g sesc în aceast  situa ie.ă ă ţ
(4^1) Contribuabilul poate depune declara� i a  fiscală 

pentru obliga� i i le  fiscale ce au format obiectul deciziei de 



impunere prin care au fost stabilite din oficiu obliga� i i le 

fiscale, în termen de 60 de zile de la data comunic riiă  

deciziei. Decizia de impunere se desfiin� eaz  de organulă  

fiscal la data depunerii declara� i e ifiscale.

(5) *** Abrogat.

Art. 83^1 Certificarea declara iilor fiscale depuse la organeleţ  

fiscale din cadrul Agen iei Na ionale de Administrare Fiscalţ ţ ă
(1) Contribuabilii  pot  opta  pentru  certificarea  declara iilorţ  

fiscale,  inclusiv  a  declara iilor  fiscale  rectificative,  anteriorţ  

depunerii acestora la organul fiscal de c tre un consultant fiscală  

care a dobândit aceast  calitate potrivit reglement rilor legale cuă ă  

privire  la  organizarea  i  exercitarea  activit ii  de  consultanş ăţ ţă 

fiscal  i  care  este  înscris  ca  membru  activ  în  Registrulă ş  

consultan ilor fiscali i al societ ilor de consultan  fiscal .ţ ş ăţ ţă ă
(2) Certificarea  declara iilor  fiscale  se  realizeaz  cu/f rţ ă ă ă 

rezerve,  potrivit  normelor  de  certificare  aprobate,  în  condi iileţ  

legii,  de  Camera  Consultan ilor  Fiscali,  cu  avizul  Ministeruluiţ  

Finan elor  Publice. Documentele care se încheie ca urmare aţ  

certific rii trebuie s  cuprind  obligatoriu explica ii  cu privire laă ă ă ţ  

cuantumul i natura crean ei fiscale declarate, precum i, dupş ţ ş ă 

caz,  cauzele  care  au  generat  rectificarea,  iar  în  cazul  unei 

certific ri cu rezerve, motiva ia acesteia.ă ţ
(3) Prin ordin al ministrului finan elor publice, la propunereaţ  

pre edintelui  Agen iei  Na ionale  de  Administrare  Fiscal ,  seş ţ ţ ă  

aprob  procedura de depunere la organul fiscal a documentuluiă  

de  certificare  întocmit  de  consultantul  fiscal  potrivit  normelor 

prev zute la alin. (2), precum i procedura privind schimbul deă ş  

informa ii  între  Agen ia  Na ional  de  Administrare  Fiscal  iţ ţ ţ ă ă ş  

Camera Consultan ilor Fiscali.ţ
(4) Certificarea declara iilor  fiscale de c tre un consultantţ ă  

fiscal  care  nu  este  înscris  ca  membru  activ  în  Registrul 

consultan ilor fiscali i al societ ilor de consultan  fiscal  sauţ ş ăţ ţă ă  



de c tre o persoan  care nu are calitatea de consultant fiscală ă  

are ca efect lipsa certific rii.ă
(5) Organul fiscal va notifica contribuabilul în cazul în care 

constat  c  a fost depus  o declara ie fiscal  certificat  de ună ă ă ţ ă ă  

consultant  fiscal  care  nu  este  înscris  ca  membru  activ  în 

Registrul  consultan ilor  fiscali  i  al  societ ilor  de  consultanţ ş ăţ ţă 

fiscal  sau  de  c tre  o  persoan  care  nu  are  calitatea  deă ă ă  

consultant fiscal, potrivit legii. În cazul în care certificarea nu se 

depune în termen de 30 de zile de la notificare, sunt aplicabile 

prevederile alin. (4).

(6) Certificarea declara iilor  fiscale de c tre un consultantţ ă  

fiscal  reprezint  un  criteriu  de  evaluare  în  analiza  de  riscă  

efectuat  de  organul  fiscal  în  scopul  select rii  contribuabililoră ă  

pentru inspec ia fiscal .ţ ă

Art. 84 Corectarea declara iilor fiscaleţ
(1) Declara� i i le  fiscale pot fi corectate de c treă  

contribuabil, din proprie ini� i ativ ,  pe perioada termenuluiă  

de prescrip� i e  a dreptului de a stabili obliga� i i  fiscale.

(2) Declara� i i le  fiscale pot fi corectate ori de câte ori 

contribuabilul constat  erori în declara� i a  ini� i a l� ,  prină ă  

depunerea unei declara� i i  rectificative.

(3) În cazul taxei pe valoarea ad ugat , corectareaă ă  

erorilor din deconturile de tax  se realizeaz  potrivită ă  

prevederilor Codului fiscal. Erorile materiale din decontul de 

tax  pe valoarea ad ugat  se corecteaz  potrivit proceduriiă ă ă ă  

aprobate prin ordin al pre edintelui Agen� i e i  Na� i onale  deș  

Administrare Fiscal .ă
(4) Declara� i i le  fiscale nu pot fi depuse i nu pot fiș  

corectate dup  anularea rezervei verific rii ulterioare, cuă ă  

excep� i a  situa� i i lor   în care corec� i a  se datorează 

îndeplinirii sau neîndeplinirii unei condi� i i  prev zute deă  



lege care impune corectarea bazei de impunere i/sau aș  

impozitului aferent.

(5) Prin erori, în sensul prezentului articol, se în� e lege 

erori cu privire la cuantumul impozitelor, taxelor iș  

contribu� i i lor,  bunurile i veniturile impozabile, precum iș ș  

alte elemente ale bazei de impunere.

(6) În situa� i a  în care în timpul inspec� i e i  fiscale 

contribuabilul depune sau corecteaz  declara� i i le  fiscaleă  

aferente perioadelor i impozitelor, taxelor, contribu� i i lor  iș ș  

altor venituri ce fac obiectul inspec� i e i  fiscale, acestea nu 

vor fi luate în considerare de organul fiscal.

Norme metodologice 
 

 

TITLUL VI 

Stabilirea impozitelor, taxelor, contribu iilor i aţ ş  

altor sume datorate bugetului general consolidat
 

CAP. 1 Dispozi ii generaleţ
 

Art. 85 Stabilirea impozitelor, taxelor, contribu iilor i aţ ş  

altor sume datorate bugetului general consolidat

(1) Impozitele, taxele, contribu iile i alte sume datorateţ ş  

bugetului general consolidat se stabilesc astfel:

a) prin declara ie fiscal , în condi iile ţ ă ţ art. 82 alin. (2) iş  

art. 86 alin. (4);

b) prin decizie emis  de organul fiscal, în celelalteă  

cazuri. 

(2) Dispozi iile alin. (1) sunt aplicabile i în cazurile înţ ş  

care impozitele, taxele, contribu iile i alte sume datorateţ ş  

bugetului general consolidat sunt scutite la plat  conformă  



reglement rilor legale, precum i în cazul unei ramburs riă ş ă  

de tax  pe valoarea ad ugat .ă ă ă
(3) *** Abrogat

Art. 86 Decizia de impunere

(1) Decizia de impunere se emite de organul fiscal 

competent. Organul fiscal emite decizie de impunere ori de 

câte ori acesta modific  baza de impunere, ca urmare aă  

unor constat ri prealabile ale organului fiscal sau în bazaă  

unei inspec� i i  fiscale.

(2) Pentru crean ele administrate de Ministerulţ  

Economiei i Finan elor prin Agen ia Na ional  deş ţ ţ ţ ă  

Administrare Fiscal , prin ordină   al ministrului economiei iş  

finan elor se pot stabili i alte competen e pentru emitereaţ ş ţ  

deciziilor de impunere ca urmare a inspec iei fiscale. ţ
(3) Decizia de impunere se emite, dac  este necesar,ă  

i în cazul în care nu s-a emis decizie referitoare la baza deş  

impunere potrivit art. 89.

(4) Declara ia fiscal  întocmit  potrivit ţ ă ă art. 82 alin. (2) 

este asimilat  cu o decizie de impunere, sub rezerva uneiă  

verific ri ulterioare, i produce efectele juridice aleă ş  

în tiin rii de plat  de la data depunerii acesteia. ş ţă ă
(5) În situa ia în care legea nu prevede obliga ia deţ ţ  

calculare a impozitului, declara ia fiscal  este asimilat  uneiţ ă ă  

decizii referitoare la baza de impunere.

(6) Decizia de impunere i decizia referitoare laş  

obliga iile de plat  accesorii constituie i în tiin ri de plat ,ţ ă ş ş ţă ă  

de la data comunic rii acestora, în condi iile în care seă ţ  

stabilesc sume de plat .ă
(7) Pân  la 1 iulie 2005, sumele reprezentând impozite,ă  

taxe, contribu ii i alte sume datorate bugetului generalţ ş  

consolidat, înscrise în deciziile de impunere, în actele 

administrative fiscale asimilate acestora, precum i înş  



declara iile fiscale, vor fi rotunjite la 1.000 lei prin reducereţ  

când suma ce urmeaz  a fi rotunjit  este sub 500 lei i prină ă ş  

majorare când aceasta este peste 500 lei*).

------------

*) Sumele sunt exprimate în moned  veche.ă

Art. 87 Forma i con inutul deciziei de impunereş ţ
Decizia de impunere trebuie s  îndeplineasc  condi iileă ă ţ  

prev zute la ă art. 43. Decizia de impunere trebuie să 

cuprind , pe lâng  elementele prev zute la ă ă ă art. 43 alin. (2), 

i categoria de impozit, tax , contribu ie sau alt  sumş ă ţ ă ă 

datorat  bugetului general consolidat, baza de impunere,ă  

precum i cuantumul acestora, pentru fiecare perioadş ă 

impozabil .ă

Art. 88 Acte administrative fiscale asimilate deciziilor de 

impunere

Sunt asimilate deciziilor de impunere i urm toareleş ă  

acte administrative fiscale:

a) deciziile privind ramburs ri de tax  pe valoareaă ă  

ad ugat  i deciziile privind restituiri de impozite, taxe,ă ă ş  

contribu ii i alte venituri ale bugetului general consolidat;ţ ş
b) deciziile referitoare la bazele de impunere;

c) deciziile referitoare la obliga iile de plat  accesorii;ţ ă
d) *** Abrogat.

e) deciziile privind nemodificarea bazei de impunere.

Art. 89 Deciziile referitoare la bazele de impunere

(1) Bazele de impunere se stabilesc separat, prin 

decizie referitoare la bazele de impunere, în urm toareleă  

situa ii:ţ
a) când venitul impozabil este realizat de mai multe 

persoane. Decizia va cuprinde i repartizarea venituluiş  



impozabil pe fiecare persoan  care a participat la realizareaă  

venitului;

b) când sursa venitului impozabil se afl  pe raza altuiă  

organ fiscal decât cel competent teritorial. În acest caz 

competen a de a stabili baza de impunere o de ine organulţ ţ  

fiscal pe raza c ruia se afl  sursa venitului.ă ă
 Norme metodologice

(2) Dac  venitul impozabil este realizat de mai multeă  

persoane, atunci acestea pot s - i numeasc  ună ş ă  

împuternicit comun în rela ia cu organul fiscal.ţ

Art. 90 Stabilirea obliga iilor fiscale sub rezerva verific riiţ ă  

ulterioare

(1) Cuantumul obliga iilor fiscale se stabile te subţ ş  

rezerva verific rii ulterioare.ă
(2) Decizia de impunere sub rezerva verific riiă  

ulterioare poate fi desfiin at  sau modificat , din ini iativaţ ă ă ţ  

organului fiscal sau la solicitarea contribuabilului, pe baza 

constat rilor organului fiscal competent.ă
(3) Rezerva verific rii ulterioare se anuleaz  numai laă ă  

împlinirea termenului de prescrip ie sau ca urmare aţ  

inspec iei fiscale efectuate în cadrul termenului deţ  

prescrip ie.ţ
(4) În situa� i a  în care contribuabilul corectează 

declara� i i le  fiscale în condi� i i le   art. 84 alin. (4), se 

redeschide rezerva verific rii ulterioare.ă
 

CAP. 2 Prescrip ia dreptului de a stabili obliga ii fiscaleţ ţ
 

Art. 91 Obiectul, termenul i momentul de la care începe sş ă 

curg  termenul de prescrip ie a dreptului de stabilire aă ţ  

obliga iilor fiscaleţ



(1) Dreptul organului fiscal de a stabili obliga ii fiscaleţ  

se prescrie în termen de 5 ani, cu excep ia cazului în careţ  

legea dispune altfel.

(2) Termenul de prescrip ie a dreptului prev zut la alin.ţ ă  

(1) începe s  curg  de la data de 1 ianuarie a anuluiă ă  

urm tor celui în care s-a n scut crean a fiscal  potrivit ă ă ţ ă art. 

23, dac  legea nu dispune altfel.ă
(3) Dreptul de a stabili obliga ii fiscale se prescrie înţ  

termen de 10 ani în cazul în care acestea rezult  dină  

s vâr irea unei fapte prev zute de legea penal .ă ş ă ă
(4) Termenul prev zut la alin. (3) curge de la dataă  

s vâr irii faptei ce constituie infrac iune sanc ionat  caă ş ţ ţ ă  

atare printr-o hot râre judec toreasc  definitiv .ă ă ă ă

Art. 92 Întreruperea i suspendarea termenului deş  

prescrip ie a dreptului de stabilire a obliga iei fiscaleţ ţ
(1) Termenele de prescrip� i e  prev zute la ă art. 91 se 

întrerup:

a) în cazurile i în condi� i i le  stabilite de lege pentruș  

întreruperea termenului de prescrip� i e  a dreptului la 

ac� i une;

b) la data depunerii de c tre contribuabil a declara� i e iă  

fiscale dup  expirarea termenului legal de depunere aă  

acesteia;

c) la data la care contribuabilul corecteaz  declara� i aă  

fiscal  sau efectueaz  un alt act voluntar de recunoa tere aă ă ș  

impozitului datorat.

(2) Termenele de prescrip� i e  prev zute la ă art. 91 se 

suspend :ă
a) în cazurile i în condi� i i le  stabilite de lege pentruș  

suspendarea termenului de prescrip� i e  a dreptului la 

ac� i une;



b) pe perioada cuprins  între data începerii inspec� i e iă  

fiscale i data emiterii deciziei de impunere ca urmare aș  

efectu rii inspec� i e i  fiscale;ă
c) pe timpul cât contribuabilul se sustrage de la 

efectuarea inspec� i e i  fiscale;

d) pe perioada cuprins  între data declar rii unuiă ă  

contribuabil inactiv i data reactiv rii acestuia.ș ă
(3) Dispozi� i i le  dreptului comun privitoare la 

prescrip� i a  extinctiv  sunt aplicabile în mod corespunz tor.ă ă
Norme metodologice 

Art. 93 Efectul împlinirii termenului de prescrip ie aţ  

dreptului de a stabili obliga ii fiscaleţ
Dac  organul fiscal constat  împlinirea termenului deă ă  

prescrip ie a dreptului de stabilire a obliga iei fiscale, vaţ ţ  

proceda la încetarea procedurii de emitere a titlului de 

crean  fiscal .ţă ă

TITLUL VI^1 

Procedura amiabil  pentru evitarea / eliminareaă  

dublei impuneri

Art. 93^1 Procedura amiabil  în cazul conven iilor deă ţ  

evitare/eliminare a dublei impuneri

(1) În baza  prevederilor conven iei sau acordului deţ  

evitare a dublei impuneri, contribuabilul rezident în România 

care consider  c  impozitarea în cel lalt stat contractant nuă ă ă  

este conform  cu prevederile conven iei ori acorduluiă ţ  

respectiv, poate solicita Agen iei Na ionale de Administrareţ ţ  

Fiscal  ini ierea procedurii amiabile.ă ţ
(2) Agen ia Na ional  de Administrare Fiscalţ ţ ă ă 

realizeaz  procedura amiabil  i în cazul în care autoritateaă ă ş  

competent  a statului cu care România are încheiat  oă ă  



conven ie sau acord de evitare a dublei impuneri îi solicitţ ă 

acest lucru.

(3) Prevederile alin. (1) i (2) se completeaz  cuş ă  

prevederile Conven iei de eliminare a dublei impuneri înţ  

cazul ajust rii profiturilor întreprinderilor multina ionaleă ţ  

(90/436/EEC), a Codului de conduit  revizuit pentruă  

implementarea efectiv  a conven iei de eliminare a dubleiă ţ  

impuneri în cazul ajust rii profiturilor întreprinderiloră  

multina ionale (2009/C 322/01) precum i a conven iilor oriţ ş ţ  

acordurilor de evitare a dublei impuneri încheiate de 

România cu alte state.

Art. 93^2 Procedura pentru eliminarea dublei impuneri 

între persoane române afiliate

(1) În sensul prezentului articol prin dubl  impunere seă  

în elege situa ia în care acela i venit/profit impozabil seţ ţ ş  

impoziteaz  la dou  sau mai multe persoane româneă ă  

afiliate între care s-au încheiat tranzac ii.ţ
(2) În cazul tranzac iilor între persoane române afiliate,ţ  

ajustarea venitului sau cheltuielii uneia dintre persoanele 

afiliate, efectuat  de c tre organul fiscal competent pentruă ă  

administrarea crean elor datorate de respectiva persoan ,ţ ă  

este opozabil  i organului fiscal pentru administrareaă ş  

crean elor celeilalte persoane afiliate. ţ
(3) Ajustarea se decide de organul fiscal competent 

prin emiterea unei decizii de ajustare care st  la bazaă  

emiterii deciziei de impunere sau a deciziei de nemodificare 

a bazei de impunere. Decizia de ajustare se comunică 

contribuabilului la care s-a efectuat ajustarea, persoanei 

române afiliate la care se refer  tranzac ia ajustat , precumă ţ ă  

i organului fiscal competent pentru administrareaş  

crean elor datorate de persoana român  afiliat .ţ ă ă



(4) Ajustarea este opozabil  organului fiscal competentă  

pentru administrarea crean elor datorate de persoanaţ  

român  afiliat  numai dac  decizia de ajustare esteă ă ă  

definitiv  în sistemul c ilor administrative i judiciare deă ă ş  

atac.

(5) În vederea elimin rii dublei impuneri ca urmare aă  

ajust rii venitului sau cheltuielii, cealalt  persoan  afiliată ă ă ă 

poate corecta, corespunz tor deciziei de ajustare,ă  

declara ia fiscal  aferent  perioadei fiscale în care s-aţ ă ă  

desf urat respectiva tranzac ie. Aceast  situa ie reprezintăş ţ ă ţ ă 

condi ie care impune corectarea bazei de impozitare potrivitţ  

prevederilor art. 84 alin. (4).

TITLUL VI^2 

Controlul antifraudă

Art. 93^3 Reguli privind controlul operativ i inopinatş
(1) Controlul operativ i inopinat se efectueaz  de c treş ă ă  

inspectorii antifraud , cu excep ia celor din cadrul Direc ieiă ţ ţ  

de combatere a fraudelor, în condi iile legii.ţ
(2) Controlul operativ i inopinat se poate efectua i înş ş  

scopul realiz rii de opera iuni de control tematic careă ţ  

reprezint  activitatea de verificare prin care se urm re teă ă ş  

constatarea, analizarea i evaluarea unui risc fiscal specificş  

uneia sau mai multor activit i economice determinate.ăţ
(3) La începerea controlului operativ i inopinat,ş  

inspectorul antifraud  este obligat s  prezinteă ă  

contribuabilului legitima ia de control i ordinul de serviciu.ţ ş
(4) Ori de câte ori controlul operativ i inopinat seş  

efectueaz  la sediul social sau la sediile secundare aleă  

contribuabilului, acesta se consemneaz  în registrul unic deă  

control.



(5) La finalizarea controlului operativ i inopinat seş  

încheie procese-verbale de control/acte de control, în 

condi iile legii."ţ

 

TITLUL VII Inspec ia fiscalţ ă
 

CAP. 1 Sfera inspec iei fiscaleţ
 

Art. 94 Obiectul i func iile inspec iei fiscaleş ţ ţ
(1) Inspec ia fiscal  are ca obiect verificarea legalit ii iţ ă ăţ ş  

conformit ii declara iilor fiscale, corectitudinii i exactit iiăţ ţ ş ăţ  

îndeplinirii obliga iilor de c tre contribuabili, respect riiţ ă ă  

prevederilor legisla iei fiscale i contabile, verificarea sauţ ş  

stabilirea, dup  caz, a bazelor de impunere, stabilireaă  

diferen elor obliga iilor de plat  i a accesoriilor aferenteţ ţ ă ş  

acestora.

 (2) Inspec ia fiscal  are urm toarele atribu ii:ţ ă ă ţ
a) constatarea i investigarea fiscal  a tuturor actelor iş ă ş  

faptelor rezultând din activitatea contribuabilului supus 

inspec iei sau altor persoane privind legalitatea iţ ş  

conformitatea declara iilor fiscale, corectitudinea iţ ş  

exactitatea îndeplinirii obliga iilor fiscale, în vedereaţ  

descoperirii de elemente noi relevante pentru aplicarea legii 

fiscale;

b) analiza i evaluarea informa iilor fiscale, în vedereaş ţ  

confrunt rii declara iilor fiscale cu informa iile proprii sau dină ţ ţ  

alte surse;

c) sanc ionarea potrivit legii a faptelor constatate iţ ş  

dispunerea de m suri pentru prevenirea i combatereaă ş  

abaterilor de la prevederile legisla iei fiscale.ţ



(3) Pentru ducerea la îndeplinire a atribu iilor prev zuteţ ă  

la alin. (2) organul de inspec ie fiscal  va proceda la:ţ ă
a) examinarea documentelor aflate în dosarul fiscal al 

contribuabilului;

b) verificarea concordan ei dintre datele din declara iileţ ţ  

fiscale cu cele din eviden a contabil  a contribuabilului;ţ ă
c) discutarea constat rilor i solicitarea de explica iiă ş ţ  

scrise de la reprezentan ii legali ai contribuabililor sauţ  

împuternici ii acestora, dup  caz;ţ ă
d) solicitarea de informa ii de la ter i;ţ ţ
e) stabilirea corect  a bazei de impunere, a diferen eloră ţ  

datorate în plus sau în minus, dup  caz, fa  de crean aă ţă ţ  

fiscal  declarat  i/sau stabilit , dup  caz, la momentulă ă ş ă ă  

începerii inspec iei fiscale;ţ
f) stabilirea de diferen e de obliga ii fiscale de plat ,ţ ţ ă  

precum i a obliga iilor fiscale accesorii aferente acestora;ş ţ
g) verificarea locurilor unde se realizeaz  activit iă ăţ  

generatoare de venituri impozabile;

h) dispunerea m surilor asigur torii în condi iile legii;ă ă ţ
i) efectuarea de investiga ii fiscale potrivit alin. (2) lit.ţ  

a);

j) aplicarea de sanc iuni potrivit prevederilor legale;ţ
k) aplicarea de sigilii asupra bunurilor, întocmind în 

acest sens proces-verbal.

(4) *** Abrogat.

(5) Nu intr  în atribu� i i le  inspec� i e i  fiscale efectuarea deă  

constat ri tehnico- tiin� i f ice  sau orice alte verific ri solicitate deă ș ă  

organele de urm rire penal  în vederea l muririi unor fapte oriă ă ă  

împrejur ri ale cauzelor aflate în lucru la aceste institu� i i .ă
Norme metodologice

Art. 95 Persoanele supuse inspec iei fiscaleţ



Inspec ia fiscal  se exercit  asupra tuturor persoanelor,ţ ă ă  

indiferent de forma lor de organizare, care au obliga ii deţ  

stabilire, re inere i plat  a impozitelor, taxelor, contribu iilorţ ş ă ţ  

i a altor sume datorate bugetului general consolidat,ş  

prev zute de lege.ă
Norme metodologice

Art. 96 Formele i întinderea inspec iei fiscaleş ţ
(1) Formele de inspec ie fiscal  sunt:ţ ă
a) inspec ia fiscal  general , care reprezint  activitateaţ ă ă ă  

de verificare a tuturor obliga iilor fiscale ale unuiţ  

contribuabil, pentru o perioad  de timp determinat ;ă ă
b) inspec ia fiscal  par ial , care reprezint  activitateaţ ă ţ ă ă  

de verificare a uneia sau mai multor obliga ii fiscale, pentruţ  

o perioad  de timp determinat .ă ă
(2) Inspec ia fiscal  se poate extinde asupra tuturorţ ă  

raporturilor relevante pentru impozitare, dac  acesteaă  

prezint  interes pentru aplicarea legii fiscale.ă
Norme metodologice 

Art. 97 Proceduri i metode de control fiscalş
(1) În realizarea atribu iilor, inspec ia fiscal  poateţ ţ ă  

aplica urm toarele proceduri de control:ă
a) controlul inopinat, care const  în activitatea deă  

verificare faptic  i documentar , în principal, ca urmare aă ş ă  

unei sesiz ri cu privire la existen a unor fapte de înc lcare aă ţ ă  

legisla iei fiscale, f r  anun area în prealabil aţ ă ă ţ  

contribuabilului;

b) controlul încruci at, care const  în verificareaş ă  

documentelor i opera iunilor impozabile aleş ţ  

contribuabilului, în corela ie cu cele de inute de alteţ ţ  

persoane; controlul încruci at poate fi i inopinat.ş ş



(2) La finalizarea controlului inopinat sau încruci at seş  

încheie proces-verbal.

(3) În realizarea atribu iilor, inspec ia fiscal  poateţ ţ ă  

aplica urm toarele metode de control:ă
a) controlul prin sondaj, care const  în activitatea deă  

verificare selectiv  a documentelor i opera iuniloră ş ţ  

semnificative, în care sunt reflectate modul de calcul, de 

eviden iere i de plat  a obliga iilor fiscale datorateţ ş ă ţ  

bugetului general consolidat;

b) controlul electronic, care const  în activitatea deă  

verificare a contabilit ii i a surselor acesteia, prelucrate înăţ ş  

mediu electronic, utilizând metode de analiz , evaluare iă ş  

testare asistate de instrumente informatice specializate.

Norme metodologice 

(4) *** Abrogat.

 

Art. 98 Perioada supus  inspec iei fiscaleă ţ
(1) Inspec ia fiscal  se efectueaz  în cadrul termenuluiţ ă ă  

de prescrip ie a dreptului de a stabili obliga ii fiscale.ţ ţ
(2) La contribuabilii mari, perioada supus  inspec ieiă ţ  

fiscale începe de la sfâr itul perioadei controlate anterior, înş  

condi iile alin. (1).ţ
(3) La celelalte categorii de contribuabili inspec iaţ  

fiscal  se efectueaz  asupra crean elor n scute în ultimii 3ă ă ţ ă  

ani fiscali pentru care exist  obliga ia depunerii declara iiloră ţ ţ  

fiscale. Inspec ia fiscal  se poate extinde pe perioada deţ ă  

prescrip ie a dreptului de a stabili obliga ii fiscale, dac  esteţ ţ ă  

identificat  cel pu in una dintre urm toarele situa ii:ă ţ ă ţ
a) exist  indicii privind diminuarea impozitelor, taxelor,ă  

contribu iilor i a altor sume datorate bugetului generalţ ş  

consolidat;

b) nu au fost depuse declara ii fiscale în interiorulţ  

termenului de prescrip ie;ţ



c) nu au fost îndeplinite obliga iile de plat  aţ ă  

impozitelor, taxelor, contribu iilor i altor sume datorateţ ş  

bugetului general consolidat.

 

CAP. 2 Realizarea inspec iei fiscaleţ
 

Art. 99 Competen aţ
(1) Inspec ia fiscal  se exercit  exclusiv, nemijlocit iţ ă ă ş  

neîngr dit prin Agen ia Na ional  de Administrare Fiscală ţ ţ ă ă 

sau, dup  caz, de compartimentele de specialitate aleă  

autorit ilor administra iei publice locale, conformăţ ţ  

dispozi iilor prezentului titlu, ori de alte autorit i care suntţ ăţ  

competente, potrivit legii, s  administreze impozite, taxe,ă  

contribu ii sau alte sume datorate bugetului generalţ  

consolidat.

(2) Competen a  de  exercitare  a  inspec iei  fiscale  pentruţ ţ  

Agen ia  Na ional  de  Administrare  Fiscal  i  unit ile  saleţ ţ ă ă ş ăţ  

subordonate  se  stabile te  prin  ordin  al  pre edintelui  Agen ieiş ş ţ  

Na ionale de Administrare Fiscal . Organele de inspec ie fiscalţ ă ţ ă 

din  aparatul  central  al  Agen iei  Na ionale  de  Administrareţ ţ  

Fiscal  au  competen  în  efectuarea  inspec iei  fiscale  peă ţă ţ  

întregul teritoriu al rii.ţă
(3) Competen a  privind  efectuarea  inspec iei  fiscale  seţ ţ  

poate delega altui organ fiscal. În cadrul Agen iei Na ionale deţ ţ  

Administrare  Fiscal  condi iile  în  care  se  poate  efectuaă ţ  

delegarea  altui  organ  fiscal  se  stabilesc  prin  ordin  al 

pre edintelui Agen iei Na ionale de Administrare Fiscal .ş ţ ţ ă
Norme metodologice 

Art. 100 Selectarea contribuabililor pentru inspec ie fiscalţ ă
(1)  Selectarea contribuabililor ce urmeaz  a fi supu iă ş  

inspec iei fiscale este efectuat  de c tre organul deţ ă ă  



inspec ie fiscal  competent, în func ie de nivelul risculuiţ ă ţ  

stabilit ca urmare a analizei de risc.

(2) Analiza de risc reprezint  activitatea efectuat  înă ă  

scopul de a identifica riscurile de nedeclarare a crean elorţ  

fiscale, de a le evalua, de a le gestiona, precum i de a leş  

utiliza în vederea select rii contribuabililor ce urmeaz  a fiă ă  

supu i inspec iei fiscale.ş ţ
(3) Contribuabilul nu poate face obiec ii cu privire laţ  

procedura de selectare folosit .ă

Art. 101 Avizul de inspec ie fiscalţ ă
(1) Înaintea desf ur rii inspec� i e i  fiscale, organulăș ă  

fiscal are obliga� i a  s  în tiin� eze  contribuabilul înă ș  

leg tur  cu ac� i unea  care urmeaz  s  se desf oare, prină ă ă ă ăș  

transmiterea unui aviz de inspec� i e  fiscal .ă
(2) Dup  primirea avizului de inspec� i e  fiscal ,ă ă  

contribuabilul poate solicita, o singur  dat , pentru motiveă ă  

justificate, amânarea datei de începere a inspec� i e i  fiscale. 

Amânarea se aprob  sau se respinge de c tre organulă ă  

fiscal prin decizie. În cazul în care organul fiscal a admis 

cererea de amânare a inspec� i e i  fiscale, comunică 

contribuabilului data la care a fost reprogramat  inspec� i aă  

fiscal .ă
(3) Avizul de inspec� i e  fiscal  cuprinde:ă
a) temeiul juridic al inspec� i e i  fiscale;

b) data de începere a inspec� i e i  fiscale;

c) obliga� i i le  fiscale i perioadele ce urmeaz  a fiș ă  

supuse inspec� i e i  fiscale;

d) posibilitatea de a solicita amânarea datei de 

începere a inspec� i e i  fiscale.

Norme metodologice 

Art. 102 Comunicarea avizului de inspec ie fiscalţ ă



(1) Avizul de inspec� i e  fiscal  se comunică ă 

contribuabilului, în scris, înainte de începerea inspec� i e i 

fiscale, astfel: 

a) cu 30 de zile pentru marii contribuabili;

b) cu 15 zile pentru ceilal� i  contribuabili.

(2) În situa� i a  în care data de începere a inspec� i e i 

fiscale înscris  în aviz este ulterioar  împlinirii termenuluiă ă  

prev zut la alin. (1), inspec� i a  fiscal  nu poate începeă ă  

înainte de data înscris  în aviz.ă
(3) Avizul de inspec� i e  fiscal  se comunic  laă ă  

începerea inspec� i e i  fiscale în urm toarele situa� i i :ă
a) în cazul efectu rii unei inspec� i i  fiscale la ună  

contribuabil aflat în procedura de insolven� ;ă
b) în cazul în care, ca urmare a unui control inopinat 

sau încruci at, se impune începerea imediat  a inspec� i e iș ă  

fiscale;

c) pentru extinderea inspec� i e i  fiscale la perioade, 

impozite, taxe i contribu� i i ,  altele decât cele cuprinse înș  

avizul de inspec� i e  fiscal .ă
(4) Emiterea avizului de inspec� i e  fiscal  nu esteă  

necesar :ă
a) în cazul controlului inopinat i al controluluiș  

încruci at;ș
b) în cazul unor ac� i uni  îndeplinite ca urmare a 

solicit rii unor autorit� i ,  potrivit legii;ă ă
c) în cazul refacerii inspec� i e i  fiscale ca urmare a unei 

decizii de solu� i onare  a contesta� i e i;

d) pentru solu� i onarea unor cereri ale contribuabilului.

(5) Contribuabilul poate renun� a  la beneficiul 

perioadei de comunicare a avizului de inspec� i e  fiscală 

prev zut la alin. (1).ă
(6) Data începerii inspec� i e i  fiscale este data 

men� i onat  în registrul unic de control. În cazulă  



contribuabililor care nu de� i n  sau nu prezint  organelor deă  

inspec� i e  fiscal  registrul unic de control, aceast  dat  seă ă ă  

înscrie într-un proces-verbal de constatare.

(7) Dac  inspec� i a  fiscal  nu începe la 15 zile de laă ă  

data prev zut  în aviz, contribuabilul va fi în tiin� a t ,  înă ă ș  

scris, asupra noii date de începere a inspec� i e i  fiscale.

Norme metodologice 

Art. 103 Locul i timpul desf ur rii inspec iei fiscaleş ăş ă ţ
(1) Inspec ia fiscal  se desf oar , de regul , înţ ă ăş ă ă  

spa iile de lucru ale contribuabilului. Contribuabilul trebuieţ  

s  pun  la dispozi ie un spa iu adecvat, precum i logisticaă ă ţ ţ ş  

necesar  desf ur rii inspec iei fiscale.ă ăş ă ţ
(2) Dac  nu exist  un spa iu de lucru adecvat pentruă ă ţ  

derularea inspec iei fiscale, atunci activitatea de inspec ieţ ţ  

se va putea desf ura la sediul organului fiscal sau în oriceăş  

alt loc stabilit de comun acord cu contribuabilul.

(3) Indiferent de locul unde se desf oar  inspec iaăş ă ţ  

fiscal , organul fiscal are dreptul s  inspecteze locurile înă ă  

care se desf oar  activitatea, în prezen a contribuabiluluiăş ă ţ  

sau a unei persoane desemnate de acesta.

(4) Inspec ia fiscal  se desf oar , de regul , în timpulţ ă ăş ă ă  

programului de lucru al contribuabilului. Inspec ia fiscal  seţ ă  

poate desf ura i în afara programului de lucru alăş ş  

contribuabilului, cu acordul scris al acestuia i cu aprobareaş  

conduc torului organului fiscal.ă
Norme metodologice 

Art. 104 Durata efectu rii inspec iei fiscaleă ţ
(1) Durata efectu rii inspec iei fiscale este stabilit  deă ţ ă  

organele de inspec ie fiscal  sau, dup  caz, deţ ă ă  

compartimentele de specialitate ale autorit ilorăţ  



administra iei publice locale, în func ie de obiectiveleţ ţ  

inspec iei, i nu poate fi mai mare de 3 luni.ţ ş
(2) În cazul marilor contribuabili sau al celor care au 

sedii secundare, durata inspec iei nu poate fi mai mare de 6ţ  

luni.

(3) Perioadele în care derularea inspec iei fiscale esteţ  

suspendat  nu sunt incluse în calculul duratei acesteia,ă  

conform prevederilor alin. (1) i (2).ş
(4) Conduc torul inspec iei fiscale competent poateă ţ  

decide suspendarea unei inspec ii fiscale ori de câte oriţ  

sunt motive justificate pentru aceasta.

(5) Condi iile i modalit ile de suspendare a uneiţ ş ăţ  

inspec ii fiscale se vor stabili prin ordin al pre edinteluiţ ş  

Agen iei Na ionale de Administrare Fiscal , respectiv prinţ ţ ă  

ordin comun al ministrului economiei i finan elor i alş ţ ş  

ministrului internelor reformei administrative, în cazul 

inspec iilor fiscale efectuate de organele fiscale prev zute laţ ă  

art. 35, care se public  în Monitorul Oficial al României,ă  

Partea I.

Art. 105 Reguli privind inspec ia fiscalţ ă
(1) Inspec ia fiscal  va avea în vedere examinareaţ ă  

tuturor st rilor de fapt i raporturile juridice care suntă ş  

relevante pentru impunere.

(2) Inspec ia fiscal  va fi efectuat  în a a fel încât sţ ă ă ş ă 

afecteze cât mai pu in activitatea curent  a contribuabililorţ ă  

i s  utilizeze eficient timpul destinat inspec iei fiscale.ş ă ţ
(3) Inspec� i a  fiscal  se efectueaz  o singur  dată ă ă ă 

pentru fiecare impozit, tax , contribu� i e  i alte sumeă ș  

datorate bugetului general consolidat i pentru fiecareș  

perioad  supus  impozit rii.ă ă ă
(4) *** Abrogat.



(5) Inspec ia fiscal  se exercit  pe baza principiilorţ ă ă  

independen ei, unicit ii, autonomiei, ierarhiz rii,ţ ăţ ă  

teritorialit ii i descentraliz rii.ăţ ş ă
(6) Activitatea de inspec ie fiscal  se organizeaz  i seţ ă ă ş  

desf oar  în baza unor programe anuale, trimestriale iăş ă ş  

lunare aprobate în condi iile stabilite prin ordin ţ  al 

pre edintelui Agen iei Na ionale de Administrare Fiscal ,ş ţ ţ ă  

respectiv prin acte ale autorit ilor administra iei publiceăţ ţ  

locale, dup  caz.ă
 (7) La începerea inspec iei fiscale, inspectorul esteţ  

obligat s  prezinte contribuabilului legitima ia de inspec ie iă ţ ţ ş  

ordinul de serviciu semnat de conduc torul organului deă  

control. Începerea inspec iei fiscale trebuie consemnat  înţ ă  

registrul unic de control.

(8) La finalizarea inspec iei fiscale, contribuabilul esteţ  

obligat s  dea o declara ie scris , pe propria r spundere,ă ţ ă ă  

din care s  rezulte c  au fost puse la dispozi ie toateă ă ţ  

documentele i informa iile solicitate pentru inspec iaş ţ ţ  

fiscal . În declara ie se va men iona i faptul c  au fostă ţ ţ ş ă  

restituite toate documentele solicitate i puse la dispozi ieş ţ  

de contribuabil.

(9) Contribuabilul are obliga ia s  îndeplineascţ ă ă 

m surile prev zute în actul întocmit cu ocazia inspec ieiă ă ţ  

fiscale, în termenele i condi iile stabilite de organele deş ţ  

inspec ie fiscal .ţ ă
Norme metodologice 

Art. 105^1 Reguli privind reverificarea

(1) Prin  excep� ie  de  la  prevederile  art.  105  alin.  (3), 

conduc torul  inspecă � iei  fiscale  poate  decide  reverificarea  unei 

anumite perioade.

(2) Prin reverificare se în� elege inspec� ia fiscal  efectuată ă 

ca  urmare  a  apari� iei  unor  date  suplimentare  necunoscute 



inspectorilor  fiscali  la  data  efectu rii  verific rilor,  careă ă  

influen� eaz  rezultatele acestora.ă
(3) Prin  date  suplimentare  se  în� elege  informa� ii, 

documente  sau  alte  înscrisuri  ob� inute  ca  urmare  a  unor 

controale încrucișate, inopinate ori comunicate organului fiscal de 

c tre organele de urm rire penal  sau de alte autorită ă ă ă� i publice 

ori ob� inute în orice mod de organele de inspec� ie, de natur  să ă 

modifice rezultatele inspec� iei fiscale anterioare.

(4) La  începerea  ac� iunii  de  reverificare,  organul  de 

inspec� ie fiscal  este obligat s  comunice contribuabilului deciziaă ă  

de reverificare, care poate fi contestat  în condiă � iile prezentului 

cod. Dispozi� iile referitoare la con� inutul și comunicarea avizului 

de inspec� ie sunt aplicabile în mod corespunz tor  ă și deciziei de 

reverificare.

Art. 106 Obliga ia de colaborare a contribuabiluluiţ
(1) Contribuabilul are obliga ia s  colaboreze laţ ă  

constatarea st rilor de fapt fiscale. Acesta este obligat să ă 

dea informa ii, s  prezinte la locul de desf urare aţ ă ăş  

inspec iei fiscale toate documentele, precum i orice alteţ ş  

date necesare clarific rii situa iilor de fapt relevante dină ţ  

punct de vedere fiscal.

(2) La începerea inspec iei fiscale, contribuabilul va fiţ  

informat c  poate numi persoane care s  dea informa ii.ă ă ţ  

Dac  informa iile contribuabilului sau cele ale persoaneiă ţ  

numite de acesta sunt insuficiente, atunci inspectorul fiscal 

se poate adresa i altor persoane pentru ob inerea deş ţ  

informa ii.ţ
(3) Pe toat  durata exercit rii inspec iei fiscaleă ă ţ  

contribuabilii supu i acesteia au dreptul de a beneficia deş  

asisten  de specialitate sau juridic .ţă ă

Art. 107 Dreptul contribuabilului de a fi informat



(1) Contribuabilul va fi informat pe parcursul 

desf ur rii inspec iei fiscale asupra constat rilor rezultateăş ă ţ ă  

din inspec ia fiscal .ţ ă
(2) Organul fiscal prezint  contribuabilului proiectul deă  

raport de inspec� i e  fiscal , care con� i ne  constat� rile iă ăș 
consecin� e le  lor fiscale, acordându-i acestuia posibilitatea 

de a- i exprima punctul de vedere potrivit ș art. 9 alin. (1), cu 

excep� i a  cazului în care bazele de impozitare nu au suferit 

nicio modificare în urma inspec� i e i  fiscale sau a cazului în 

care contribuabilul renun�  la acest drept i notific  acestă ș ă  

fapt organelor de inspec� i e  fiscal .ă
(3) Data, ora i locul prezent rii concluziilor vor fiş ă  

comunicate contribuabilului în timp util.

(4) Contribuabilul are dreptul s  î i prezinte, în scris,ă ș  

punctul de vedere cu privire la constat rile inspec� i e iă  

fiscale, în termen de 3 zile lucr toare de la data încheieriiă  

inspec� i e i  fiscale.

(5) Data încheierii inspec� i e i  fiscale este data 

programat  pentru discu� i a  final  cu contribuabilul sauă ă  

data notific rii de c tre contribuabil c  renun�  la acestă ă ă ă  

drept.

Art. 108 Sesizarea organelor de urm rire penală ă
(1) Organele fiscale vor sesiza organele de urm rireă  

penal  în leg tur  cu constat rile efectuate cu ocaziaă ă ă ă  

inspec iei fiscale i care ar putea întruni elementeţ ş  

constitutive ale unei infrac iuni, în condi iile prev zute deţ ţ ă  

legea penal .ă
(2) În situa iile prev zute la alin. (1) organele deţ ă  

inspec ie au obliga ia de a întocmi proces-verbal semnat deţ ţ  

organul de inspec ie i de c tre contribuabilul supusţ ş ă  

inspec iei, cu sau f r  explica ii ori obiec iuni din parteaţ ă ă ţ ţ  

contribuabilului. În cazul în care cel supus controlului refuză 



s  semneze procesul-verbal, organul de inspec ie fiscal  vaă ţ ă  

consemna despre aceasta în procesul-verbal. În toate 

cazurile procesul-verbal va fi comunicat contribuabilului.

Art. 109 Raportul privind rezultatul inspec iei fiscaleţ
(1) Rezultatul inspec� i e i  fiscale se consemneaz , înă  

scris, într-un raport de inspec� i e  fiscal , în care se prezintă ă 

constat rile inspec� i e i  fiscale din punct de vedere faptic iă ș  

legal.

(2) Raportul de inspec� i e  fiscal  se întocme te laă ș  

finalizarea inspec� i e i  fiscale i cuprinde toate constat rileș ă  

în leg tur  cu perioadele i obliga� i i le  fiscale verificate. Înă ă ș  

cazul în care contribuabilul i-a exercitat dreptul prev zut laș ă  

art. 107 alin. (4), raportul de inspec� i e  fiscal  cuprinde iă ș  

opinia organului de inspec� i e  fiscal , motivat  în drept i înă ă ș  

fapt, cu privire la acest punct de vedere.

(3) Raportul de inspec� i e  fiscal  st  la baza emiterii:ă ă
a) deciziei de impunere, pentru diferen� e  de obliga� i i 

fiscale aferente perioadelor verificate;

b) deciziei de nemodificare a bazei de impunere, dacă 

nu se constat  diferen� e  de obliga� i i  fiscale.ă
(4) Deciziile prev zute la alin. (3) se comunic  înă ă  

termen de 30 de zile lucr toare de la data încheieriiă  

inspec� i e i  fiscale.

Norme metodologice

 

 

Cap. 3 Dispozi ii speciale privind verificarea persoanelorţ  

fizice supuse impozitului pe venit

 

Art. 109^1 Reguli privind verificarea persoanelor fizice

(1) Organul  fiscal  are  dreptul  de  a  efectua  o  verificare 

fiscal  prealabil  documentar  a ansamblului situa iei fiscaleă ă ă ţ  



personale a persoanelor fizice cu privire la impozitul pe venit 

reglementat  de  Titlul  III  din  Codul  fiscal,  în  condi iileţ  

prezentului cod, care se aplic  în mod corespunz tor.ă ă
(1^1) Competen� a  de  exercitare  a  verific rii  situa� i e iă  

fiscale personale pentru Agen� i a  Na� i onal�  de Administrareă  

Fiscal  i unit� i le  sale subordonate se stabile� te prin ordină ș ă ș  

al pre edintelui Agen� i e i  Na� i onale  de Administrare Fiscal� .ș ă  

Aparatul  central  al  Agen� i e i  Na� i onale  de  Administrare 

Fiscal  are competen�  în efectuarea verific rii persoaneloră ă ă  

fizice, potrivit prezentului capitol, pe întregul teritoriu al � r i i.ă
(2) Prin  situa ie  fiscal  personal  se  în elege  totalitateaţ ă ă ţ  

drepturilor i a obliga iilor de natur  patrimonial , a fluxurilorş ţ ă ă  

de  trezorerie  i  a  altor  elemente  de  natur  s  determineş ă ă  

starea  de  fapt  fiscal  real  a  contribuabilului  pe  perioadaă ă  

verificat . ă
(3) Verificarea prev zut  la alin. (1) const  în comparareaă ă ă  

între, pe de o parte, veniturile declarate de contribuabili sau 

de  pl titorii  de  venit  i,  pe  de  alt  parte,  situa ia  fiscală ş ă ţ ă 

personal  a contribuabilului.ă
(4) Dac  organul fiscal constat  o diferen  semnificativă ă ţă ă 

între, pe de o parte, veniturile declarate de contribuabili sau 

de  pl titorii  de  venit  i,  pe  de  alt  parte,  situa ia  fiscală ş ă ţ ă 

personal ,  acesta continu  verificarea prev zut  la alin.  (1)ă ă ă ă  

prin  comunicarea  avizului  de  verificare  i  stabile te  bazaş ş  

impozabil  ajustat  prin  utilizarea  metodelor  indirecteă ă  

prev zute la alin. (6). Diferen a este semnificativ  dac  întreă ţ ă ă  

veniturile estimate calculate în baza situa iei fiscale personaleţ  

i veniturile declarate de contribuabili sau de pl titorii de venitş ă  

este o diferen  mai mare de 10%, dar nu mai pu in de 50.000ţă ţ  

lei. 

(5) În  situa iaţ   în  care  organul  fiscal  constat  diferen eă ţ  

semnificative conform alin. (4), acesta solicit  contribuabiluluiă  

prezentarea,  în  termen  de  cel  mult  60  de  zile  de  la 



comunicarea avizului de verificare, sub sanc iunea dec derii,ţ ă  

de documente justificative sau alte clarific ri relevante pentruă  

situa ia sa fiscal . Termenul se poate prelungi cu 30 de zile, oţ ă  

singur  dat ,  la  solicitarea  justificat  a  contribuabilului,  cuă ă ă  

acordul organului fiscal.

(5^1) Persoana  supus  verific rii  are  obliga ia  de  aă ă ţ  

depune  o  declara ie  de  patrimoniu  i  venituri  la  solicitareaţ ş  

organului fiscal. În situa ia în care solicitarea are loc odat  cuţ ă  

comunicarea avizului  de verificare,  declara ia  se depune înţ  

termenul prev zut la alin. (5); în situa ia în care solicitarea areă ţ  

loc pe perioada verific rii, declara ia se depune în termen deă ţ  

15 zile de la data comunic rii solicit rii.ă ă
(5^2) Elementele de patrimoniu i  de venituri  ce trebuieş  

declarate de persoana supus  verific rii,  precum i modelulă ă ş  

declara iei  se  stabilesc  prin  ordin  al  ministrului  finan elorţ ţ  

publice.

(6) Metodele  indirecte pentru  stabilirea bazei  impozabile 

ajustate sunt urm toarele:ă
a) metoda sursei  i  cheltuirii  fonduluiş .  Metoda const  înă  

compararea  cheltuielilor  efectuate  cu  veniturile  declarate  în 

perioada supus  verific riiă ă  ;

b)  metoda  fluxurilor  de  trezorerie.  Metoda  const  înă  

analiza conturilor bancare i a fluxurilor de numerar pentru aş  

stabili mi c rile de disponibilit i b ne ti i asocierea acestoraş ă ăţ ă ş ş  

cu sursele de venit i utilizarea lor;ş
 c) metoda patrimoniului.  Metoda const  în determinareaă  

venitului impozabil pe baza cre terii valorii patrimoniului net alş  

unui  contribuabil  pe parcursul  unui  an fiscal.  Cre terea sauş  

descre terea  valorii  patrimoniului  net  se  determin  prinş ă  

compararea valorii patrimoniului net la începutul perioadei cu 

cea de la sfâr itul perioadei.ş
 (7) Procedura de aplicare a metodelor indirecte prev zuteă  

la alin. (6) se aprob  prin hot râre a Guvernului.ă ă



 (8) Obliga ia de p strare a secretului fiscal prev zut  laţ ă ă ă  

art. 11 se aplic  func ionarilor publici implica i în procedura deă ţ ţ  

verificare a situa iei fiscale personale.ţ
 

Art. 109^2 Locul desf ur rii verific riiăş ă ă
(1) Verificarea se desf oar  la sediul organului fiscal sau,ăş ă  

la cererea persoanei supuse verific rii, la domiciliul s u sau laă ă  

domiciliul/sediul persoanei care îi acord  asisten  potrivit ă ţă art. 

106 alin. (3).

(2) Durata efectu rii verific rii este stabilit  de organulă ă ă  

fiscal i nu poate fi mai mare de 6 luni, respectiv de 12 luni înş  

cazul în care sunt necesare informa ii din str in tate.ţ ă ă
Art. 109^3 Avizul de verificare

Avizul  de  verificare  prev zut  la  ă art.  109^1 alin.  (4)  va 

cuprinde:

    a) temeiul juridic al verific rii;ă
    b) data de începere a verific rii;ă
    c) perioada ce urmeaz  a fi supus  verific rii;ă ă ă
    d) posibilitatea de a solicita amânarea datei de începere 

a verific rii. Amânarea se poate solicita o singur  dat , pentruă ă ă  

motive justificate;

    e) solicitarea de informa ii i înscrisuri relevante pentruţ ş  

verificare.

 

 

Art. 109^4 Raportul de verificare i decizia de impunereş
Rezultatul verific rii va fi consemnat într-un raportă  

scris în care se vor prezenta constat rile din punct deă  

vedere faptic i legal. Raportul va sta la baza emiteriiş  

deciziei de impunere sau, dup  caz, a unei decizii deă  

încetare a procedurii de verificare, în cazul în care nu 

se ajusteaz  baza impozabilă ă
 



TITLUL VII^1 

Cooperarea administrativ  în domeniul fiscală
(se aplic  din 1 ianuarie 2012)ă

CAP.  I Dispozi ii generaleţ

Art. 109^5 Scopul

(1) Prezentul titlu reglementeaz  normele i procedurileă ş  

potrivit c rora România coopereaz  cu celelalte stateă ă  

membre în vederea realiz rii unui schimb de informa ii careă ţ  

este în mod previzibil relevant pentru administrarea iş  

aplicarea legilor interne ale statelor membre în privin aţ  

taxelor i impozitelor prev zute la ş ă art. 109^6. 

(2) Prezentul titlu con ine i dispozi ii privind schimbulţ ş ţ  

de informa ii prev zut la alin. (1) prin mijloace electronice,ţ ă  

precum i norme i proceduri potrivit c rora Româniaş ş ă  

coopereaz  cu Comisia European  pe teme de coordonareă ă  

i evaluare.ş
(3) Prezentul titlu nu afecteaz  aplicarea în România aă  

normelor privind asisten a reciproc  în materie penal  i nuţ ă ă ş  

aduce atingere îndeplinirii niciunei obliga ii a României înţ  

temeiul altor instrumente juridice, inclusiv acorduri bilaterale 

sau multilaterale, în ceea ce prive te cooperareaş  

administrativ  extins .ă ă

Art. 109^6 Sfera de aplicare

(1) Prezentul titlu se aplic  tuturor tipurilor de taxe iă ş  

impozite percepute de c tre stat, unit ile administrativ-ă ăţ
teritoriale ori subdiviziunile administrativ-teritoriale ale 

municipiilor, ori în numele acestora.

(2) F r  a aduce atingere alin. (1), prezentul titlu nu seă ă  

aplic :ă



a) taxei pe valoarea ad ugat , taxelor vamale iă ă ş  

accizelor, care fac obiectul unei alte legisla ii a Uniuniiţ  

Europene privind cooperarea administrativ  dintre stateleă  

membre;

b) contribu iilor obligatorii la sistemul de securitateţ  

social  pl tibile statului sau institu iilor de securitate socială ă ţ ă 

de drept public.

(3) Taxele i impozitele, astfel cum sunt prev zute laş ă  

alin. (1), nu se interpreteaz  în niciun caz ca incluzând:ă
a) taxele, cum ar fi cele pentru certificate i alteş  

documente emise de autorit ile publice; ăţ
b) contribu iile de natur  contractual , cum ar fi sumeleţ ă ă  

stabilite pentru utilit ile publice.ăţ
(4) Prezentul titlu se aplic  taxelor i impoziteloră ş  

prev zute la alin. (1), percepute în cadrul teritoriilor undeă  

tratatele Uniunii Europene sunt aplicabile în temeiul art. 52 

din Tratatul privind Uniunea European .ă

Art. 109^7 Defini iiţ
În sensul prezentului titlu, termenii i expresiile de maiş  

jos au urm toarea semnifica ie:ă ţ
a) autoritate competent  a unui stat membruă   - 

autoritatea care a fost desemnat  ca atare de c tre statulă ă  

membru respectiv. În cazul în care ac ioneaz  în temeiulţ ă  

prezentului titlu, un birou central de leg tur , ună ă  

departament de leg tur  sau un func ionar autorizat esteă ă ţ  

considerat, de asemenea, autoritate competent  prină  

delegare, potrivit art. 109^8;

b) birou central de leg tură ă - un birou care a fost 

desemnat ca fiind responsabilul principal pentru contactele 

cu alte state membre în domeniul cooper rii administrative;ă
c) departament de leg tură ă - orice birou, altul decât 

biroul central de leg tur , care a fost astfel desemnat înă ă  



vederea schimbului direct de informa ii în temeiulţ  

prezentului titlu;

d) func ionar autorizatţ  - orice func ionar care esteţ  

autorizat s  fac  schimb direct de informa ii în temeiulă ă ţ  

prezentului titlu;

e) autoritate solicitantă – biroul central de leg tur , ună ă  

departament de leg tur  sau orice func ionar autorizat ală ă ţ  

unui stat membru care înainteaz  o cerere de asisten  înă ţă  

numele autorit ii competente;ăţ
f) autoritate solicitată - biroul central de leg tur , ună ă  

departament de leg tur  sau orice func ionar autorizat ală ă ţ  

unui stat membru care prime te o cerere de asisten  înş ţă  

numele autorit ii competente;ăţ
g) anchet  administrativă ă - toate controalele, verific rileă  

i alte ac iuni întreprinse de statele membre în exercitareaş ţ  

atribu iilor lor, în scopul asigur rii aplic rii corecte aţ ă ă  

legisla iei fiscale;ţ
h) schimb de informa ii la cerereţ  – transmiterea de 

informa ii efectuat  pe baza unei cereri adresate de statulţ ă  

membru solicitant statului membru solicitat într-un caz 

specific;

i) schimb automat - comunicarea sistematic  aă  

informa iilor predefinite c tre alt stat membru, f r  cerereţ ă ă ă  

prealabil , la intervale regulate prestabilite. În contextul ă art. 

109^12, informa iile disponibile se refer  la informa ii dinţ ă ţ  

dosarele fiscale ale statelor membre care comunică 

informa iile respective, care pot fi accesate potrivitţ  

procedurilor de colectare i procesare a informa iilor dinş ţ  

acel stat membru;

j) schimb spontan - comunicarea nesistematic , înă  

orice moment i f r  o cerere prealabil , a unor informa iiş ă ă ă ţ  

c tre un alt stat membru;ă



k) persoană -  orice persoan  fizic  ori juridic , oriceă ă ă  

asociere de persoane c reia îi este recunoscut , prin lege,ă ă  

capacitatea de a încheia acte juridice, dar care nu are statut 

de persoan  juridic , ori orice alt  entitate, indiferent deă ă ă  

natura sau forma acesteia, fie c  are sau nu personalitateă  

juridic , care de ine ori gestioneaz  active care, al turi deă ţ ă ă  

venitul generat de acestea, sunt supuse unor taxe sau 

impozite care fac obiectul prezentului titlu;

l) mijloace electronice – utilizarea unui echipament 

electronic pentru procesarea, inclusiv compresia digital , iă ş  

stocarea datelor, i prin utilizarea transmisiei prin fir, aş  

transmisiei radio, a tehnologiilor optice sau a altor mijloace 

electromagnetice;

m) re ea CCNţ  - platforma comun  bazat  pe re eauaă ă ţ  

comun  de comunica ii (CCN) dezvoltat  de Uniuneaă ţ ă  

European  pentru a asigura toate transmisiile prin mijloaceă  

electronice între autorit ile competente din domeniul vamalăţ  

i fiscal.ş

Art. 109^8 Autoritatea competent  din Româniaă
(1) Autoritatea competent  din România pentruă  

aplicarea prevederilor prezentului titlu, precum i pentruş  

contactele cu Comisia European , este Agen ia Na ională ţ ţ ă 

de Administrare Fiscal .ă
(2) Prin ordin al ministrului finan elor publice, laţ  

propunerea pre edintelui Agen iei Na ionale deş ţ ţ  

Administrare Fiscal , se desemneaz  biroul central deă ă  

leg tur . Autoritatea competent  din România esteă ă ă  

responsabil  de informarea Comisiei Europene i aă ş  

celorlalte state membre cu privire la desemnarea biroului 

central de leg tur .ă ă
(3) Prin ordinul prev zut la alin. (2), biroul central deă  

leg tur  poate fi desemnat responsabil i de contactele cuă ă ş  



Comisia European . Autoritatea competent  din Româniaă ă  

este responsabil  de informarea Comisiei Europene cuă  

privire la acest lucru.

(4) Autoritatea competent  din România poateă  

desemna departamente de leg tur  cu competen eă ă ţ  

repartizate potrivit legisla iei sau politicii sale na ionale.ţ ţ  

Biroul central de leg tur  are responsabilitatea de aă ă  

actualiza lista departamentelor de leg tur  i de a o pune laă ă ş  

dispozi ia birourilor centrale de leg tur  din celelalte stateţ ă ă  

membre interesate, precum i a Comisiei Europene.ş
(5) Autoritatea competent  din România poateă  

desemna func ionari autoriza i. Biroul central de leg turţ ţ ă ă 

are responsabilitatea de a actualiza lista acestor func ionariţ  

autoriza i i de a o pune la dispozi ia birourilor centrale deţ ş ţ  

leg tur  din celelalte state membre interesate, precum i aă ă ş  

Comisiei Europene.

(6) Func ionarii implica i în cooperarea administrativ  înţ ţ ă  

temeiul prezentului titlu sunt considera i, în orice situa ie, caţ ţ  

fiind func ionari autoriza i în acest sens, potrivit condi iilorţ ţ ţ  

prev zute de autorit ile competente.ă ăţ
(7) În cazul în care un departament de leg tur  ori ună ă  

func ionar autorizat, desemnat potrivit alin. (4) sau (5),ţ  

trimite ori prime te o cerere sau un r spuns la o cerere deş ă  

cooperare, acesta informeaz  biroul central de leg tur  dină ă ă  

România, potrivit procedurilor prev zute de acesta dină  

urm .ă
(8) În cazul în care un departament de leg tur  ori ună ă  

func ionar autorizat, desemnat potrivit alin. (4) sau (5),ţ  

prime te o cerere de cooperare care necesit  o ac iune înş ă ţ  

afara competen ei care i-a fost repartizat  potrivit legisla ieiţ ă ţ  

ori politicii na ionale din România, el transmite f rţ ă ă 

întârziere aceast  cerere biroului central de leg tur  dină ă ă  

România i informeaz  autoritatea solicitant . În acest caz,ş ă ă  



perioada prev zut  la ă ă art. 109^11 începe în ziua urm toareă  

transmiterii cererii de cooperare c tre biroul central deă  

leg tur .ă ă

CAP.  II Schimbul de informa iiţ

SEC IUNEA 1 Schimbul de informa ii la cerereŢ ţ

Art. 109^9 Procedura aplicabil  schimbului de informa ii laă ţ  

cerere

La cererea autorit ii solicitante din alt stat membru,ăţ  

autoritatea solicitat  din România comunic  acesteia oriceă ă  

informa ii prev zute la ţ ă art. 109^5 alin. (1) pe care le de ineţ  

sau pe care le ob ine în urma anchetelor administrative.ţ

Art. 109^10 Anchete administrative

(1) Autoritatea solicitat  din România asigură ă 

efectuarea oric ror anchete administrative necesare pentruă  

a ob ine informa iile prev zute la ţ ţ ă art. 109^9.

(2) Cererea prev zut  la ă ă art. 109^9 poate con ineţ  

solicitarea motivat  a unei anchete administrative specifice.ă  

În cazul în care autoritatea solicitat  din România decide că ă 

nu este necesar  nicio anchet  administrativ , aceastaă ă ă  

comunic  de îndat  autorit ii solicitante din alt stat membruă ă ăţ  

motivele acestei decizii.

(3) Pentru a ob ine informa iile solicitate sau a efectuaţ ţ  

ancheta administrativ  cerut , autoritatea solicitat  dină ă ă  

România urmeaz  acelea i proceduri ca atunci cândă ş  

ac ioneaz  din propria ini iativ  ori la cererea unei alteţ ă ţ ă  

autorit i din România.ăţ
(4) În cazul în care autoritatea solicitant  din alt stată  

membru îi solicit  în mod expres, autoritatea solicitat  dină ă  



România transmite documente originale, cu condi ia caţ  

acest lucru s  nu contravin  dispozi iilor în vigoare dină ă ţ  

România.

Art. 109^11 Termene pentru schimbul de informa ii laţ  

cerere

(1) Autoritatea solicitat  din România furnizează ă 

informa iile prev zute la ţ ă art. 109^9 în cel mai scurt timp 

posibil dar nu mai mult de 6 luni de la data primirii cererii. În 

cazul în care autoritatea solicitat  din România de ine dejaă ţ  

informa iile cerute, transmiterea acestora se face în termenţ  

de dou  luni de la data primirii cererii.ă
(2) Pentru anumite cazuri speciale, autoritatea 

solicitant  din alt stat membru i cea solicitat  din Româniaă ş ă  

pot conveni asupra unor termene diferite de cele prev zuteă  

la alin. (1).

(3) Autoritatea solicitat  din România confirmă ă 

autorit ii solicitante din alt stat membru, dac  este posibilăţ ă  

prin mijloace electronice, primirea unei cereri f r  întârziereă ă  

dar nu mai mult de 7 zile lucr toare de la primire.ă
(4) În termen de o lun  de la primirea cererii,ă  

autoritatea solicitat  din România notific  autorit iiă ă ăţ  

solicitante din alt stat membru orice nereguli ale cererii, 

precum i nevoia unor eventuale informa ii suplimentare.ş ţ  

Într-un astfel de caz, termenele prev zute la alin. (1) seă  

calculeaz  din ziua urm toare celei în care autoritateaă ă  

solicitat  din România prime te informa iile suplimentareă ş ţ  

necesare.

(5) În cazul în care autoritatea solicitat  din Româniaă  

nu este în m sur  s  r spund  în termenul stabilit, aceastaă ă ă ă ă  

notific  autorit ii solicitante din alt stat membru f ră ăţ ă ă 

întârziere dar nu mai mult de 3 luni de la primirea cererii, 



motivele nerespect rii termenului i data la care consideră ş ă 

c  va fi în m sur  s  ofere un r spuns.ă ă ă ă ă
(6) În cazul în care autoritatea solicitat  din Româniaă  

nu se afl  în posesia informa iilor solicitate i nu este înă ţ ş  

m sur  s  r spund  sau refuz  s  r spund  unei cereri deă ă ă ă ă ă ă ă ă  

informa ii din motivele prev zute la ţ ă art. 109^21 aceasta 

notific  autorit ii solicitante din alt stat membru motiveleă ăţ  

sale f r  întârziere dar nu mai mult de o lun  de la dataă ă ă  

primirii cererii.

SEC IUNEA a 2-aŢ  Schimbul automat obligatoriu de 

informa iiţ

Art. 109^12 Sfera de aplicare i condi iile schimbuluiş ţ  

automat obligatoriu de informa iiţ
(1) Autoritatea competent  din România comunică ă 

autorit ii competente a oric rui alt stat membru, prinăţ ă  

schimb automat, informa iile referitoare la perioadele deţ  

impozitare care încep dup  data de 1 ianuarie 2014 i careă ş  

sunt disponibile cu privire la reziden ii din acel stat membruţ  

i la urm toarele categorii specifice de venituri i de capital,ş ă ş  

astfel cum sunt acestea în elese în temeiul legisla ieiţ ţ  

na ionale din România:ţ
a) venituri din munc ;ă
b) remunera ii pl tite administratorilor i altor persoaneţ ă ş  

asimilate acestora;

c) produse de asigur ri de via  neacoperite de alteă ţă  

instrumente juridice ale Uniunii Europene, în cazul 

schimbului de informa ii sau al altor m suri similare;ţ ă
d) pensii;

e) proprietatea asupra bunurilor imobile i venituri dinş  

bunuri imobile.



(2) Înainte de data de 1 ianuarie 2014, autoritatea 

competent  din România informeaz  Comisia Europeană ă ă 

cu privire la categoriile specifice de venituri i de capitalş  

prev zute la alin. (1) despre care au informa ii disponibile,ă ţ  

precum i orice modific ri ulterioare care au fost aduse.ş ă
(3) Autoritatea competent  din România poate indicaă  

autorit ii competente a oric rui alt stat membru faptul c  nuăţ ă ă  

dore te s  primeasc  informa ii referitoare la categoriile deş ă ă ţ  

venituri i de capital prev zute la alin. (1) ori c  nu dore teş ă ă ş  

s  primeasc  informa ii cu privire la venitul sau la capitalulă ă ţ  

care nu dep e te un anumit plafon, iar Româniaăş ş  

informeaz  Comisia European  în acest sens. În cazul înă ă  

care România nu informeaz  Comisia European  despreă ă  

oricare dintre categoriile cu privire la care de ine informa iiţ ţ  

disponibile poate fi considerat  drept stat care nu dore teă ş  

s  primeasc  informa ii potrivit alin. (1).ă ă ţ
(4) Înainte de data de 1 iulie 2016, autoritatea 

competent  din România pune la dispozi ia Comisieiă ţ  

Europene, în fiecare an, statistici cu privire la volumul 

schimburilor automate i, în m sura posibilului, informa ii cuş ă ţ  

privire la costurile i beneficiile administrative i de altş ş ă 

natur  relevante legate de schimburile care au avut loc iă ş  

orice poten iale modific ri atât pentru administra iile fiscale,ţ ă ţ  

cât i pentru ter i.ş ţ
(5) Comunicarea informa iilor are loc cel pu in o dat  peţ ţ ă  

an, în termen de 6 luni de la sfâr itul anului fiscal dinş  

România pe parcursul c ruia au devenit disponibileă  

informa iile.ţ
(6) În cazul în care România convine cu alte state 

membre s  fac  automat schimb de informa ii referitoare laă ă ţ  

categorii suplimentare de venituri i de capital în cadrul unorş  

acorduri bilaterale sau multilaterale pe care le încheie, 

România comunic  acordurile respective Comisieiă  



Europene care le pune la dispozi ia tuturor celorlalte stateţ  

membre.

SEC IUNEA a 3-aŢ  Schimbul spontan de informa iiţ

Art. 109^13 Sfera de aplicare i condi iile schimbuluiş ţ  

spontan de informa iiţ
(se aplic  din 1 ianuarie 2015)ă
(1) Autoritatea competent  din România comunică ă 

autorit ii competente din orice alt stat membru interesatăţ  

informa iile prev zute la ţ ă art. 109^5 alin. (1), în oricare dintre 

urm toarele situa ii:ă ţ
a) autoritatea competent  din România are dovezi peă  

baza c rora presupune c  pot exista pierderi fiscale într-ună ă  

alt stat membru;

b) o persoan  impozabil  ob ine o reducere ori oă ă ţ  

scutire de impozit în România care ar putea determina o 

m rire a impozitului sau o obliga ie de plat  a impozituluiă ţ ă  

într-un alt stat membru;

c) afacerile între o persoan  impozabil  din România iă ă ş  

o persoan  impozabil  din alt stat membru sunt realizateă ă  

printr-una sau mai multe ri, astfel încât s  rezulte oţă ă  

sc dere a impozitului în România ori în cel lalt stat membruă ă  

sau în amândou ;ă
d) autoritatea competent  din România are dovezi peă  

baza c rora presupune c  poate avea loc o diminuare aă ă  

impozitului în urma unor transferuri artificiale ale profiturilor 

în cadrul unor grupuri de întreprinderi;

e) informa iile transmise unui stat membru de c treţ ă  

autoritatea competent  a altui stat membru au permisă  

ob inerea unor informa ii care pot fi importante în evaluareaţ ţ  

impozitului datorat în cel de al doilea stat membru.



(2) Autoritatea competent  din România poate să ă 

comunice, prin schimb spontan, autorit ilor competente dinăţ  

celelalte state membre orice informa ii de care areţ  

cuno tin  i care pot fi utile acestora.ş ţă ş

Art. 109^14 Termene pentru schimbul spontan de 

informa iiţ
(1) Autoritatea competent  din România c reia i se pună ă  

la dispozi ie informa iile prev zute la ţ ţ ă art. 109^13 alin. (1) 

transmite informa iile respective autorit ii competente aţ ăţ  

oric rui alt stat membru interesat, cât de curând posibil, dară  

nu mai târziu de o lun  de la data la care informa iile au fostă ţ  

puse la dispozi ie.ţ
(2) Autoritatea competent  din România c reia i seă ă  

comunic  informa iile în temeiul ă ţ art. 109^13 confirm , dacă ă 

este posibil prin mijloace electronice, primirea acestor 

informa ii autorit ii competente care le-a furnizat, f rţ ăţ ă ă 

întârziere, dar nu mai mult de 7 zile lucr toare de la primire.ă

CAP.  III Alte forme de cooperare administrativă

SEC IUNEA 1 Prezen a în birourile administrative iŢ ţ ş  

participarea la anchetele administrative

Art. 109^15 Sfera de aplicare i condi iiş ţ
(1) Prin acord între autoritatea solicitant  din alt stată  

membru i autoritatea solicitat  din România i potrivitş ă ş  

condi iilor stabilite de aceasta din urm , func ionariiţ ă ţ  

împuternici i de autoritatea solicitant  din alt stat membruţ ă  

pot, în vederea schimbului de informa ii prev zut la ţ ă art. 

109^5 alin. (1), s  fie prezen i în birourile în care î iă ţ ş  

desf oar  activitatea autorit ile administrative aleăş ă ăţ  

României i/sau s  fie prezen i la anchetele administrativeş ă ţ  



efectuate pe teritoriul României. În cazul în care informa iileţ  

solicitate sunt incluse în documente la care func ionariiţ  

autorit ii solicitate din România au acces, func ionariiăţ ţ  

autorit ii solicitante din alt stat membru primesc copii aleăţ  

acestor documente.

(2) În m sura în care acest lucru este permis potrivită  

legisla iei din România , acordul prev zut la alin. (1) poateţ ă  

prevedea c , atunci când func ionarii autorit ii solicitanteă ţ ăţ  

din alt stat membru sunt prezen i în timpul anchetelorţ  

administrative, ei pot intervieva diverse persoane i potş  

examina diverse registre. Refuzul unei persoane care face 

obiectul unei anchete de a respecta m surile de controlă  

luate de func ionarii autorit ii solicitante din alt stat membruţ ăţ  

este tratat de c tre autoritatea solicitat  din România dreptă ă  

un refuz împotriva propriilor s i func ionari.ă ţ
(3) Func ionarii împuternici i de statul membru solicitantţ ţ  

prezen i în România potrivit alin. (1) trebuie s  fie în m surţ ă ă ă 

s  prezinte în orice moment o împuternicire scris  în care leă ă  

sunt indicate identitatea i calitatea oficial .ş ă

SEC IUNEA a 2-a Cooperarea administrativ  prinŢ ă  

efectuarea de controale simultane

Art. 109^16 Controale simultane

(1) În cazul în care România convine, cu unul sau mai 

multe state membre, s  efectueze controale simultane,ă  

fiecare pe teritoriul propriu, ale uneia ori mai multor 

persoane care prezint  un interes comun sauă  

complementar, pentru a face schimb cu informa iile astfelţ  

ob inute, sunt aplicabile prevederile alin. (2)-(4).ţ
(2) Autoritatea competent  din România identific  înă ă  

mod independent persoanele pentru care inten ioneaz  sţ ă ă 

propun  un control simultan. Ea notific  autorit iloră ă ăţ  



competente din celelalte state membre implicate orice 

cazuri pentru care propune efectuarea unui control simultan 

i indic  motivele acestei alegeri, precum i perioada înş ă ş  

care trebuie efectuate aceste controale.

(3) Autoritatea competent  din România decide dacă ă 

dore te s  participe la controalele simultane i confirmş ă ş ă 

autorit ii competente care a propus controlul simultanăţ  

acordul s u sau îi comunic  refuzul s u motivat.ă ă ă
(4) Autoritatea competent  din România desemnează ă 

un reprezentant îns rcinat cu supravegherea iă ş  

coordonarea opera iunii de control.ţ

SEC IUNEA a 3-aŢ  Notific ri administrativeă

Art. 109^17 Cereri de notificare

(1) La cererea autorit ii competente a unui statăţ  

membru, autoritatea competent  din România comunică ă 

destinatarului, potrivit art. 44, toate actele i deciziile emiseş  

de autorit ile administrative ale statului membru solicitant iăţ ş  

care se refer  la aplicarea pe teritoriul s u a legisla ieiă ă ţ  

privind taxele i impozitele reglementate de prezentul titlu.ş
(2) Cererile de notificare precizeaz  obiectul actului sauă  

al deciziei care trebuie notificat( ) i indic  numele iă ş ă ş  

adresa destinatarului, precum i orice alte informa ii careş ţ  

pot facilita identificarea acestuia.

(3) Autoritatea solicitat  din România informeaz  deă ă  

îndat  autoritatea solicitant  din alt stat membru cu privireă ă  

la r spunsul s u la cererea respectiv  i îi comunic , înă ă ă ş ă  

special, data la care actul sau decizia a fost notificat( )ă  

destinatarului.

(4) Autoritatea solicitant  din România formuleaz  oă ă  

cerere de notificare în temeiul prezentului articol numai în 



cazul în care nu este în m sur  s  efectueze notificareaă ă ă  

potrivit normelor care reglementeaz  notificareaă  

instrumentelor în cauz  în România sau în cazul în care oă  

astfel de notificare ar cauza dificult i dispropor ionate.ăţ ţ  

Autoritatea competent  din România poate transmite oriceă  

document, prin scrisoare recomandat  sau prin sistemeă  

electronice de transmitere la distan , în mod direct uneiţă  

persoane aflate pe teritoriul unui alt stat membru.

SEC IUNEA a 4-aŢ  Rezultatul utiliz rii informa iiloră ţ

Art. 109^18 Condi iiţ
(1) În cazul în care autoritatea competent  dină  

România furnizeaz  informa ii în temeiul ă ţ art. 109^9 sau art. 

109^13, aceasta poate solicita autorit ii competente careăţ  

prime te informa iile s  transmit  rezultatul utiliz riiş ţ ă ă ă  

informa iilor primite. În cazul în care i se solicit  unţ ă  

asemenea r spuns, autoritatea competent  din Româniaă ă  

care a primit informa iile transmite autorit ii competenteţ ăţ  

care a furnizat informa iile rezultatul utiliz rii informa iilor,ţ ă ţ  

f r  a aduce atingere normelor privind secretul fiscal iă ă ş  

protec ia datelor, aplicabile în România, în cel mai scurtţ  

timp posibil dar nu mai mult de 3 luni de la momentul în 

care se cunoa te rezultatul utiliz rii informa iilor solicitate. ş ă ţ
(2) Autoritatea competent  din România transmiteă  

anual celorlalte state membre rezultatul utiliz rii informa iiloră ţ  

ce fac obiectul schimbului automat de informa ii, potrivitţ  

m surilor practice convenite bilateral.ă

SEC IUNEA a 5-aŢ  Schimbul de experien  i de buneţă ş  

practici



Art. 109^19 Sfera de aplicare i condi iiş ţ
(1) Împreun  cu Comisia European  i celelalte stateă ă ş  

membre, autoritatea competent  din România examinează ă 

i evalueaz  cooperarea administrativ  prev zut  deş ă ă ă ă  

prezentul titlu i fac schimb de experien  în scopulş ţă  

îmbun t irii acestei cooper ri i, dac  este cazul, ală ăţ ă ş ă  

elabor rii unor norme în domeniile respective.ă
(2) Al turi de Comisia European  i celelalte stateă ă ş  

membre, autoritatea competent  din România poateă  

elabora orient ri cu privire la orice aspect considerată  

necesar pentru schimbul de bune practici i schimbul deş  

experien .ţă

CAP.  IV Condi ii aplicabile cooper rii administrativeţ ă

Art. 109^20 Transmiterea de informa ii i documenteţ ş
(1) Informa iile comunicate României de c tre stateleţ ă  

membre sub orice form  potrivit prezentului titlu intr  subă ă  

inciden a secretului profesional i se bucur  de protec iaţ ş ă ţ  

conferit  informa iilor de acest tip în temeiul legisla iei dină ţ ţ  

România. Astfel de informa ii pot fi utilizate pentruţ  

administrarea i aplicarea legisla iei din România referitoareş ţ  

la taxele i impozitele prev zute la ş ă art. 109^6. Aceste 

informa ii pot fi utilizate, de asemenea, pentru evaluarea iţ ş  

aplicarea altor taxe i impozite prev zute la ş ă art. 178^2 sau 

pentru evaluarea i aplicarea contribu iilor obligatorii laş ţ  

sistemul de securitate social . De asemenea, acestea pot fiă  

folosite în leg tur  cu procedurile judiciare i administrativeă ă ş  

care pot implica sanc iuni, ini iate ca urmare a înc lc riiţ ţ ă ă  

legisla iei fiscale, f r  a aduce atingere normelor iţ ă ă ş  

dispozi iilor generale care reglementeaz  drepturileţ ă  

f ptuitorului, suspectului sau inculpatului oriă  



contravenientului, precum i ale martorilor în cadrul acestorş  

proceduri.

(2) Informa iile i documentele primite de Româniaţ ş  

potrivit prezentului titlu pot fi utilizate în alte scopuri decât 

cele prev zute la alin. (1), cu permisiunea autorit iiă ăţ  

competente a statului membru care comunic  informa iiă ţ  

potrivit prezentului titlu i numai în m sura în care acestş ă  

lucru este permis în temeiul legisla iei din România. O astfelţ  

de permisiune se acord  de România dac  informa iile pot fiă ă ţ  

utilizate în scopuri asem n toare în România.ă ă
(3) Dac  autoritatea competent  din Româniaă ă  

consider  c  informa iile primite de la autoritateaă ă ţ  

competent  a unui alt stat membru pot fi utile, în scopurileă  

prev zute la alin. (1), autorit ii competente a unui al treileaă ăţ  

stat membru, le poate transmite acesteia din urm , cuă  

condi ia ca aceast  transmitere s  respecte normele iţ ă ă ş  

procedurile prev zute de prezentul titlu. Autoritateaă  

competent  din România informeaz  autoritateaă ă  

competent  a statului membru din care provin informa iileă ţ  

cu privire la inten ia sa de a transmite informa iile respectiveţ ţ  

unui stat membru ter . În situa ia în care România este statţ ţ  

membru din care provin informa iile aceasta se poate opuneţ  

transmiterii informa iilor respective în termen de 10 zileţ  

lucr toare de la data primirii comunic rii din partea statuluiă ă  

membru care dore te s  transmit  informa iile.ş ă ă ţ
(4) Permisiunea de a utiliza potrivit alin. (2) informa iileţ  

transmise în temeiul alin. (3) poate fi acordat  numai deă  

c tre autoritatea competent  din România.ă ă
(5) Informa iile, rapoartele, declara iile i orice alteţ ţ ş  

documente, precum i copiile certificate sau extrasele dinş  

aceste documente, ob inute de autoritatea solicitat  din altţ ă  

stat membru i comunicate autorit ii solicitante dinş ăţ  

România în temeiul prezentului titlu, pot fi invocate ca 



dovezi de c tre organismele competente din România, înă  

acela i mod ca informa iile, rapoartele, declara iile i oriceş ţ ţ ş  

alte documente similare furnizate de o autoritate din 

România.

Art. 109^21 Limite

(1) Autoritatea solicitat  din România furnizează ă 

autorit ii solicitante dintr-un alt stat membru informa iileăţ ţ  

prev zute la ă art. 109^9, cu condi ia ca autoritatea solicitantţ ă 

s  fi epuizat sursele uzuale de informa ii pe care le-ar fiă ţ  

putut utiliza în aceast  situa ie pentru a ob ine informa iileă ţ ţ ţ  

solicitate, f r  a risca s  pun  în pericol atingerea scopuluiă ă ă ă  

urm rit. Autoritatea solicitant  din România solicită ă ă 

informa iile prev zute la ţ ă art. 109^9 autorit ii solicitate dinăţ  

alt stat membru numai în situa ia în care au fost epuizateţ  

sursele uzuale de informa ii pe care le-ar fi putut utiliza înţ  

aceast  situa ie pentru a ob ine informa iile solicitate, f r  aă ţ ţ ţ ă ă  

risca s  pun  în pericol atingerea scopului urm rit.ă ă ă
(2) Prezentul titlu nu impune României obliga ia de aţ  

efectua anchete sau de a comunica informa ii, în cazul înţ  

care efectuarea acestor anchete sau ob inerea informa iilorţ ţ  

respective pentru propriile scopuri ar fi contrar  legisla ieiă ţ  

din România.

(3) Autoritatea competent  din România poate refuzaă  

s  furnizeze informa ii, în cazul în care statul membruă ţ  

solicitant nu este în m sur , din motive juridice, să ă ă 

furnizeze informa ii similare.ţ
(4) Furnizarea de informa ii poate fi refuzat  în cazul înţ ă  

care ar conduce la divulgarea unui secret comercial, 

industrial ori profesional sau a unui procedeu comercial ori 

a unor informa ii a c ror divulgare ar fi contrar  ordiniiţ ă ă  

publice.



(5) Autoritatea solicitat  din România comunică ă 

autorit ii solicitante din alt stat membru motivele refuzuluiăţ  

de a r spunde la cererea de informa ii.ă ţ

Art. 109^22 Obliga iiţ
(1) În cazul în care un stat membru solicit  informa ii înă ţ  

temeiul prezentului titlu, România recurge la mecanismul 

s u de colectare de informa ii pentru a ob ine informa iileă ţ ţ ţ  

solicitate, chiar dac  acestea nu îi sunt necesare pentruă  

propriile scopuri fiscale. Aceast  obliga ie nu aduce atingereă ţ  

art. 109^21 alin. (2)-(4), ale c ror dispozi ii nu pot fi în niciună ţ  

caz interpretate în sensul autoriz rii României s  refuzeă ă  

furnizarea informa iilor pentru simplul motiv c  acestea nuţ ă  

prezint  un interes na ional.ă ţ
(2) Prevederile art. 109^21 alin. (2) i (4) nu pot fi înş  

niciun caz interpretate ca permi ând autorit ii solicitate dinţ ăţ  

România s  refuze furnizarea de informa ii pentru simplulă ţ  

motiv c  aceste informa ii sunt de inute de o banc , de oă ţ ţ ă  

alt  institu ie financiar , de o persoan  desemnat  ori  careă ţ ă ă ă  

ac ioneaz  în calitate de agent sau de administrator, sau cţ ă ă 

informa iile respective se refer  la participa iile la capitalulţ ă ţ  

unei persoane.

(3) F r  a aduce atingere alin. (2), România poateă ă  

refuza transmiterea informa iilor solicitate în cazul în careţ  

aceste informa ii se refer  la perioade de impozitareţ ă  

dinainte de data de 1 ianuarie 2011, iar transmiterea unor 

astfel de informa ii ar fi putut fi refuzat  în temeiul art.ţ ă  

124^35 alin. (1) din Codul fiscal dac  ar fi fost solicitateă  

înainte de data de 11 martie 2011.

Art. 109^23 L rgirea cooper rii extinse oferite unei riă ă ţă  

ter eţ



În cazul în care România ofer  unei ri ter e oă ţă ţ  

cooperare mai extins  decât cea prev zut  de prezentulă ă ă  

titlu, România nu poate refuza o astfel de cooperare extinsă 

cu niciunul dintre celelalte state membre care doresc să 

ini ieze o astfel de cooperare extins  reciproc  cu România.ţ ă ă

Art. 109^24 Formulare-tip i formate electroniceş
(1) Cererile de informa ii i de anchete administrativeţ ş  

formulate potrivit art. 109^9 i r spunsurile aferente,ş ă  

confirm rile de primire, cererile de informa ii generaleă ţ  

suplimentare i declara iile de incapacitate sau de refuzş ţ  

formulate în temeiul art. 109^11 se trimit, în m suraă  

posibilului, pe baza unui formular-tip adoptat de Comisia 

European  potrivit procedurii prev zute la art. 26 alin. (2)ă ă  

din Directiva 2011/16/UE a Consiliului din 15 februarie 2011 

privind cooperarea administrativ  în domeniul fiscal i deă ş  

abrogare a Directivei 77/99/CEE . Formularele-tip pot fi 

înso ite de rapoarte, declara ii sau orice alte documente,ţ ţ  

precum i de copii certificate ori de extrase din acestea.ş
(2) Formularul-tip prev zut la alin. (1) include cel pu ină ţ  

urm toarele informa ii care trebuie furnizate de c treă ţ ă  

autoritatea solicitant :ă
a) identitatea persoanei care face obiectul examin riiă  

sau al anchetei;

b) scopul fiscal urm rit.ă
(3) În m sura în care se cunosc i în acord cu evolu iileă ş ţ  

interna ionale, autoritatea solicitant  din România poateţ ă  

furniza numele i adresa oric rei persoane despre care seş ă  

crede c  de ine informa iile solicitate, precum i oriceă ţ ţ ş  

element care poate facilita colectarea de informa ii de c treţ ă  

autoritatea solicitat  din alt stat membru.ă
(4) Informa iile spontane i confirmarea acestora,ţ ş  

prev zute la ă art. 109^13 i, respectiv, ş art. 109^14, cererile 



de notific ri administrative prev zute la ă ă art. 109^17 iş  

rezultatul utiliz rii informa iilor prev zut la ă ţ ă art. 109^18 se 

transmit prin intermediul formularului-tip adoptat de Comisia 

European  potrivit procedurii prev zute la art. 26 alin. (2)ă ă  

din Directiva 2011/16/UE.

(5) Schimbul automat obligatoriu de informa ii prev zutţ ă  

la art. 109^12 se efectueaz  utilizând un format electronică  

standardizat conceput pentru facilitarea unui astfel de 

schimb automat i bazat pe formatul electronic existent înş  

temeiul art. 124^8 din Codul fiscal, care trebuie utilizat 

pentru toate tipurile de schimburi automate de informa ii,ţ  

adoptat de Comisia European  potrivit procedurii prev zuteă ă  

la art. 26 alin. (2) din Directiva 2011/16/UE .

Art. 109^25 M suri practiceă
(1) Informa iile comunicate în temeiul prezentului titluţ  

se furnizeaz , în m sura posibilului, prin mijloaceă ă  

electronice, utilizând re eaua CCN. ţ
(2) În situa ia în care Comisia European  efectueazţ ă ă 

orice adaptare a re elei CCN, România este responsabilţ ă 

s  efectueze orice adaptare a sistemelor sale necesară ă 

pentru a permite schimbul de informa ii de acest tip prinţ  

intermediul re elei CCN. România renun  la orice cerere deţ ţă  

rambursare a cheltuielilor ocazionate de aplicarea 

prezentului titlu, exceptând, dup  caz, cheltuielile cuă  

onorariile pl tite exper ilor.ă ţ
(3) Cererile de cooperare, inclusiv cererile de notificare, 

i documentele anexate pot fi redactate în orice limbş ă 

aleas  de comun acord de autoritatea solicitat  iă ă ş  

autoritatea solicitant . Cererile respective sunt înso ite de oă ţ  

traducere în limba oficial  sau în una dintre limbile oficialeă  

ale statului membru al autorit ii solicitate numai în situa iiăţ ţ  



speciale, când autoritatea solicitat  motiveaz  cererea deă ă  

traducere.

Art. 109^26 Obliga ii specialeţ
Autoritatea competent  din România dispune toateă  

m surile necesare pentru:ă
a) a asigura o coordonare intern  eficace a m suriloră ă  

de organizare prev zute la ă art. 109^8;

b) a stabili o cooperare direct  cu autorit ile celorlalteă ăţ  

state membre, prev zute la ă art. 109^8;

c) a asigura buna func ionare a sistemului deţ  

cooperare administrativ  prev zut de prezentul titlu.ă ă

CAP.  V Rela iile cu Comisia Europeanţ ă

Art. 109^27 Evaluare

(1) Autoritatea competent  din România împreun  cuă ă  

statele membre i Comisia European  examineaz  iş ă ă ş  

evalueaz  func ionarea sistemului de cooperareă ţ  

administrativ  prev zut de Directiva 2011/16/UE iă ă ş  

transpus  prin prezentul titlu.ă
(2) Autoritatea competent  din România transmiteă  

Comisiei Europene orice informa ii pertinente necesareţ  

pentru evaluarea eficacit ii cooper rii administrativeăţ ă  

prev zute de prezentul titlu în ceea ce prive te combatereaă ş  

fraudei i a evaziunii fiscale.ş
(3) Autoritatea competent  din România transmiteă  

Comisiei Europene o evaluare anual  a eficacit iiă ăţ  

schimbului automat obligatoriu de informa ii prev zut la ţ ă art. 

109^12, precum i rezultatele practice ob inute. Formularulş ţ  

i condi iile de transmitere a evalu rii anuale se adopt  deş ţ ă ă  

c tre Comisia European  potrivit procedurii prev zute la art.ă ă ă  

26 alin. (2) din Directiva 2011/16/UE.



(4) Informa iile comunicate Comisiei Europene deţ  

autoritatea competent  din România în temeiul alin. (2) iă ş  

(3), precum i orice raport sau document elaborat deş  

Comisia European  pe baza acestor informa ii pot fiă ţ  

transmise altor state membre. Astfel de informa ii transmiseţ  

României intr  sub inciden a secretului profesional iă ţ ş  

beneficiaz  de protec ia acordat  informa iiloră ţ ă ţ  

asem n toare conform legisla iei din România. Rapoarteleă ă ţ  

i documentele întocmite de Comisia European  pot fiş ă  

utilizate de România doar în scopuri analitice, f r  a seă ă  

publica sau a se pune la dispozi ia unei alte persoane ori aţ  

unui alt organism f r  acordul expres al Comisiei Europene.ă ă

CAP.  VI Rela iile cu rile ter eţ ţă ţ

Art. 109^28 Schimbul de informa ii cu rile ter eţ ţă ţ
(1) În cazul în care autoritatea competent  dină  

România prime te de la o ar  ter  informa ii care sunt înş ţ ă ţă ţ  

mod previzibil relevante pentru administrarea i aplicareaş  

legilor din România în privin a taxelor i impozitelorţ ş  

prev zute la ă art. 109^6, autoritatea competent  dină  

România poate, în m sura în care acest lucru este permisă  

în temeiul unui acord cu ara ter  respectiv , s  comuniceţ ţă ă ă  

aceste informa ii autorit ilor competente ale statelorţ ăţ  

membre pentru care ar putea fi utile i oric rei autorit iş ă ăţ  

solicitante din alt stat membru.

(2) Autoritatea competent  din România poateă  

transmite unei ri ter e, potrivit normelor interne privindţă ţ  

comunicarea datelor cu caracter personal c tre rile ter e,ă ţă ţ  

informa ii ob inute în temeiul prezentului titlu, dac  toateţ ţ ă  

condi iile de mai jos sunt îndeplinite:ţ



a) autoritatea competent  a statului membru din careă  

provin informa iile i-a dat acordul cu privire la comunicareaţ ş  

acestora;

b) ara ter  în cauz  s-a angajat s  coopereze pentruţ ţă ă ă  

strângerea dovezilor care s  ateste caracterulă  

neregulamentar sau ilegal al tranzac iilor care suntţ  

susceptibile s  contravin  legisla iei fiscale ori s  constituieă ă ţ ă  

o înc lcare a acesteia.ă

CAP.  VII Dispozi ii generale i finaleţ ş

Art. 109^29 Protec ia datelorţ
Toate schimburile de informa ii efectuate în temeiulţ  

prezentului titlu se realizeaz  cu respectarea Legii nr.ă  

677/2001 pentru protec ia persoanelor cu privire laţ  

prelucrarea datelor cu caracter personal i libera circula ie aş ţ  

acestor date, cu modific ră ile i complet rile ulterioare.ş ă

 

TITLUL VIII 

Colectarea crean elor fiscaleţ

CAP. 1 Dispozi ii generaleţ
 

Art. 110 Colectarea crean elor fiscaleţ
(1) În sensul prezentului titlu, colectarea const  înă  

exercitarea ac iunilor care au ca scop stingerea crean elorţ ţ  

fiscale.

(2) Colectarea crean elor fiscale se face în temeiul unuiţ  

titlu de crean  sau al unui titlu executoriu, dup  caz.ţă ă



(3) Titlul de crean�  este actul prin care se stabile teă ș  

i se individualizeaz  crean� a  fiscal , întocmit de organeleș ă ă  

competente sau de persoanele îndrept� i te,  potrivit legii.ă  

Asemenea titluri pot fi:

a) decizia de impunere;

b) declara� i a  fiscal ;ă
c) decizia referitoare la obliga� i i  de plat  accesorii;ă
d) declara� i a  vamal ;ă
e) decizia prin care se stabilesc i se individualizeazș ă 

datoria vamal , impozitele, taxele i alte sume care seă ș  

datoreaz  în vam , potrivit legii, inclusiv accesoriile;ă ă
f) procesul-verbal de constatare i sanc� i onare  aș  

contraven� i e i,  întocmit de organul prev zut de lege, pentruă  

obliga� i i le  privind plata amenzilor contraven� i onale;

g) decizia de atragere a r spunderii solidare emisă ă 

potrivit art. 28;

h) ordonan� a  procurorului, încheierea sau dispozitivul 

hot rârii instan� e i  judec tore ti ori un extras certificată ă ș  

întocmit în baza acestor acte, în cazul crean� e lor  fiscale 

stabilite, potrivit legii, de procuror sau de instan� a  

judec toreasc .ă ă
Norme metodologice 

Art. 110^1 Eviden a crean elor fiscaleţ ţ
(1) În scopul exercit rii activit ii de colectare aă ăţ  

crean elor fiscale, organele fiscale din subordinea Agen ieiţ ţ  

Na ionale de Administrare Fiscal  organizeaz , pentruţ ă ă  

fiecare contribuabil, eviden a crean elor fiscale i modul deţ ţ ş  

stingere a acestora.

(2) Contribuabilii au acces la informa iile din eviden aţ ţ  

crean elor fiscale potrivit procedurii aprobate prin ordin alţ  

pre edintelui Agen iei Na ionale de Administrare Fiscal .ş ţ ţ ă



Art. 111 Termenele de plată
(1) Crean ele fiscale sunt scadente la expirareaţ  

termenelor prev zute de ă Codul fiscal sau de alte legi care le 

reglementeaz .ă
(2) Pentru diferen ele de obliga ii fiscale principale iţ ţ ş  

pentru obliga iile fiscale accesorii, stabilite potrivit legii,ţ  

termenul de plat  se stabile te în func ie de dataă ş ţ  

comunic rii acestora, astfel:ă
a) dac  data comunic rii este cuprins  în intervalul 1 -ă ă ă  

15 din lun , termenul de plat  este pân  la data de 5 a luniiă ă ă  

urm toare;ă
b) dac  data comunic rii este cuprins  în intervalul 16 -ă ă ă  

31 din lun , termenul de plat  este pân  la data de 20 aă ă ă  

lunii urm toare.ă
(3) Pentru obliga iile fiscale e alonate sau amânate laţ ş  

plat , precum i pentru accesoriile acestora termenul deă ş  

plat  se stabile te prin documentul prin care se acordă ş ă 

înlesnirea respectiv . ă
(4) Pentru crean ele fiscale, administrate de Ministerulţ  

Economiei i Finan elor, care nu au prev zute termene deş ţ ă  

plat , acestea vor fi stabilite prin ordin al ministruluiă  

economiei i finan elor.ş ţ
(4^1) Pentru crean ele fiscale stabilite pe bazaţ  

declara iilor fiscale c rora li se aplic  prevederile ţ ă ă art. 114 

alin. (2^1) i care au termenul de plat  diferit de data de 25,ş ă  

acesta se înlocuie te cu data de 25 a lunii prev zute deş ă  

actul normativ care le reglementeaz .ă
(5) Pentru crean ele fiscale ale bugetelor locale care nuţ  

au prev zute termene de plat , acestea se stabilesc prină ă  

ordin comun al ministrului internelor i reformeiş  

administrative i al ministrului economiei i finan elor.ş ş ţ
(6) Contribu iile sociale administrate de Ministerulţ  

Economiei i Finan elor, dup  calcularea i re inereaş ţ ă ş ţ  



acestora conform reglement rilor legale în materie, seă  

vireaz  pân  la data de 25 a lunii urm toare celei pentruă ă ă  

care se efectueaz  plata drepturilor salariale.ă
(7) *** Abrogat.

(8) *** Abrogat.

(9) *** Abrogat.

Notă : Conform cu Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011 :
"ART. XI
    (1) Pentru obligaţiile fiscale restante la 31 august 2011, penalităţile de 
întârziere se anulează sau se reduc, astfel:
    a) penalităţile de întârziere se anulează dacă obligaţiile principale şi  
dobânzile aferente acestora se sting prin plată voluntară sau compensare 
până la 31 decembrie 2011;
    b) penalităţile de întârziere se reduc cu 50% dacă obligaţiile 
principale şi dobânzile aferente acestora se sting prin plată voluntară 
sau compensare până la 30 iunie 2012.
    (2) Pentru dobânzile datorate până la data stingerii şi stabilite prin 
decizii comunicate după această dată, condiţia se consideră îndeplinită 
dacă dobânzile se sting până la termenul de plată prevăzut la art. 111 
alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) În cazul prevăzut la alin. (1), se desfiinţează, total sau parţial,  
chiar dacă împotriva acestora s-au exercitat ori nu căi de atac, actele 
administrative fiscale sau titlurile executorii prin care s-au stabilit  
creanţe fiscale accesorii aferente creanţelor fiscale principale, stinse 
potrivit alin. (1).
    (4) Prevederile alin. (1) - (3) se aplică în mod corespunzător şi pentru 
o cotă de 50% din majorările de întârziere, reprezentând componenta de 
penalitate a acestora, aferente obligaţiilor fiscale stinse prin plată sau 
compensare."

Art. 111^1 Prevederi speciale privind scaden a i declarareaţ ş  

crean elor fiscaleţ
Crean ele fiscale ţ pentru care, potrivit Codului fiscal sau altor 

legi care le reglementeaz , scaden a i termenul de declarareă ţ ş  

se împlinesc la 25 decembrie sunt scadente i se declar  pânş ă ă 

la  data  de  21  decembrie.  În  situa ia  în  care  data  de  21ţ  



decembrie este zi nelucr toare, crean ele fiscale sunt scadenteă ţ  

i se declar  pân  în ultima zi lucr toare anterioar  datei de 21ş ă ă ă ă  

decembrie.

 

Art. 112 Certificatul de atestare fiscală
(1) Certificatul de atestare fiscal  se emite de organul fiscală  

competent la solicitarea contribuabililor. Certificatul se emite iş  

din oficiu sau la solicitarea altor autorit i publice, în cazurile iăţ ş  

în  condi iile  prev zute  de  reglement rile  legale  înţ ă ă  

vigoare. Prevederile art. 11 se aplic  în mod corespunz tor.ă ă
(2) Certificatul  de  atestare  fiscal  se  elibereaz  pe  bazaă ă  

datelor  cuprinse  în  eviden a  pe  pl titor  a  organului  fiscalţ ă  

competent  i  cuprinde  crean ele  fiscale  exigibile,  existente  înş ţ  

sold  în  ultima zi  a  lunii  anterioare depunerii  cererii,  denumită 

lun  de referin , i neachitate pân  la data eliber rii acestuia.ă ţă ş ă ă
(3) În situa ia în care se emit certificate de atestare fiscal  înţ ă  

primele 5 zile lucr toare ale lunii, acestea vor cuprinde crean eleă ţ  

fiscale exigibile, existente în sold la sfâr itul lunii anterioare luniiş  

de referin  i neachitate pân  la data eliber rii acestora.ţă ş ă ă
(4) Certificatul de atestare fiscal  se emite în termen de 5ă  

zile lucr toare de la data depunerii cererii i poate fi utilizat deă ş  

persoana interesat  pe o perioad  de pân  la 30 de zile de laă ă ă  

data  eliber rii.  În  cazul  persoanelor  fizice,  perioada  în  careă  

poate fi utilizat este de pân  la 90 de zile de la data eliber rii. Peă ă  

perioada  de  utilizare,  certificatul  poate  fi  prezentat  de 

contribuabil, în original sau în copie legalizat , oric rui solicitant.ă ă
(4^1) Organul fiscal emitent poate înscrie în certificatul de 

atestare  fiscal  sumele  certe,  lichide  i  exigibile  pe  careă ş  

contribuabilul  solicitant  le  are  de  încasat  de  la  autorit iăţ  

contractante definite potrivit Ordonan ei de urgen  a Guvernuluiţ ţă  

nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizi ie public , aţ ă  

contractelor de concesiune de lucr ri publice i a contractelor deă ş  

concesiune de servicii, aprobat  cu modific ri i complet ri prină ă ş ă  
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Legea nr. 337/2006. Înscrierea se face în baza unui document 

eliberat  de  autoritatea  contractant  prin  care  se  certific  că ă ă 

sumele sunt certe, lichide i exigibile.ş
(5) În certificatul de atestare fiscal  vor fi cuprinse oriceă  

alte men iuni cu privire la situa ia fiscal  a contribuabilului,ţ ţ ă  

prev zute prin ordin al ministrului finan elor publice.ă ţ
(6) Orice  persoan  care  de ine  p r i  sociale  la  oă ţ ă ţ  

societate comercial  poate solicita eliberarea unui certificată  

de atestare fiscal  al societ ii.ă ăţ

Art. 113 Certificatul de atestare fiscal  emis de autorit ileă ăţ  

administra iei publice localeţ
(1) Certificatul de atestare fiscal  se emite de organulă  

fiscal competent al autorit ii administra iei publice locale, laăţ ţ  

solicitarea contribuabilului sau a notarului, respectiv a 

împuternicitului acestuia, conform deleg rii date de c treă ă  

contribuabil.

(2) Certificatul de atestare fiscal  se elibereaz  peă ă  

baza datelor cuprinse în eviden a pe pl titor a organuluiţ ă  

fiscal competent i cuprinde crean ele fiscale exigibile,ş ţ  

existente în sold în prima zi a lunii urm toare depuneriiă  

cererii.

(3) Certificatul de atestare fiscal  se emite în termen deă  

cel mult dou  zile lucr toare de la data solicit rii i poate fiă ă ă ş  

utilizat de contribuabil pe toat  perioada lunii în care seă  

emite. Pe perioada de utilizare, certificatul poate fi prezentat 

de contribuabil, în original sau în copie legalizat , oric ruiă ă  

solicitant.

(4) Pentru înstr inarea dreptului de proprietate asupraă  

cl dirilor, terenurilor i a mijloacelor de transport,ă ş  

contribuabilii trebuie s  prezinte certificate de atestareă  

fiscal  prin care s  se ateste achitarea tuturor obliga iiloră ă ţ  



fiscale de plat  datorate autorit ii administra iei publiceă ăţ ţ  

locale în a c rei raz  se afl  înregistrat fiscal bunul ce seă ă ă  

înstr ineaz , potrivit alin. (2), inclusiv sumele reprezentândă ă  

amenzi existente în eviden a organului fiscal. Pentru bunulţ  

care se înstr ineaz , impozitul datorat este cel recalculată ă  

pentru a reflecta perioada din an în care impozitul se aplică 

persoanei care înstr ineaz , potrivit Codului fiscal.ă ă
(5) Actele prin care se înstr ineaz  cl diri, terenuri,ă ă ă  

respectiv mijloace de transport, cu înc lcarea prevederiloră  

alin. (4), sunt nule de drept.

(6) Prevederile alin. (4) i (5) nu sunt aplicabile în cazulş  

procedurii de executare silit , procedurii insolven ei iă ţ ş  

procedurilor de lichidare.

CAP. 2 Stingerea crean elor fiscale prin plat ,ţ ă  

compensare i restituireş
 

Art. 114 Dispozi ii privind efectuarea pl iiţ ăţ
(1) Pl ile c tre organele fiscale se efectueaz  prinăţ ă ă  

intermediul b ncilor, trezoreriilor i al altor institu iiă ş ţ  

autorizate s  deruleze opera iuni de plat .ă ţ ă
(2) *** Abrogat.

(2^1) Debitorii  vor  efectua  plata  impozitelor,  taxelor, 

contribu iilor  i  a  altor  sume  datorate  bugetului  generalţ ş  

consolidat,  prev zute  prin  ordin  al  pre edintelui  Agen ieiă ş ţ  

Na ionale  de  Administrare  Fiscal ,  într-un  cont  unic,  prinţ ă  

utilizarea unui ordin de plat  pentru Trezoreria Statului pentruă  

obliga iile  datorate  bugetului  de  stat  i  a  unui  ordin  de  platţ ş ă 

pentru Trezoreria Statului pentru celelalte obliga ii de plat .ţ ă



(2^2) Distribuirea  sumelor  din  contul  unic  se  face  de 

organul  fiscal  competent,  distinct  pe  fiecare  buget  sau  fond, 

dup  caz, propor ional cu obliga iile datorate.ă ţ ţ
(2^3) În cazul în care suma pl tit  nu acoper  obliga� i i leă ă ă  

fiscale  datorate  unui  buget  sau  fond,  distribuirea  în  cadrul 

fiec rui buget sau fond se face în urm toarea ordine:ă ă
a) pentru toate impozitele i  contribu� i i le  cu re� i nere  laș  

surs ;ă
b) pentru toate celelalte obliga� i i  fiscale principale;

c) pentru  obliga� i i le  fiscale  accesorii  aferente 

obliga� i i lorprev zute la lit. a) i b).ă ș
(2^4) Metodologia de distribuire a sumelor pl tite în contulă  

unic i de stingere a obliga iilor fiscale se aprob  prin ordin alş ţ ă  

pre edintelui Agen iei Na ionale de Administrare Fiscal .ş ţ ţ ă
(2^5) Plata obliga iilor fiscale, altele decât cele prev zute laţ ă  

alin. (2^1), se efectueaz  de c tre debitori,  distinct pe fiecareă ă  

impozit,  contribu ie  i  alte  sume  datorate  bugetului  generalţ ş  

consolidat.

(2^6) În situa ia în care plata se efectueaz  de c tre oţ ă ă  

alt  persoan  decât debitorul, dispozi� i i le  art. 1.472 iă ă ş  

1.474 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 

republicat , cu modific rile ulterioare, se aplic  în modă ă ă  

corespunz tor ă
(art. 2^1-2^6 se aplic  începând cu data de 1 ianuarieă  

2008. La aceea i dat  se abrog  prevederile art. 114 alin.ş ă ă  

(2) din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul deţ  

procedur  fiscal , republicat .ă ă ă
Pentru  contribuabilii  care  pl tesc  integral  i  la  termeneleă ş  

prev zute de lege obliga iile fiscale i care nu au alte obliga iiă ţ ş ţ  

fiscale  restante,  prevederile  se  aplic  pentru  plata  obliga iiloră ţ  

fiscale începând cu cele aferente lunii septembrie 2007.)

(2^7) Prin excep� i e  de la prevederile alin. (2^2), în cazul în 

care  debitorii  beneficiaz  de  înlesniri  la  plat  potrivită ă  



reglement rilor legale în vigoare ori se afl  sub inciden� a  Legiiă ă  

nr.  85/2006  privind  procedura  insolven� e i ,  cu  modific rile  iă ș  

complet rile  ulterioare,  distribuirea  sumelor  achitate  în  contulă  

unic  se efectueaz  de c tre  organul  fiscal  competent,  potrivită ă  

ordinii prev zute ă la art. 115 alin. (1) sau (3), dup  caz, indiferentă  

de tipul de crean� .  ă
(3) În  cazul  stingerii  prin  plat  a  obliga iilor  fiscale,ă ţ  

momentul pl ii este:ăţ
a) în cazul pl ilor în numerar, data înscris  înăţ ă  

documentul de plat  eliberat de organele sau persoaneleă  

abilitate de organul fiscal;

b) în cazul pl ilor efectuate prin mandat po tal, dataăţ ş  

po tei, înscris  pe mandatul po tal;ş ă ş
c) în cazul pl ilor efectuate prin decontare bancar ,ăţ ă  

data la care b ncile debiteaz  contul pl titorului pe bazaă ă ă  

instrumentelor de decontare specifice, astfel cum această 

informa ie este transmis  prin mesajul electronic de plat  deţ ă ă  

c tre institu ia bancar  ini iatoare, potrivit reglement riloră ţ ă ţ ă  

specifice în vigoare, cu excep ia situa iei prev zute la ţ ţ ă art. 

121, data putând fi dovedit  prin extrasul de cont ală  

contribuabilului;

c^1) în cazul pl ilor efectuate prin intermediulăţ  

cardurilor bancare, data la care a fost efectuat  tranzac ia,ă ţ  

astfel cum este confirmat  prin procedura de autorizare aă  

acesteia; procedura i categoriile de impozite, taxe,ş  

contribu ii i alte venituri ale bugetului general consolidatţ ş  

care pot fi pl tite prin intermediul cardurilor bancare seă  

aprob  prin ordin al pre edintelui Agen iei Na ionale deă ş ţ ţ  

Administrare Fiscal ;ă
d) pentru obliga iile fiscale care se sting prin anulare deţ  

timbre fiscale mobile, data înregistr rii la organul competentă  

a documentului sau a actului pentru care s-au depus iş  

anulat timbrele datorate potrivit legii.



(4) Pentru crean ele fiscale administrate de Agen iaţ ţ  

Na ional  de Administrare Fiscal  i unit ile subordonate,ţ ă ă ş ăţ  

organul fiscal, la cererea debitorului, va efectua îndreptarea 

erorilor din documentele de plat  întocmite de acesta i vaă ş  

considera valabil  plata de la momentul efectu rii acesteia,ă ă  

în suma i din contul debitorului înscrise în documentul deş  

plat , cu condi ia debit rii contului acestuia i a credit riiă ţ ă ş ă  

unui cont bugetar.

(5) Prevederile alin. (4) se aplic  în mod corespunz toră ă  

i de c tre celelalte autorit i publice care, potrivit legii,ş ă ăţ  

administreaz  crean e fiscale.ă ţ
(6) Cererea poate fi depus  în termen de 5 ani, subă  

sanc� i unea  dec derii. Termenul începe s  curg  de laă ă ă  

data de 1 ianuarie a anului urm tor celui în care s-aă  

efectuat plata. 

(7) Procedura de îndreptare a erorilor va fi aprobată 

prin ordin al ministrului economiei i finan elor.ş ţ
Norme metodologice 

(8) – (16) *** Abrogate.

Art. 115 Ordinea stingerii datoriilor

(1) Dac  un  contribuabil  datoreaz  mai  multe  tipuri  deă ă  

impozite,  taxe,  contribu ii  i  alte  sume  reprezentând  crean eţ ş ţ  

fiscale prev zute la ă art. 21 alin. (2) lit. a), iar suma pl tit  nu esteă ă  

suficient  pentru a stinge toate datoriile, atunci se sting datoriileă  

corelative  acelui  tip  de  crean  fiscal  principal  pe  care  oţă ă ă  

stabile te  contribuabilul  sau  care  este  distribuit ,  potrivitş ă  

prevederilor  art.  114, de c tre organul fiscal  competent,  după ă 

caz, stingerea efectuându-se, de drept, în urm toarea ordine:ă
a) sumele  datorate  în  contul  ratei  din  luna  curent  dină  

graficul de plat  a obliga iei  fiscale pentru care s-a aprobat oă ţ  

e alonare  la  plat ,  precum  i  dobânda  sau  majorarea  deş ă ş  

întârziere,  dup  caz,  datorat  în  luna  curent  din  grafic  sauă ă ă  



suma amânat  la plat , împreun  cu dobânda sau majorarea deă ă ă  

întârziere, dup  caz, datorat  pe perioada amân rii, în cazul înă ă ă  

care  termenul  stabilit  pentru  plata  sumelor  respective  se 

împline te în luna curent , precum i obliga iile fiscale curenteş ă ş ţ  

de  a  c ror  plat  depinde  men inerea  valabilit ii  înlesniriiă ă ţ ăţ  

acordate;

b) toate obliga� i i le  fiscale principale, în ordinea vechimii, iș  

apoi obliga� i i le  fiscale accesorii, în ordinea vechimii. În cazul 

stingerii  crean� e lor  fiscale  prin  dare  în  plat ,  se  aplică ă 

prevederile art. 175 alin. (4^1)

c) sumele datorate în contul urm toarelor rate din graficulă  

de plat  a obliga iei fiscale pentru care s-a aprobat e alonarea,ă ţ ş  

pân  la  concuren a  cu  suma e alonat  la  plat  sau  pân  laă ţ ş ă ă ă  

concuren a  cu  suma  achitat ,  dup  caz,  precum  i  sumaţ ă ă ş  

amânat  la  plat  împreun  cu  dobânda  sau  majorarea  deă ă ă  

întârziere datorat  pe perioada amân rii, dup  caz;ă ă ă
d) obliga iile  cu  scaden e  viitoare,  la  solicitareaţ ţ  

contribuabilului.

(2) Vechimea obliga iilor fiscale de plat  se stabile te astfel:ţ ă ş
a) în  func ie  de  scaden ,  pentru  obliga iile  fiscaleţ ţă ţ  

principale;

b) în  func ie  de  data  comunic rii,  pentru  diferen ele  deţ ă ţ  

obliga ii  fiscale  principale  stabilite  de  organele  competente,ţ  

precum i pentru obliga iile fiscale accesorii;ş ţ
c) în  func ie  de  data  depunerii  la  organul  fiscal  aţ  

declara iilor  fiscale  rectificative,  pentru  diferen ele  de  obliga iiţ ţ ţ  

fiscale principale stabilite de contribuabil.

 (3) Pentru debitorii care se afl  sub inciden a ă ţ Legii nr. 

85/2006 privind procedura insolven ei, cu modific rile iţ ă ş  

complet rile ulterioare, ordinea de stingere este urm toarea:ă ă
a) obliga ii fiscale cu termene de plat  dup  data deschideriiţ ă ă  

procedurii insolven ei, în ordinea vechimii, cu excep ia celorţ ţ  

prev zute în planul de reorganizare confirmat;ă



b) sume datorate în contul ratelor din programele de pl iăţ  

ale obliga iilor fiscale, cuprinse în planul de reorganizareţ  

judiciar  confirmat, precum i obliga iile accesorii datorate peă ş ţ  

perioada reorganiz rii, dac  în plan s-au prev zut calcularea iă ă ă ş  

plata acestora;

c) obliga ii fiscale datorate i neachitate cu termene de platţ ş ă 

anterioare datei la care s-a deschis procedura insolven ei, înţ  

ordinea vechimii, pân  la stingerea integral  a acestora, înă ă  

situa ia contribuabililor afla i în stare de faliment;ţ ţ
d) alte obliga ii fiscale în afara celor prev zute la lit. a) - c).ţ ă
(3^1) Prin excep ie de la prevederile alin. (1), în cazulţ  

contribuabililor care beneficiaz  de ajutor de stat sub form  deă ă  

subven ii de la bugetul de stat pentru completarea veniturilorţ  

proprii, potrivit legii, se sting cu prioritate obliga iile fiscaleţ  

aferente perioadei fiscale la care se refer  subven ia, indiferentă ţ  

dac  plata este efectuat  din subven ie sau din veniturile proprii.ă ă ţ
(3^2) Prin excep� i e  de la prevederile alin. (1), în cazul 

obliga iilor fiscale de plat  stabilite de organele de inspec� i eţ ă  

fiscal , precum i a amenzilor de orice fel, se stinge cu prioritateă ş  

obliga ia fiscal  sau amenda pe care o alege contribuabilul. ţ ă (Se 

aplic  începând cu data de 1 noiembrie 2012).ă
 (4) Organul fiscal competent va comunica debitorului modul 

în care a fost efectuat  stingerea datoriilor prev zut  la alin. (1),ă ă ă  

cu cel pu in 5 zile înainte de urm torul termen de plat  aţ ă ă  

obliga iilor fiscale.ţ
 (5) *** Abrogat

Norme metodologice 

Art. 115^1 Reguli speciale privind stingerea crean elor fiscaleţ  

prin plat  sau compensareă
(1) Pl ile efectuate de c tre debitori nu se distribuie iăţ ă ş  

nu sting obliga iile fiscale înscrise în titluri executorii pentruţ  

care executarea silit  este suspendat  în condi iile art. 148ă ă ţ  



alin. (2) lit. a) i d), cu excep ia situa iei în careş ţ ţ  

contribuabilul opteaz  pentru stingerea acestora potrivit art.ă  

115 alin. (3^2).

(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile i în cazulş  

stingerii obliga iilor fiscale prin compensare.ţ

Art. 116 Compensarea

(1) Prin compensare se sting crean ele statului sauţ  

unit ilor administrativ-teritoriale ori subdiviziunilor acestoraăţ  

reprezentând impozite, taxe, contribu ii i alte sumeţ ş  

datorate bugetului general consolidat cu crean eleţ  

debitorului reprezentând sume de rambursat, de restituit 

sau de plat  de la buget, pân  la concuren a celei mai miciă ă ţ  

sume, când ambele p r i dobândesc reciproc atât calitateaă ţ  

de creditor, cât i pe cea de debitor, cu condi ia caş ţ  

respectivele crean e s  fie administrate de aceea iţ ă ş  

autoritate public , inclusiv unit ile subordonate acesteia.ă ăţ
(2) Crean ele fiscale ale debitorului se compenseaz  cuţ ă  

obliga ii datorate aceluia i buget, urmând ca din diferen aţ ş ţ  

r mas  s  fie compensate obliga iile datorate altor bugete,ă ă ă ţ  

în mod propor� i onal,  cu respectarea condi iilor prev zuteţ ă  

la alin.(1).

(3) Crean ele fiscale rezultate din raporturi juridiceţ  

vamale se compenseaz  cu crean ele fiscale ale debitoruluiă ţ  

reprezentând sume de restituit de aceea i natur .ş ă  

Eventualele diferen� e  r mase se compenseaz  cu alteă ă  

obliga ii fiscale ale debitorului, în ordinea prev zut  la alin.ţ ă ă  

(2).

(4) Dac  legea nu prevede altfel, compensareaă  

opereaz  de drept la data la care crean ele exist  deodat ,ă ţ ă ă  

fiind deopotriv  certe, lichide i exigibile.ă ş
(5) În sensul prezentului articol, crean ele sunt exigibile:ţ
a) la data scaden� e i ,  potrivit art. 111;



b) la termenul prev zut de lege pentru depunereaă  

decontului cu sum  negativ  de TVA cu op iune deă ă ţ  

rambursare, în limita sumei aprobate la rambursare prin 

decizia emis  de organul fiscal potrivit legii;ă
c) la data depunerii cererii de restituire, în limita sumei 

aprobate pentru restituire prin decizia emis  de organulă  

fiscal potrivit legii, pentru cererile de restituire a accizei sau 

taxei pe valoarea ad ugat , dup  caz, depuse potrivită ă ă  

Codului fiscal;

d) la data comunic rii deciziei, pentru obliga iile fiscaleă ţ  

principale, precum i pentru obliga iile fiscale accesoriiş ţ  

stabilite de organele competente prin decizie;

e) la data depunerii la organul fiscal a declara iilorţ  

fiscale rectificative, pentru diferen ele de obliga ii fiscaleţ ţ  

principale stabilite de contribuabil;

f) la data comunic rii actului de individualizare a sumei,ă  

pentru obliga� i i le  de plat  de la buget;ă
g) la data primirii, în condi iile legii, de c tre organulţ ă  

fiscal a titlurilor executorii emise de alte institu ii, în vedereaţ  

execut rii silite;ă
h) la data na terii dreptului la restituire pentru sumeleş  

de restituit potrivit art. 117, astfel:

1. la data pl ii pentru sumele achitate în plus fa  deăţ ţă  

obliga iile fiscale datorate;ţ
2. la data prev zut  de lege pentru depunereaă ă  

declara iei anuale de impozit pe profit, în cazul impozituluiţ  

pe profit de restituit rezultat din regularizarea anual , potrivită  

legii. Restituirea se face în limita sumei r mase după ă 

regularizarea impozitului anual cu pl ile anticipateăţ  

neachitate;

3. la data emiterii deciziei de impunere anual , în cazulă  

impozitului pe venit de restituit rezultat din regularizarea 

anual , potrivit legii. Restituirea se face în limita sumeiă  



r mase dup  regularizarea impozitului anual cu pl ileă ă ăţ  

anticipate neachitate;

4. la data procesului-verbal de distribuire, pentru 

sumele r mase dup  efectuarea distribuirii prev zute la art.ă ă ă  

170;

5. la data prev zut  de lege pentru depunereaă ă  

declara iei fiscale, în cazul sumelor de restituit rezultate dinţ  

regularizarea prev zut  la art. 117^2;ă ă
6. la data depunerii cererii de restituire, în limita sumei 

aprobate pentru restituire prin decizia emis  de organulă  

fiscal potrivit legii, pentru celelalte cazuri de sume de 

restituit.

 (5^1) Crean� e le  fiscale rezultate din cesiunea 

notificat  potrivit prevederilor ă art. 30 se sting prin 

compensare cu obliga� i i le  cesionarului la data notific riiă  

cesiunii.

(6) Compensarea se constat  de c tre organul fiscală ă  

competent, la cererea debitorului sau din oficiu. Dispozi iileţ  

art.115 privind ordinea stingerii datoriilor sunt aplicabile în 

mod corespunz tor. ă
(7) Organul fiscal competent comunic  debitoruluiă  

decizia cu privire la efectuarea compens rii, în termen de 7ă  

zile de la data efectu rii opera� i unii.ă
Norme metodologice 

Art. 117 Restituiri de sume

(1) Se restituie, la cerere, debitorului urm toareleă  

sume:

a) cele pl tite f r  existen a unui titlu de crean ;ă ă ă ţ ţă
b) cele pl tite în plus fa  de obliga ia fiscal ;ă ţă ţ ă
c) cele pl tite ca urmare a unei erori de calcul;ă
d) cele pl tite ca urmare a aplic rii eronate aă ă  

prevederilor legale;



e) cele de rambursat de la bugetul de stat;

f) cele stabilite prin hot râri ale organelor judiciare sauă  

ale altor organe competente potrivit legii;

g) cele r mase dup  efectuarea distribuirii prev zute laă ă ă  

art. 170;

h) cele rezultate din valorificarea bunurilor sechestrate 

sau din re inerile prin poprire, dup  caz, în temeiul hot râriiţ ă ă  

judec tore ti prin care se dispune desfiin area execut riiă ş ţ ă  

silite.

(2) Prin excep ie de la prevederile alin. (1), sumele deţ  

restituit reprezentând diferen e de impozite rezultate dinţ  

regularizarea anual  a impozitului pe venit datorat deă  

persoanele fizice se restituie din oficiu de organele fiscale 

competente, în termen de cel mult 60 de zile de la data 

comunic rii deciziei de impunere.ă
(2^1) Prin excep ie de la prevederile alin. (1), sumeleţ  

încasate prin poprire, în plus fa  de crean ele fiscale pentruţă ţ  

care s-a înfiin at poprirea, se restituie din oficiu de organulţ  

fiscal în termen de cel mult 5 zile lucr toare de la dataă  

încas rii.ă
(3) Diferen ele de impozit pe venit de restituit mai miciţ  

de 5 lei (RON) vor r mâne în eviden a fiscal  spre a fiă ţ ă  

compensate cu datorii viitoare, urmând a se restitui atunci 

când suma cumulat  a acestora dep e te limitaă ăş ş  

men ionat .ţ ă
(4) Prin excep ie de la alin. (3), diferen ele mai mici deţ ţ  

5 lei (RON) se vor putea restitui în numerar numai la 

solicitarea contribuabilului.

(5) În cazul restituirii sumelor în valut  confiscate,ă  

aceasta se realizeaz  conform legii, în lei la cursul deă  

referin  al pie ei valutare pentru euro, comunicat de Bancaţă ţ  

Na ional  a României, de la data r mânerii definitive iţ ă ă ş  



irevocabile a hot rârii judec tore ti prin care se dispuneă ă ş  

restituirea.

(6) Dac  debitorul înregistreaz  obliga ii fiscaleă ă ţ  

restante, sumele prev zute la alin. (1), (2) i (2^1), se voră ş  

restitui numai dup  efectuarea compens rii potrivită ă  

prezentului cod.

(7) În cazul în care suma de rambursat sau de restituit 

este mai mic  decât obliga iile fiscale restante aleă ţ  

debitorului, se va efectua compensarea pân  la concuren aă ţ  

sumei de rambursat sau de restituit.

 (8) În cazul în care suma de rambursat sau de restituit 

este mai mare decât suma reprezentând obliga ii fiscaleţ  

restante ale debitorului, se va efectua compensarea pân  laă  

concuren a obliga iilor fiscale restante, diferen a rezultatţ ţ ţ ă 

restituindu-se debitorului.

(9) Procedura de restituire i de rambursare a sumelorş  

de la buget, inclusiv modalitatea de acordare a dobânzilor 

prev zute la ă art. 124, se aprob  prin ordin al ministruluiă  

economiei i finan elor.ş ţ

Art. 117^1 Prevederi speciale privind rambursarea taxei pe 

valoarea ad ugată ă 

(se aplic  deconturilor cu sum  negativ  de tax  pe valoareaă ă ă ă  

ad ugat  cu op iune de rambursare aferente perioadelor fiscale careă ă ţ  

se încheie dup  data de 1 martie 2014ă )

(1) Taxa pe valoarea ad ugat  solicitat  la rambursareă ă ă  

prin deconturile cu sum  negativ  de tax  pe valoareă ă ă  

ad ugat  cu op iune de rambursare se ramburseaz  deă ă ţ ă  

organul fiscal potrivit procedurii i condi iilor aprobate prinş ţ  

ordin al ministrului finan elor publice.ţ
(2) Organul fiscal decide în condi iile prev zute în ordinţ ă  

dac  efectueaz  inspec ia fiscal  anterior sau ulterioră ă ţ ă  

aprob rii ramburs rii, în baza unei analize de risc.ă ă



(3) Prin excep ie de la prevederile alin. (2), în cazulţ  

decontului cu sum  negativ  de tax  pe valoarea ad ugată ă ă ă ă 

cu op iune de rambursare pentru care suma solicitat  laţ ă  

rambursare este de pân  la 45.000 lei, organul fiscală  

ramburseaz  taxa cu efectuarea, ulterior, a inspec ieiă ţ  

fiscale.

(4) Dispozi iile alin. (3) nu se aplic :ţ ă
a) în cazul în care contribuabilul are înscrise în cazierul 

fiscal fapte care sunt sanc ionate ca infrac iuni;ţ ţ
b) în cazul în care organul fiscal, pe baza informa iilorţ  

de inute, constat  c  exist  riscul unei ramburs riţ ă ă ă ă  

necuvenite.

(5) Ori de câte ori, în condi iile prezentului articol,ţ  

rambursarea se aprob  cu inspec ie fiscal  ulterioar ,ă ţ ă ă  

inspec ia fiscal  se decide în baza unei analize de riscţ ă  

potrivit art. 100.

Art. 117^2 Prevederi speciale privind restituirea crean elorţ  

fiscale colectate prin re inere la sursţ ă
(1) În situa ia în care pl titorul a re inut la surs  unţ ă ţ ă  

impozit pe venit în cuantum mai mare decât cel legal 

datorat, restituirea acestuia se efectueaz  de c tre pl titor,ă ă ă  

la cererea contribuabilului depus  în termenul de prescrip ieă ţ  

a dreptului de a cere restituirea prev zut la art. 135.ă
(2) Sumele restituite de c tre pl titor se regularizează ă ă 

de c tre acesta cu obliga iile fiscale de acela i tip datorateă ţ ş  

în perioada fiscal  în care s-a efectuat restituirea. Pentruă  

diferen ele de restituit sunt aplicabile prevederile art. 116ţ  

sau 117, dup  caz.ă
(3) În cazul contribuabililor nereziden i care depunţ  

certificatul de reziden  fiscal  ulterior re inerii la surs  aţă ă ţ ă  

impozitului de c tre pl titorul de venit, restituirea iă ă ş  

regularizarea potrivit prezentului articol se efectueaz  chiară  



dac  pentru perioada fiscal  în care crean a fiscală ă ţ ă 

restituit  a fost datorat  s-a ridicat rezerva verific riiă ă ă  

ulterioare ca urmare a efectu rii inspec iei fiscale.ă ţ
(4) Pentru impozitul pe venit care se regularizează 

potrivit prezentului articol, pl titorul nu depune declara ieă ţ  

rectificativ .ă
(5) În situa ia în care pl titorul nu mai exist , restituireaţ ă ă  

impozitului pe venit re inut la surs  în cuantum mai mareţ ă  

decât cel legal datorat se efectueaz  de c tre organul fiscală ă  

competent, în baza cererii de restituire depuse de 

contribuabil. Prin organ fiscal competent se în elege organulţ  

fiscal competent pentru administrarea crean elor fiscale aleţ  

contribuabilului solicitant.

(6) Pl titorul are obliga ia de a corecta, dac  esteă ţ ă  

cazul, declara iile informative corespunz toare regulariz riiţ ă ă  

efectuate.

Art. 118 Obliga ia b ncilor supuse regimului deţ ă  

supraveghere special  sau de administrare specială ă
B ncile supuse regimului de supraveghere specială ă 

sau de administrare special  i care efectueaz  pl ileă ş ă ăţ  

dispuse în limita încas rilor vor deconta zilnic, cu prioritate,ă  

sumele reprezentând obliga ii fiscale cuprinse în ordinele deţ  

plat  emise de debitori i/sau crean e fiscale înscrise înă ş ţ  

adresa de înfiin are a popririi transmis  de organele fiscale.ţ ă
 

CAP. 3 Dobânzi, penalit i de intârziere sau major ri deăţ ă  

întârziere

Art. 119 Dispozi ii generale privind dobânzi i penalit i deţ ş ăţ  

întârziere



(1) Pentru neachitarea la termenul de scaden  deţă  

c tre debitor a obliga iilor de plat , se datoreaz  dup  acestă ţ ă ă ă  

termen dobânzi i penalit i de întârziere.ş ăţ
(2) Nu se datoreaz  dobânzi i penalit i de întârziereă ş ăţ  

pentru sumele datorate cu titlu de amenzi de orice fel, 

obliga ii fiscale accesorii stabilite potrivit legii, cheltuieli deţ  

executare silit , cheltuieli judiciare, sumele confiscate,ă  

precum i sumele reprezentând echivalentul în lei alş  

bunurilor i sumelor confiscate care nu sunt g site la loculş ă  

faptei.

(3) Dobânzile i penalit ile de întârziere se fac venit laş ăţ  

bugetul c ruia îi apar ine crean a principal .ă ţ ţ ă
(4) Dobânzile i penalit ile de întârziere se stabilescş ăţ  

prin decizii întocmite în condi iile aprobate prin ordin alţ  

pre edintelui Agen iei Na ionale de Administrare Fiscal , cuş ţ ţ ă  

excep ia situa iei prev zute la ţ ţ ă art. 142 alin. (6).

Art. 120 Dobânzi

(1) Dobânzile reprezint  echivalentul prejudiciului creată  

titularului crean ei fiscale ca urmare a neachit rii de c treţ ă ă  

debitor a obliga iilor de plat  la scaden  i se calculeazţ ă ţă ş ă 

pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat 

urm toare termenului de scaden  i pân  la data stingeriiă ţă ş ă  

sumei datorate inclusiv.

(2) Pentru diferen ele suplimentare de crean e fiscaleţ ţ  

rezultate din corectarea declara iilor sau modificarea uneiţ  

decizii de impunere, dobânzile se datoreaz  începând cuă  

ziua imediat urm toare scaden ei crean ei fiscale pentruă ţ ţ  

care s-a stabilit diferen a i pân  la data stingerii acesteiaţ ş ă  

inclusiv.

(3) În situa ia în care diferen ele rezultate dinţ ţ  

corectarea declara iilor sau modificarea unei decizii deţ  

impunere sunt negative în raport cu sumele stabilite ini ial,ţ  



se datoreaz  dobânzi pentru suma datorat  dup  corectareă ă ă  

ori modificare, începând cu ziua imediat urm toareă  

scaden ei i pân  la data stingerii acesteia inclusiv.ţ ş ă
(4) Prin excep ie de la prevederile alin. (1), seţ  

datoreaz  dobânzi dup  cum urmeaz :ă ă ă
a) pentru impozitele, taxele i contribu iile stinse prinş ţ  

executare silit , pân  la data întocmirii procesului-verbal deă ă  

distribuire inclusiv. În cazul pl ii pre ului în rate, dobânzileăţ ţ  

se calculeaz  pân  la data întocmirii procesului-verbal deă ă  

distribuire a avansului. Pentru suma r mas  de plat ,ă ă ă  

dobânzile sunt datorate de c tre cump r tor;ă ă ă
b) pentru impozitele, taxele, contribu iile i alte sumeţ ş  

datorate bugetului general consolidat de c tre debitorulă  

declarat insolvabil care nu are venituri i bunuri urm ribile,ş ă  

pân  la data trecerii în eviden a separat , potrivită ţ ă  

prevederilor art. 176.

(5) Modul de calcul al dobânzilor aferente sumelor 

reprezentând eventuale diferen e între impozitul pe profitţ  

pl tit la data de 25 ianuarie a anului urm tor celui deă ă  

impunere i impozitul pe profit datorat conform declara ieiş ţ  

de impunere întocmite pe baza situa iei financiare anuale vaţ  

fi reglementat prin norme metodologice aprobate prin ordin 

al pre edintelui Agen iei Na ionale de Administrare Fiscal .ş ţ ţ ă
(6) Pentru obliga iile fiscale neachitate la termenul deţ  

plat , reprezentând impozitul pe venit, se datorează ă 

dobânzi dup  cum urmeaz :ă ă
a) pentru anul fiscal de impunere, dobânzile pentru 

pl ile anticipate stabilite de organul fiscal prin decizii deăţ  

pl i anticipate se calculeaz  pân  la data pl ii debituluiăţ ă ă ăţ  

sau, dup  caz, pân  la data de 31 decembrie;ă ă
b) dobânzile pentru sumele neachitate în anul de 

impunere potrivit lit. a), se calculeaz  începând cu data de 1ă  



ianuarie a anului urm tor pân  la data stingerii acestoraă ă  

inclusiv;

c) în cazul în care impozitul pe venit stabilit prin decizia 

de impunere anual  este mai mic decât cel stabilit prină  

deciziile de pl i anticipate, dobânzile se recalculeaz ,ăţ ă  

începând cu data de 1 ianuarie a anului urm tor celui deă  

impunere, la soldul neachitat în raport cu impozitul anual 

stabilit prin decizia de impunere anual , urmând a se faceă  

regularizarea dobânzilor în mod corespunz tor.ă
(7) Nivelul dobânzii este de 0,03% pentru fiecare zi de 

întârziere. (se aplic  începând cu 1 martie 2014ă )

Norme metodologice 

Art. 120^1 Penalit i de întârziereăţ
(1) Penalit ile de întârziere reprezint  sanc iuneaăţ ă ţ  

pentru neîndeplinirea obliga iilor de plat  la scaden  i seţ ă ţă ş  

calculeaz  pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziuaă  

imediat urm toare termenului de scaden  i pân  la dataă ţă ş ă  

stingerii sumei datorate inclusiv. Dispozi iile art. 120ţ  alin. 

(2)-(6) sunt aplicabile în mod corespunz tor.ă
(2) Nivelul penalit ii de întârziere este de 0,02% pentruăţ  

fiecare zi de întârziere.

(3) Penalitatea de întârziere nu înl tur  obliga ia deă ă ţ  

plat  a dobânzilor. ă
(Acest articol intr  în vigoare din 1 iulie 2013)ă

Art. 121 Dobânzi i penalit i de întârziere în cazul pl ilorş ăţ ăţ  

efectuate prin decontare bancară
(1) Nedecontarea de c tre unit ile bancare a sumeloră ăţ  

cuvenite bugetului general consolidat în termen de 3 zile 

lucr toare de la data debit rii contului pl titorului nu îlă ă ă  

exonereaz  pe pl titor de obliga ia de plat  a sumeloră ă ţ ă  

respective i atrage pentru acesta dobânzi i penalit i deş ş ăţ  



întârziere la nivelul celor prev zute la ă art. 120 i 120^1,ş  

dup  termenul de 3 zile.ă
(2) Pentru recuperarea sumelor datorate bugetului iş  

nedecontate de unit ile bancare, precum i a dobânzilor iăţ ş ş  

penalit ilor de întârziere prev zute la alin. (1), pl titorul seăţ ă ă  

poate îndrepta împotriva unit ii bancare respective.ăţ

Art. 122 Dobânzi i penalit i de întârziere în cazulş ăţ  

compens riiă
În cazul crean elor fiscale stinse prin compensare, dobânzileţ  

i penalit ile de întârziere sau major rile de întârziere, dup  caz,ş ăţ ă ă  

se calculeaz  pân  la data prev zut  la ă ă ă ă art. 116 alin. (4).

Norme me  todologice  

Art. 122^1 Dobânzi i penalit i de întârziere în cazulş ăţ  

deschiderii procedurii insolven eiţ
În cazul contribuabililor c rora li s-a deschis proceduraă  

insolven� e i ,  pentru crean� e le  fiscale n� scute anterior sauă  

ulterior datei deschiderii procedurii insolven� e i  se 

datoreaz  dobânzi i penalit� i  de întârziere potrivit legiiă ș ă  

care reglementeaz  această ă procedur .ă  

Art. 122^2 Dobânzi i penalit i de întârziere în cazulş ăţ  

contribuabililor pentru care s-a pronun at o hot râre deţ ă  

dizolvare

(1) Pentru crean ele fiscale n scute anterior sau ulteriorţ ă  

datei înregistr rii hot rârii de dizolvare a contribuabilului laă ă  

registrul comer ului, începând cu aceast  dat  nu se maiţ ă ă  

datoreaz  i nu se calculeaz  dobânzi i penalit i deă ş ă ş ăţ  

întârziere.

(2) În cazul în care prin hot râre judec torească ă ă 

irevocabil  a fost desfiin at actul care a stat la bazaă ţ  

înregistr rii dizolv rii, se calculeaz  dobânzi i penalit i deă ă ă ş ăţ  



întârziere între data înregistr rii la registrul comer ului aă ţ  

actelor de dizolvare i data r mânerii irevocabile a hot râriiş ă ă  

de desfiin are.ţ

Art. 123 Dobânzi în cazul înlesnirilor la plată
Pe perioada pentru care au fost acordate înlesniri la 

plata obliga iilor fiscale restante se datoreaz  dobânziţ ă  

pentru obliga iile fiscale ce fac obiectul înlesnirii la plat , cuţ ă  

excep ia celor prev zute la ţ ă art. 119 alin. (2).

Norme metodologice 

Art. 124 Dobânzi în cazul sumelor de restituit sau de 

rambursat de la buget

(1) Pentru sumele de restituit sau de rambursat de la buget 

contribuabilii au dreptul la dobând  din ziua urm toare expir riiă ă ă  

termenului prev zut la  ă art. 117 alin. (2) i (2^1) sau la  ş art. 70, 

dup  caz, pân  la data stingerii  prin oricare dintre modalit ileă ă ăţ  

prev zute  de  lege.  Acordarea  dobânzilor  se  face  la  cerereaă  

contribuabililor. 

(1^1) În  cazul  crean elor  contribuabilului  rezultate  dinţ  

anularea unui act administrativ fiscal prin care au fost stabilite 

obliga ii fiscale de plat  i care au fost stinse anterior anul rii,ţ ă ş ă  

contribuabilul  este îndrept it  la dobând  începând cu ziua înăţ ă  

care a operat stingerea crean ei fiscale individualizate în actulţ  

administrativ  anulat  i  pân  în ziua restituirii  sau compens riiş ă ă  

crean ei  contribuabilului  rezultate  în  urma  anul rii  actuluiţ ă  

administrativ fiscal. Aceast  prevedere nu se aplic  în situa ia înă ă ţ  

care  contribuabilul  a  solicitat  acordarea  de  desp gubiri,  înă  

condi iile  art.  18  din  Legea  contenciosului  administrativ  nr.ţ  

554/2004, cu modific rile i complet rile ulterioare, precum i înă ş ă ş  

situa ia prev zut  la art. 83 alin. (4^1).ţ ă ă



 (2) Nivelul dobânzii este cel prev zut la ă art. 120 alin. 

(7) i se suport  din acela i buget din care se restituie ori seş ă ş  

ramburseaz , dup  caz, sumele solicitate de pl titori.ă ă ă
Norme metodologice 

Art. 124^1 Major ri de întârziere în cazul crean eloră ţ  

datorate bugetelor locale

(1) Prin excep ie de la prevederile ţ art. 119 alin. (1) iş  

art. 120^1, pentru neachitarea la termenul de scaden  deţă  

c tre debitor a obliga iilor de plat  datorate bugetelor locale,ă ţ ă  

se datoreaz  dup  acest termen major ri de întârziere.ă ă ă
(2) Nivelul major rii de întârziere este de 2% dină  

cuantumul obliga iilor fiscale principale neachitate înţ  

termen, calculat  pentru fiecare lun  sau frac iune de lun ,ă ă ţ ă  

începând cu ziua imediat urm toare termenului de scadenă ţă 

i pân  la data stingerii sumei datorate inclusiv.ş ă
(3) Prevederile art. 119  —124 sunt aplicabile în mod 

corespunz tor.ă
(4) Pentru sumele de restituit de la bugetul local se 

datoreaz  dobând . Nivelul i modul de calcul al dobânziiă ă ş  

sunt cele prev zute la alin. (2)ă
 

 

CAP. 4 Înlesniri la plată
 

Art. 125 Înlesniri la plata obliga iilor fiscaleţ
(1) La cererea temeinic justificat  a contribuabililor,ă  

organul fiscal competent poate acorda pentru obliga iileţ  

fiscale restante, atât înaintea începerii execut rii silite, cât iă ş  

în timpul efectu rii acesteia, înlesniri la plat , în condi iileă ă ţ  

legii.



(2) La cererea temeinic justificat  a debitorilor,ă  

persoane fizice sau juridice, creditorii bugetari locali, prin 

autorit ile administra iei publice locale care administreazăţ ţ ă 

aceste bugete, pot acorda, pentru obliga iile bugetareţ  

restante pe care le administreaz , urm toarele înlesniri laă ă  

plat :ă
a) e alon ri la plata impozitelor, taxelor, chiriilor,ş ă  

redeven elor, contribu iilor i a altor obliga ii la bugetul local;ţ ţ ş ţ
b) amân ri la plata impozitelor, taxelor, chiriilor,ă  

contribu iilor i a altor obliga ii la bugetul local;ţ ş ţ
c) e alon ri la plata major rilor de întârziere de oriceş ă ă  

fel, cu excep ia major rilor de întârziere datorate peţ ă  

perioada de e alonare;ş
d) amân ri i/sau scutiri ori amân ri i/sau reduceri deă ş ă ş  

major ri de întârziere, cu excep ia major rilor de întârziereă ţ ă  

datorate pe perioada de amânare;

e) scutiri sau reduceri de impozite i taxe locale, înş  

condi iile legii.ţ
(3) Procedura de acordare a înlesnirilor la plat  pentruă  

crean ele bugetare locale se stabile te prin acte normativeţ ş  

speciale.

(4) Pentru acordarea înlesnirilor la plat  creditoriiă  

bugetari locali vor cere debitorilor constituirea de garan ii.ţ
(5) Pentru obliga iile la bugetul local, datorate iţ ş  

neachitate dup  data de 1 iulie 2003 de c tre persoaneleă ă  

fizice, garan ia este:ţ
a) o sum  egal  cu dou  rate medii din e alonare,ă ă ă ş  

reprezentând obliga ii bugetare locale e alonate i major riţ ş ş ă  

de întârziere calculate, în cazul e alon rilor la plat ;ş ă ă
b) o sum  rezultat  din raportul dintre contravaloareaă ă  

debitelor amânate i major rile de întârziere calculate iş ă ş  

num rul de luni aprobate pentru amânare la plat , în cazulă ă  

amân rilor la plat .ă ă



(6) Pentru obliga iile la bugetul local, datorate iţ ş  

neachitate dup  data de 1 iulie 2003 de c tre persoaneleă ă  

juridice, garan ia este de 100% din totalul crean ei bugetareţ ţ  

locale pentru care s-a acordat înlesnirea.

 

CAP. 5 Constituirea de garan iiţ
 

Art. 126 Constituirea de garan iiţ
Organul fiscal solicit  constituirea unei garan ii pentru:ă ţ
a) suspendarea execut rii silite în condi iile ă ţ art. 148 

alin. (7);

b) ridicarea m surilor asigur torii;ă ă
c) asumarea obliga iei de plat  de c tre alt  persoanţ ă ă ă ă 

prin angajament de plat , în condi iile ă ţ art. 25 alin. (2) lit. d);

d) în alte cazuri prev zute de lege.ă

Art. 127 Tipuri de garan iiţ
Garan iile pentru luarea m surilor prev zute la ţ ă ă art. 126 

se pot constitui, în condi iile legii, prin:ţ
a) consemnarea de mijloace b ne ti la o unitate aă ş  

Trezoreriei Statului;

b) scrisoare de garan ie bancar ;ţ ă
c) ipotec  asupra unor bunuri imobile din ar ;ă ţ ă
d) gaj asupra unor bunuri mobile;

e) fidejusiune.

 Norme metodologice

Art. 128 Valorificarea garan iilorţ
(1) Organul fiscal competent se îndestuleaz  dină  

garan� i i le  depuse dac  nu s-a realizat scopul pentru careă  

acestea au fost constituite.



(2) În cazul garan� i i lor  prev zute la ă art. 127 lit. a) iș  

b),organul fiscal va dispune institu� i e i  de credit ori unit� i iă  

de trezorerie a statului, dup  caz, virarea sumei de bani înă  

conturile de venituri bugetare corespunz toare.ă
(3) Valorificarea garan� i i lor  prev zute la ă art. 127 lit. c)

—e) se realizeaz  prin modalit� i le  � i procedurileă ă ș  

prev zute de dispozi� i i le  ă art. 159 alin. (2)—(7) i ale ș art. 

160—171, care se aplic  în mod corespunz tor.ă ă
 Norme metodologice

 

 

 

CAP. 6 M suri asigur toriiă ă
 

Art. 129 Poprirea i sechestrul asigur toriuş ă
(1) M surile asigur torii prev zute în prezentul capitolă ă ă  

se dispun i se duc la îndeplinire, prin proceduraş  

administrativ , de organele fiscale competente.ă
(2) Se dispun m suri asigur torii sub forma popririiă ă  

asigur torii i sechestrului asigur toriu asupra bunuriloră ş ă  

mobile i/sau imobile proprietate a debitorului, precum iş ş  

asupra veniturilor acestuia, când exist  pericolul ca acestaă  

s  se sustrag , s  î i ascund  ori s  î i risipească ă ă ş ă ă ş ă 

patrimoniul, periclitând sau îngreunând în mod considerabil 

colectarea.

(3) Aceste m suri pot fi luate i înainte de emitereaă ş  

titlului de crean , inclusiv în cazul efectu rii de controaleţă ă  

sau al antren rii r spunderii solidare. M surile asigur toriiă ă ă ă  

dispuse atât de organele fiscale competente, cât i deş  

instan ele judec tore ti ori de alte organe competente, dacţ ă ş ă 

nu au fost desfiin ate în condi iile legii, r mân valabile peţ ţ ă  

toat  perioada execut rii silite, f r  îndeplinirea altoră ă ă ă  



formalit i. Odat  cu individualizarea crean ei i ajungereaăţ ă ţ ş  

acesteia la scaden , în cazul nepl ii, m surile asigur toriiţă ăţ ă ă  

se transform  în m suri executorii.ă ă
(4) M surile asigur torii se dispun prin decizie emisă ă ă 

de organul fiscal competent. În decizie organul fiscal va 

preciza debitorului c  prin constituirea unei garan ii laă ţ  

nivelul crean ei stabilite sau estimate, dup  caz, m surileţ ă ă  

asigur torii vor fi ridicate.ă
(5) Decizia de instituire a m surilor asigur torii trebuieă ă  

motivat  i semnat  de c tre conduc torul organului fiscală ş ă ă ă  

competent.

(6) M surile asigur torii dispuse potrivit alin. (2),ă ă  

precum i cele dispuse de instan ele judec tore ti sau deş ţ ă ş  

alte organe competente se duc la îndeplinire în conformitate 

cu dispozi iile referitoare la executarea silit , care se aplicţ ă ă 

în mod corespunz tor.ă
(7) Bunurile perisabile i/sau degradabile sechestrateş  

asigur toriu pot fi valorificate:ă
a) de c tre debitor cu acordul organului de executare,ă  

sumele ob inute consemnându-se la dispozi ia organului deţ ţ  

executare;

b) prin vânzare în regim de urgen  în condi iile ţă ţ art. 

159 alin. (4).

(8) În cazul înfiin rii sechestrului asigur toriu asupraţă ă  

bunurilor imobile, un exemplar al procesului-verbal întocmit 

de organul de executare se comunic  pentru înscriereă  

Biroului de carte funciar .ă
(9) Înscrierea face opozabil sechestrul tuturor acelora 

care, dup  înscriere, vor dobândi vreun drept asupraă  

imobilului respectiv. Actele de dispozi ie ce ar interveniţ  

ulterior înscrierii prev zute la alin. (7) sunt lovite de nulitateă  

absolut .ă



(10) Dac  valoarea bunurilor proprii ale debitorului nuă  

acoper  integral crean a fiscal  a bugetului generală ţ ă  

consolidat, m surile asigur torii pot fi înfiin ate i asupraă ă ţ ş  

bunurilor de inute de c tre debitor în proprietate comun  cuţ ă ă  

ter e persoane, pentru cota-parte de inut  de acesta.ţ ţ ă
(11) Împotriva actelor prin care se dispun i se duc laş  

îndeplinire m surile asigur torii cel interesat poate faceă ă  

contesta ie în conformitate cu prevederile ţ art. 172.

 Norme metodologice

 

Art. 130 Ridicarea m surilor asigur toriiă ă
M surile asigur torii instituite potrivit ă ă art. 129 se ridic ,ă  

prin  decizie  motivat ,  de  c tre  creditorii  fiscali,  când  auă ă  

încetat  motivele  pentru  care  au  fost  dispuse  sau  la 

constituirea garan iei prev zute la ţ ă art. 127, dup  caz.ă
Norme metodologice 

 

CAP. 7 Prescrip ia dreptului de a cere executarea silit  iţ ă ş  

a dreptului de a cere compensarea sau restituirea

 

Art. 131 Începerea termenului de prescrip ieţ
(1) Dreptul de a cere executarea silit  a crean eloră ţ  

fiscale se prescrie în termen de 5 ani de la data de 1 

ianuarie a anului urm tor celui în care a luat na tere acestă ş  

drept.

(2) Termenul de prescrip ie prev zut la alin. (1) seţ ă  

aplic  i crean elor provenind din amenzi contraven ionale.ă ş ţ ţ

Art. 132 Suspendarea termenului de prescrip ieţ



Termenul de prescrip ie prev zut la ţ ă art. 131 se 

suspend :ă
a) în cazurile i în condi iile stabilite de lege pentruş ţ  

suspendarea termenului de prescrip ie a dreptului laţ  

ac iune;ţ
b) în cazurile i în condi iile în care suspendareaş ţ  

execut rii este prev zut  de lege ori a fost dispus  deă ă ă ă  

instan a judec toreasc  sau de alt organ competent, potrivitţ ă ă  

legii;

c) pe perioada valabilit ii înlesnirii acordate potrivităţ  

legii;

d) cât timp debitorul î i sustrage veniturile i bunurileş ş  

de la executarea silit ;ă
e) în alte cazuri prev zute de lege.ă

Art. 133 Întreruperea termenului de prescrip ieţ
Termenul de prescrip ie prev zut la ţ ă art. 131 se 

întrerupe:

a) în cazurile i în condi iile stabilite de lege pentruş ţ  

întreruperea termenului de prescrip ie a dreptului la ac iune;ţ ţ
b) pe data îndeplinirii de c tre debitor, înainte deă  

începerea execut rii silite sau în cursul acesteia, a unui actă  

voluntar de plat  a obliga iei prev zute în titlul executoriu oriă ţ ă  

a recunoa terii în orice alt mod a datoriei;ş
c) pe data îndeplinirii, în cursul execut rii silite, a unuiă  

act de executare silit ;ă
d) în alte cazuri prev zute de lege.ă

Art. 134 Efecte ale împlinirii termenului de prescrip ieţ
(1) Dac  organul de executare constat  împlinireaă ă  

termenului de prescrip ie a dreptului de a cere executareaţ  

silit  a crean elor fiscale, acesta va proceda la încetareaă ţ  



m surilor de realizare i la sc derea acestora din eviden aă ş ă ţ  

analitic  pe pl titori.ă ă
(2) Sumele achitate de debitor în contul unor crean eţ  

fiscale, dup  împlinirea termenului de prescrip ie, nu seă ţ  

restituie.

Norme metodologice

Art. 135 Prescrip ia dreptului de a cere compensarea sauţ  

restituirea

Dreptul contribuabililor de a cere compensarea sau 

restituirea crean elor fiscale se prescrie în termen de 5 aniţ  

de la data de 1 ianuarie a anului urm tor celui în care a luată  

na tere dreptul la compensare sau restituire.ş
 

CAP. 8 Stingerea crean elor fiscale prin executare silitţ ă
 

SEC IUNEA 1Ţ
Dispozi ii generaleţ

 

Art. 136 Organele de executare silită
(1) În cazul în care debitorul nu î i pl te te de bun voieş ă ș ă  

obliga iile fiscale datorate, organele fiscale competente,ţ  

pentru stingerea acestora, procedeaz  la ac iuni deă ţ  

executare silit , potrivit prezentului cod, cu excep ia cazuluiă ţ  

în care exist  o cerere de restituire/rambursare în curs deă  

solu ionare, iar cuantumul sumei solicitate este egal cu sauţ  

mai mare decât crean� a  fiscal  datorat  de debitoră ă .

(2) Organele fiscale care administreaz  crean e fiscaleă ţ  

sunt abilitate s  duc  la îndeplinire m surile asigur torii iă ă ă ă ş  

s  efectueze procedura de executare silit .ă ă
(3) Crean ele bugetare care se încaseaz , seţ ă  

administreaz , se contabilizeaz  i se utilizeaz  deă ă ş ă  



institu iile publice, provenite din venituri proprii i celeţ ş  

rezultate din raporturi juridice contractuale, precum iş  

crean ele care se încaseaz , se administreaz , seţ ă ă  

contabilizeaz  i se utilizeaz  de Banca de Export-Import aă ş ă  

României EXIMBANK - S.A., provenite din fondurile alocate 

de la bugetul de stat, se execut  prin organe proprii,ă  

acestea fiind abilitate s  duc  la îndeplinire m surileă ă ă  

asigur torii i s  efectueze procedura de executare silit ,ă ş ă ă  

potrivit prevederilor prezentului cod.

(4) Organele prev zute la alin. (2) i (3) sunt denumiteă ş  

în continuare organe de executare silit .ă
(4^1) Organele de executare prev zute la alin. (4) suntă  

competente i pentru executarea silit  a crean� e lorș ă  

prev zute la ă art. 141 alin. (1^2).

(5) Pentru efectuarea procedurii de executare silit  esteă  

competent organul de executare în a c rui raz  teritorială ă ă 

se g sesc bunurile urm ribile, coordonarea întregiiă ă  

execut ri revenind organului de executare în a c rui rază ă ă 

teritorial  î i are domiciliul fiscal debitorul sau organul deă ş  

executare competent, desemnat potrivit art. 33, dup  caz.ă  

În cazul în care executarea silit  se face prin poprire,ă  

aplicarea m surii de executare silit  se face de c treă ă ă  

organul de executare coordonator.

(5^1) Coordonarea execut rii silite în cazul în care s-aă  

dispus atragerea r spunderii solidare cu debitorul aflat înă  

stare de insolvabilitate, în condi� i i le  art. 27, ori în cazul 

prev zut la ă art.25 alin. (2) lit. e) revine organului de 

executare în a c rui raz  teritorial  î i are domiciliul fiscală ă ă ș  

debitorul sau organului de executare competent desemnat 

potrivit art. 33 alin. (3), dup  caz.ă
(5^2) Coordonarea execut rii silite în cazul în care s-aă  

dispus atragerea r spunderii membrilor organelor deă  

conducere, potrivit dispozi� i i lor  cap. IV din Legea nr. 



85/2006, cu modific rile i complet rile ulterioare, revineă ș ă  

organului de executare în ac rui raz  teritorial  î i are/ i-aă ă ă ș ș  

avut domiciliul fiscal debitorul insolvent sau organului de 

executare competent desemnat potrivit art. 33 alin. (3), 

dup  caz.ă
(5^3) Organul de executare coordonator în cazul 

prev zut la ă art. 164 alin. (2) este cel în a c rui rază ă 

teritorial  î i are domiciliul fiscal sau î i desf oară ș ș ăș ă 

activitatea debitorul ale c rui bunuri au fost adjudecate.ă
(6) În cazul în care, potrivit legii, s-a dispus atragerea 

r spunderii membrilor organelor de conducere, înă  

conformitate cu dispozi iile ţ cap. IV din Legea nr. 85/2006 

privind procedura insolven ei, i pentru crean e fiscale, prinţ ş ţ  

derogare de la prevederile art. 142 din Legea nr. 85/2006, 

executarea silit  se efectueaz  de organul de executare înă ă  

condi iile prezentului cod.ţ
(7) Atunci când se constat  c  exist  pericolul evidentă ă ă  

de înstr inare, substituire sau de sustragere de la executareă  

silit  a bunurilor i veniturilor urm ribile ale debitorului,ă ş ă  

organul de executare în a c rui raz  teritorial  se află ă ă ă 

domiciliul fiscal al debitorului poate proceda la 

indisponibilizarea i executarea silit  a acestora, indiferentş ă  

de locul în care se g sesc bunurile.ă
(8) Organul de executare coordonator va sesiza în scris 

celelalte organe prev zute la alin. (5), comunicându-le titlulă  

executoriu în copie certificat , situa ia debitorului, contul înă ţ  

care se vor vira sumele încasate, precum i orice alte dateş  

utile pentru identificarea debitorului i a bunurilor oriş  

veniturilor urm ribile.ă
(9) În cazul în care asupra acelora i venituri ori bunuriş  

ale debitorului a fost pornit  executarea, atât pentruă  

realizarea titlurilor executorii privind crean e fiscale, cât iţ ş  

pentru titluri ce se execut  în condi iile prev zute de alteă ţ ă  



dispozi ii legale, executarea silit  se va face, potrivitţ ă  

dispozi iilor prezentului cod, de c tre organele de executareţ ă  

prev zute de acesta.ă
(10) Când se constat  c  domiciliul fiscal al debitoruluiă ă  

se afl  în raza teritorial  a altui organ de executare, titlulă ă  

executoriu împreun  cu dosarul execut rii vor fi trimiseă ă  

acestuia, în tiin ându-se, dac  este cazul, organul de laş ţ ă  

care s-a primit titlul executoriu.

Art. 136^1 Reguli speciale privind executarea silit  aă  

crean� e lor  datorate bugetelor locale ale unit� i loră  

administrativ-teritoriale sau, dup  caz, subdiviziuniloră  

administrativ-teritoriale ale municipiilor

(1) Autorit� i le  administra� i e i  publice locale suntă  

obligate s  colaboreze i s  efectueze procedura deă ș ă  

executare silit  a crean� e lor  fiscale datorate bugeteloră  

locale ale unit� i lor  administrativ-teritoriale sau, dup�  caz,ă ă  

subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor.

(2) În situa� i a  în care debitorul datoreaz  impozite,ă  

taxe sau alte venituri la bugetul local i nu are bunuriș  

urm ribile pe raza teritorial  a respectivei unit� iă ă ă  

administrativ-teritoriale sau a subdiviziunii unit� i iă  

administrativ-teritoriale a municipiului, competen� a  pentru 

efectuarea procedurii de executare silit  revine organuluiă  

fiscal în a c rui raz  teritorial  se afl  bunurile urm ribile.ă ă ă ă ă
(3) Organul fiscal din cadrul autorit� i i  administra� i e iă  

publice locale care administreaz  crean� e le  fiscaleă  

prev zute la alin. (2), denumit în prezentul articol autoritateă  

solicitant , solicit , în scris, organului fiscal din cadrulă ă  

autorit� i i  administra� i e i  publice locale în a c rui rază ă ă 

teritorial  se afl  situate bunurile mobile sau imobile,ă ă  

denumit în prezentul articol autoritate solicitat , efectuareaă  

procedurii de executare silit .ă



(4) Cererea con� i ne,  în mod obligatoriu, urm toareleă  

informa� i i :

a) datele de identificare a debitorului;

b) valoarea crean� e i  de recuperat;

c) valoarea crean� e lor  fiscale accesorii stabilite, 

potrivit legii, pân  la data solicit rii;ă ă
d) contul în care se vireaz  sumele încasate;ă
e) orice date necesare pentru identificarea bunurilor 

urm ribile, dac  este cazul.ă ă
(5) Cererea este înso� i t  obligatoriu de o copie aă  

titlului executoriu.

(6) Autoritatea solicitat  confirm , în scris, primireaă ă  

cererii, în termen de 10 zile de la data primirii.

(7) Autoritatea solicitat  poate refuza efectuareaă  

procedurii de executare silit  în urm toarele cazuri:ă ă
a) titlul executoriu nu este valabil;

b) cererea nu con� i ne  toate informa� i i le  prev� zute laă  

alin. (4).

(8) Sumele realizate prin executare silit  se virează ă 

autorit� i i  solicitante. Prevederile ă art. 168 se aplic  în modă  

corespunz tor.ă

Art. 137 Executarea silit  în cazul debitorilor solidariă
(1) Organul de executare coordonator, în cazul 

debitorilor solidari, este cel în a c rui raz  teritorial  î i areă ă ă ş  

domiciliul fiscal debitorul despre care exist  indicii c  de ineă ă ţ  

mai multe venituri sau bunuri urm ribile.ă
(1^1) Coordonarea execut rii silite în cazul în care s-aă  

dispus atragerea r spunderii solidare în condi iile ă ţ art. 27 iş  

28 revine organului de executare în a c rui raz  teritorială ă ă 

î i are domiciliul fiscal debitorul aflat în stare deş  

insolvabilitate sau insolven  sau organul de executareţă  

competent, desemnat potrivit art. 33, dup  caz.ă



(2) Organul de executare coordonator înscrie în 

întregime debitul în eviden ele sale i ia m suri deţ ş ă  

executare silit , comunicând întregul debit organelor deă  

executare în a c ror raz  teritorial  se afl  domiciliile fiscaleă ă ă ă  

ale celorlal i codebitori, aplicându-se dispozi iile ţ ţ art. 136.

(3) Organele de executare sesizate, c rora li s-aă  

comunicat debitul, dup  înscrierea acestuia într-o evidenă ţă 

nominal , vor lua m suri de executare silit  i vor comunicaă ă ă ş  

organului de executare coordonator sumele realizate în 

contul debitorului, în termen de 10 zile de la realizarea 

acestora.

(4) Dac  organul de executare coordonator, care ineă ţ  

eviden a întregului debit, constat  c  acesta a fost realizatţ ă ă  

prin actele de executare silit  f cute de el însu i i deă ă ş ş  

celelalte organe sesizate potrivit alin. (3), el este obligat să 

cear  în scris acestora din urm  s  înceteze de îndată ă ă ă 

executarea silit .ă

Art. 138 Executorii fiscali

(1) Executarea silit  se face de organul de executareă  

competent prin intermediul executorilor fiscali. Ace tiaş  

trebuie s  de in  o legitima ie de serviciu pe care trebuie să ţ ă ţ ă 

o prezinte în exercitarea activit ii.ăţ
(2) Executorul fiscal este împuternicit în fa a debitoruluiţ  

i a ter ilor prin legitima ia de executor fiscal i delega ieş ţ ţ ş ţ  

emis  de organul de executare silit .ă ă
(3) În exercitarea atribu iilor ce le revin, pentruţ  

aplicarea procedurilor de executare silit , executorii fiscaliă  

pot:

a) s  intre în orice incint  de afaceri a debitorului,ă ă  

persoan  juridic , sau în alte incinte unde acesta î iă ă ş  

p streaz  bunurile, în scopul identific rii bunurilor sauă ă ă  

valorilor care pot fi executate silit, precum i s  analizezeş ă  



eviden a contabil  a debitorului în scopul identific rii ter ilorţ ă ă ţ  

care datoreaz  sau de in în p strare venituri ori bunuri aleă ţ ă  

debitorului;

b) s  intre în toate înc perile în care se g sesc bunuriă ă ă  

sau valori ale debitorului, persoan  fizic , precum i să ă ş ă 

cerceteze toate locurile în care acesta î i p streazş ă ă 

bunurile;

c) s  solicite i s  cerceteze orice document sauă ş ă  

element material care poate constitui o prob  înă  

determinarea bunurilor proprietate a debitorului.

(4) Executorul fiscal poate intra în înc perile ceă  

reprezint  domiciliul sau re edin a unei persoane fizice, cuă ş ţ  

consim mântul acesteia, iar în caz de refuz, organul deţă  

executare va cere autorizarea instan ei judec tore tiţ ă ş  

competente potrivit dispozi iilor ţ Codului de procedur  civilă ă.

(5) Accesul executorului fiscal în locuin , în incinta deţă  

afaceri sau în orice alt  înc pere a debitorului, persoană ă ă 

fizic  sau juridic , se poate efectua între orele 6,00 - 20,00,ă ă  

în orice zi lucr toare. Executarea început  va puteaă ă  

continua în aceea i zi sau în zilele urm toare. În cazuriş ă  

temeinic justificate de pericolul înstr in rii unor bunuri,ă ă  

accesul în înc perile debitorului va avea loc i la alte oreă ş  

decât cele men ionate, precum i în zilele nelucr toare, înţ ş ă  

baza autoriza iei prev zute la alin. (4).ţ ă
(6) În absen a debitorului sau dac  acesta refuzţ ă ă 

accesul în oricare dintre înc perile prev zute la alin. (3),ă ă  

executorul fiscal poate s  p trund  în acestea în prezen aă ă ă ţ  

unui reprezentant al poli iei ori al jandarmeriei sau a altuiţ  

agent al for ei publice i a doi martori majori, fiind aplicabileţ ş  

prevederile alin. (4) i (5).ş

Art. 139 Executarea silit  împotriva veniturilor bugetuluiă  

general consolidat



Impozitele, taxele, contribu iile i orice alte venituri aleţ ş  

bugetului general consolidat nu pot fi urm rite de nici ună  

creditor pentru nici o categorie de crean e în cadrulţ  

procedurii de executare silit .ă

Art. 140 Executarea silit  împotriva unei asocieri f ră ă ă 

personalitate juridică
Pentru executarea silit  a crean elor fiscale datorate deă ţ  

o asociere f r  personalitate juridic , chiar dac  exist  ună ă ă ă ă  

titlu executoriu pe numele asocierii, pot fi executate silit atât 

bunurile mobile i imobile ale asocierii, cât i bunurileş ş  

personale ale membrilor acesteia.

Art. 141 Titlul executoriu i condi iile pentru începereaş ţ  

execut rii siliteă
(1) Executarea silit  a crean elor fiscale se efectuează ţ ă 

în temeiul unui titlu executoriu emis potrivit prevederilor 

prezentului cod de c tre organul de executare competent înă  

a c rui raz  teritorial  î i are domiciliul fiscal debitorul sau ală ă ă ş  

unui înscris care, potrivit legii, constituie titlu executoriu.

(1^1) În titlul executoriu emis, potrivit legii, de organul 

de  executare prev zut la alin. (1) se înscriu toateă  

crean� e le  fiscale neachitate la scaden� ,  reprezentândă  

impozite, taxe, contribu� i i  i alte venituri ale bugetuluiș  

general consolidat, precum i accesoriile aferente acestora,ș  

stabilite în condi� i i le  legii. Cu excep� i a  cazului în care 

prin lege se prevede c  un înscris constituie titlu executoriu,ă  

nici un titlu executoriu nu se poate emite în absen� a  unui 

titlu de crean�  în baza c ruia se stabilesc, în condi� i i leă ă  

legii, crean� e  fiscale principale sau accesorii.

(1^2) Executarea silit  a crean� e lor  bugetare rezultateă  

din raporturi juridice contractuale se efectueaz  în bazaă  



hot rârii judec tore ti sau a altui înscris care, potrivit legii,ă ă ș  

constituie titlu executoriu.

(2) Titlul de crean  devine titlu executoriu la data laţă  

care crean a fiscal  este scadent  prin expirarea termenuluiţ ă ă  

de plat  prev zut de lege sau stabilit de organul competentă ă  

ori în alt mod prev zut de lege.ă
(3) Modificarea titlului de crean  atrage modificareaţă  

titlului executoriu în mod corespunz tor.ă
(4) Titlul executoriu emis potrivit alin. (1) de organul de 

executare competent va con ine, pe lâng  elementeleţ ă  

prev zute la ă art. 43 alin. (2), urm toarele: codul deă  

identificare fiscal , domiciliul fiscal al acestuia, precum iă ş  

orice alte date de identificare; cuantumul i natura sumelorş  

datorate i neachitate, temeiul legal al puterii executorii aş  

titlului.

(5) Pentru debitorii obliga i în mod solidar la plataţ  

crean elor fiscale se va întocmi un singur titlu executoriu.ţ
(6) Titlurile executorii emise de alte organe 

competente, care privesc crean e fiscale, se transmit înţ  

termen de cel mult 30 de zile de la emitere, spre executare 

silit , potrivit legii, organelor prev zute la ă ă art. 136.

(7) Netransmiterea proceselor-verbale de constatare iș  

sanc� i onare  a contraven� i i lor  în termen de 90 de zile de 

la emiterea de c tre organele competente atrage anulareaă  

acestora prin decizie de c tre conduc torul organuluiă ă  

emitent.   Conduc torul organului emitent al titluluiă  

executoriu are obliga� i a  emiterii deciziei de imputare a 

contravalorii contraven� i e i  personalului care se face 

vinovat de întârziere. Decizia de imputare se comunic  deă  

c tre organul emitent persoanei vinovate, care trebuie să ă 

achite contravaloarea contraven� i e i  în termen de 15 zile 

de la data comunic rii deciziei. La expirarea acestui termen,ă  

decizia devine titlu executoriu. Contravaloarea 



contraven� i e i  înscrise în decizia de imputare se face venit 

la bugetul de stat sau bugetul local c ruia i se datora,ă  

potrivit legii,amenda contraven� i onal .  Termenul de 90 deă  

zile se prelunge te cu perioada scurs  în procedura deș ă  

contestare a proceselor-verbale de constatare a 

contraven� i e i.

(8) În cazul în care titlurile executorii emise de alte 

organe decât cele prev zute la ă art. 33 alin. (1) nu cuprind 

unul dintre urm toarele elemente: numele i prenumele sauă ş  

denumirea debitorului, codul numeric personal, codul unic 

de înregistrare, domiciliul sau sediul, cuantumul sumei 

datorate, temeiul legal, semn tura organului care l-a emis iă ş  

dovada comunic rii acestora, organul de executare vaă  

restitui de îndat  titlurile executorii organelor emitente.ă
(9) În cazul în care titlul executoriu i-a fost transmis 

spre executare de c tre un alt organ, organul de executareă  

îi va confirma primirea, în termen de 30 de zile.

(10) Institu iile  publice  finan ate  total  sau  par ial  de  laţ ţ ţ  

bugetul  de  stat,  bugetul  asigur rilor  sociale  de  stat,  bugeteleă  

fondurilor speciale, dup  caz, care nu au organe de executareă  

silit  proprii,  transmit  titlurile  executorii  privind  venituri  aleă  

bugetului  general  consolidat,  spre  executare  silit ,  organeloră  

fiscale  din  subordinea  Agen iei  Na ionale  de  Administrareţ ţ  

Fiscal . Sumele astfel realizate se fac venit la bugetul din careă  

sunt finan ate institu iile publice.ţ ţ
(10^1) Institu iile  publice  finan ate  integral  din  venituriţ ţ  

proprii,  care  nu  au  organe  de  executare  silit  proprii,  potă  

transmite  titlurile  executorii  privind  venituri  proprii  organelor 

fiscale  din  subordinea  Agen iei  Na ionale  de  Administrareţ ţ  

Fiscal  sau,  dup  caz,  organelor  fiscale  ale  unit iloră ă ăţ  

administrativ-teritoriale ori subdiviziunilor administrativ-teritoriale 

ale municipiilor. Sumele astfel realizate se fac venit la bugetul de 

stat sau la bugetul local, dup  caz.ă



(11) Institu� i i le  publice finan� a te  total sau par� i a l  de la 

bugetul  local,  care  nu  au  organe  de  executare  silit  proprii,ă  

transmit  titlurile  executorii  privind  venituri  ale  bugetului  local, 

spre  executare  silit ,  organelor  fiscale  ale  unit� i loră ă  

administrativ-teritoriale  sau,  dup  caz,  subdiviziuniloră  

administrativ-teritoriale  ale municipiilor.  Sumele astfel  realizate 

se fac venit la bugetul local.

(12) *** Abrogat.

Norme metodologice

Art. 142 Reguli privind executarea silită
(1) Executarea silit  se poate întinde asupra veniturilor iă ş  

bunurilor  proprietate  a  debitorului,  urm ribile  potrivit  legii,  iară  

valorificarea acestora se efectueaz  numai în m sura necesară ă ă 

pentru  realizarea  crean elor  fiscale  i  a  cheltuielilor  deţ ş  

executare. Executarea silit  a bunurilor proprietate a debitorului,ă  

urm ribile  potrivit  legii,  se  efectueaz ,  de  regul ,  în  limita  aă ă ă  

150% din valoarea crean elor fiscale, inclusiv a cheltuielilor deţ  

executare.

(1^1) Sunt  supuse  sechestr rii  i  valorific rii  bunurileă ş ă  

urm ribile proprietate a debitorului, prezentate de acesta i/sauă ş  

identificate de c tre organul de executare, în urm toarea ordine:ă ă
    a) bunurile mobile i imobile care nu sunt direct folosite înş  

activitatea ce constituie principala surs  de venit;ă
    b) bunuri  care  nu  sunt  nemijlocit  predestinate  pentru 

desf urarea activit ii care constituie principala surs  de venit;ăş ăţ ă
    c) bunurile  mobile  i  imobile  ce  se  afl  temporar  înş ă  

de inerea  altor  persoane  în  baza  contractelor  de  arend ,  deţ ă  

împrumut, de închiriere, de concesiune, de leasing i altele;ş
    d) ansamblu de bunuri în condi iile prevederilor ţ art. 158;

    e) ma ini-unelte, utilaje, materii prime i materiale i alteş ş ş  

bunuri  mobile,  precum i  bunuri  imobile  ce  servesc  activit iiş ăţ  

care constituie principala surs  de venit;ă



    f) produse finite.

(1^2) Organul fiscal  poate trece la sechestrarea bunurilor 

din urm toarea categorie din cele prev zute la alin. (1^1) ori deă ă  

câte ori valorificarea nu este posibil . ă
(2) Bunurile supuse unui regim special de circula ie potţ  

fi urm rite numai cu respectarea condi iilor prev zute deă ţ ă  

lege.

(3) În cadrul procedurii de executare silit  se pot folosiă  

succesiv sau concomitent modalit ile de executare silităţ ă 

prev zute de prezentul cod.ă
(4) Executarea silit  a crean elor fiscale nu seă ţ  

perimeaz .ă
(5) Executarea silit  se desf oar  pân  la stingereaă ăş ă ă  

crean elor fiscale înscrise în titlul executoriu, inclusiv aţ  

dobânzilor, penalit ilor de întârziere sau major rilor deăţ ă  

întârziere, dup  caz, ori a altor sume, datorate sau acordateă  

potrivit legii prin acesta, precum i a cheltuielilor deş  

executare.

(6) În cazul în care prin titlul executoriu sunt prev zute,ă  

dup  caz, dobânzi, penalit i de întârziere, major ri deă ăţ ă  

întârziere sau alte sume, f r  s  fi fost stabilit cuantumulă ă ă  

acestora, ele vor fi calculate de c tre organul de executareă  

i consemnate într-un proces-verbal care constituie titluş  

executoriu, care se comunic  debitoruluiă  
(7) Fa  de ter i, inclusiv fa  de stat, o garan ie real  iţă ţ ţă ţ ă ş  

celelalte sarcini reale asupra bunurilor au un grad de 

prioritate care se stabile te de la momentul în care acesteaş  

au fost f cute publice prin oricare dintre metodele prev zuteă ă  

de lege.

Art. 143 Obliga ia de informareţ
În vederea începerii execut rii silite, organul deă  

executare competent se poate folosi de mijloacele de probă 



prev zute la ă art. 49, în vederea determin rii averii i aă ş  

venitului debitorului. La cererea organului fiscal, debitorul 

este obligat s  furnizeze în scris, pe propria r spundere,ă ă  

informa iile solicitate.ţ

Art. 144 Precizarea naturii debitului

În toate actele de executare silit  trebuie s  se indiceă ă  

titlul executoriu i s  se arate natura i cuantumul debituluiş ă ş  

ce face obiectul execut rii.ă

Art. 145 Soma iaţ
(1) Executarea silit  începe prin comunicarea soma iei.ă ţ  

Dac  în termen de 15 zile de la comunicarea soma iei nu seă ţ  

stinge debitul, se continu  m surile de executare silit .ă ă ă  

Soma ia este înso it  de un exemplar al titlului executoriu.ţ ţ ă
(2) Soma ia cuprinde, pe lâng  elementele prev zute laţ ă ă  

art. 43 alin. (2), urm toarele: num rul dosarului deă ă  

executare; suma pentru care se începe executarea silit ;ă  

termenul în care cel somat urmeaz  s  pl teasc  sumaă ă ă ă  

prev zut  în titlul executoriu, precum i indicareaă ă ş  

consecin elor nerespect rii acesteia.ţ ă

Art. 146 Drepturi i obliga ii ale ter uluiş ţ ţ
Ter ul nu se poate opune sechestr rii unui bun alţ ă  

debitorului, invocând un drept de gaj, drept de ipotec  sauă  

un privilegiu. Ter ul va participa la distribuirea sumelorţ  

rezultate din valorificarea bunului, potrivit legii.

Art. 147 Evaluarea bunurilor supuse execut rii siliteă
(1) Înaintea valorific rii bunurilor, acestea vor fiă  

evaluate. Evaluarea se efectueaz  de organul de executareă  

prin exper i evaluatori proprii sau prin exper i evaluatoriţ ţ  

independen i. Evaluatorii independen i sunt desemna i înţ ţ ţ  

condi iile ţ art. 55. Atât evaluatorii proprii, cât i evaluatoriiş  



independen i sunt obliga i s  î i îndeplineasc  atribu iile ceţ ţ ă ş ă ţ  

le revin, astfel cum reies din prezentul cod, din actul prin 

care s-a dispus expertiza, precum i din actul prin care auş  

fost numi i.ţ
(2) Organul de executare va actualiza pre ul deţ  

evaluare inând cont de rata infla iei.ţ ţ
(3) Atunci când se consider  necesar, organul deă  

executare va proceda la o nou  evaluare.ă
(4) Organul de executare poate proceda la o nouă 

evaluare în situa� i i  cum sunt: când se constat  modific riă ă  

ale pre� u r i lor  de circula� i e  pe pia� a  liber  a bunurilor,ă  

când valoarea bunului s-a modificat prin deterior ri sau prină  

amenaj ri. Prevederile alin.(1) sunt aplicabile în modă  

corespunz tor.ă
Norme metodologice

Art. 148 Suspendarea, întreruperea sau încetarea 

execut rii siliteă
(1) Executarea silit  se poate suspenda, întrerupe sauă  

poate înceta în cazurile prev zute de prezentul cod.ă
(2) Executarea silit  se suspend :ă ă
a) când suspendarea a fost dispus  de instan  sau deă ţă  

creditor, în condi iile legii;ţ
b) la data comunic rii aprob rii înlesnirii la plat , înă ă ă  

condi iile legii;ţ
c) în cazul prev zut la ă art. 156;

d) pe o perioad  de cel mult 6 luni, în cazuriă  

excep ionale, i doar o singur  dat  pentru acela i debitor,ţ ş ă ă ş  

prin hot râre a Guvernului;ă
e) în alte cazuri prev zute de lege.ă
(2^1) Executarea silit  se suspend  i în cazul în care,ă ă ş  

ulterior începerii execut rii silite, se depune o cerere deă  

restituire/rambursare, iar cuantumul sumei solicitate este 



egal cu sau mai mare decât crean a fiscal  pentru care s-aţ ă  

început executarea silit . În acest caz, executarea silit  seă ă  

suspend  la data depunerii cererii.ă
(2^2) Pe perioada suspend rii execut rii silite, acteleă ă  

de executare efectuate anterior, precum i orice alte m suriș ă  

de executare, inclusiv cele de indisponibilizare a bunurilor, 

veniturilor ori sumelor din conturile bancare, r mân înă  

fiin� .ă
(2^3) Suspendarea execut rii silite prin poprire bancară ă 

are ca efect încetarea indisponibiliz rii sumelor viitoareă  

provenite din încas rile zilnice în conturile în lei i în valut ,ă ș ă  

începând cu data i ora comunic rii c tre institu� i i le  deș ă ă  

credit a adresei de suspendare a execut rii silite prină  

poprire.

(3) Executarea silit  se întrerupe în cazurile prev zuteă ă  

expres de lege. Executarea silit  nu se întrerupe peă  

perioada în care un contribuabil este declarat insolvabil.

(4) Executarea silit  înceteaz  dac :ă ă ă
a) s-au stins integral obliga iile fiscale prev zute în titlulţ ă  

executoriu, inclusiv obliga iile de plat  accesorii, cheltuielileţ ă  

de executare i orice alte sume stabilite în sarcinaş  

debitorului, potrivit legii;

b) a fost desfiin at titlul executoriu;ţ
c) în alte cazuri prev zute de lege.ă
(5) M surile  de  executare  silit  aplicate  în  condi iileă ă ţ  

prezentului cod se ridic  prin decizie întocmit  în cel mult două ă ă 

zile  de  la  data  la  care  a  încetat  executarea  silit ,  de  c treă ă  

organul  de  executare.  Nerespectarea  termenului  atrage 

r spunderea potrivit ă art. 227 alin. (2).

(5^1) În m sura în care crean ele fiscale înscrise în titluriă ţ  

executorii se sting prin plat , prin poprire sau prin alte modalit iă ăţ  

prev zute de prezentul cod, sechestrele aplicate pe acele titluriă  

asupra  bunurilor,  cu  valoare  mai  mic  sau  egal  cu  sumaă ă  



crean elor fiscale astfel stinse, se ridic , prin decizie întocmitţ ă ă 

de  organul  de  executare,  în  cel  mult  dou  zile  de  la  dataă  

stingerii.

(5^2) Organul de executare ridic  poprirea bancar  pentruă ă  

sumele care dep esc cuantumul crean elor înscrise în adresaăş ţ  

de  înfiin are  a  popririi  în  situa ia  în  care,  din  informa iileţ ţ ţ  

comunicate  de  b nci  rezult  c  sumele  indisponibilizate  înă ă ă  

favoarea  organului  de  executare  acoper  crean ele  fiscaleă ţ  

înscrise  în  adresa  de  înfiin are  a  popririi  i  sunt  îndepliniteţ ş  

condi iile pentru realizarea crean ei.ţ ţ
(5^3) Poprirea  bancar  se  ridic  i  în  situa ia  în  careă ă ş ţ  

organul de executare constat  c  poprirea a r mas f r  obiect.ă ă ă ă ă
 (6) În cazul în care popririle înfiin ate de organul deţ  

executare genereaz  imposibilitatea debitorului de a- iă ş  

continua activitatea economic , cu consecin e socialeă ţ  

deosebite, creditorul fiscal poate dispune, la cererea 

debitorului i inând seama de motivele invocate de acesta,ş ţ  

fie suspendarea temporar  total , fie suspendareaă ă  

temporar  par ial  a execut rii silite prin poprire.ă ţ ă ă  

Suspendarea se poate dispune pentru o perioad  de celă  

mult 6 luni de la data comunic rii c tre banc  sau alt teră ă ă ţ 
poprit a suspend rii popririi de c tre organul fiscal.ă ă

(7) Odat  cu cererea de suspendare prev zut  la alin.ă ă ă  

(6) debitorul va indica bunurile libere de orice sarcini, oferite 

în vederea sechestr rii, sau alte garan ii prev zute de lege,ă ţ ă  

la nivelul sumei pentru care s-a început executarea silit .ă
(8) Dispozi iile alin. (7) nu se aplic  în cazul în careţ ă  

valoarea bunurilor deja sechestrate de creditorul fiscal 

acoper  valoarea crean ei pentru care s-a începută ţ  

executarea silit  prin poprire.ă
Norme metodologice

 



Art. 148^1 Suspendarea execut rii silite în cazul depunerii uneiă  

scrisori de garan� ie  bancară
(1) În cazul contesta� i i lor  formulate împotriva actelor 

administrative fiscale prin care se stabilesc crean� e  

fiscale, executarea silit  se suspenda sau nu începe pentruă  

obliga iile fiscale contestate dac  contribuabilul depune laţ ă  

organul fiscal competent o scrisoare de garan� i e  bancară 

la nivelul obliga iilor fiscale contestate. Valabilitatea scrisoriiţ  

de garan� i e  bancar  trebuie s  fie de minimum 6 luni de laă ă  

data emiterii.

(2) În situa ia în care pe perioada de valabilitate aţ  

scrisorii de garan� i e  bancar  contesta ia este respins , înă ţ ă  

totalitate sau în parte, organul fiscal execut  garan� i a  înă  

ultima zi de valabilitate a acesteia dac  sunt îndepliniteă  

cumulativ urm toarele condi� i i :ă
a) contribuabilul nu pl te te obliga iile fiscale pentruă ș ţ  

care s-a respins contesta� i a;

b) contribuabilul nu depune o noua scrisoare de 

garan� i e  bancar ;ă
c) instan� a  judec toreasca nu a dispus, prin hot râreă ă  

executorie, suspendarea execut rii actului administrativă  

fiscal potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, 

cu modific rile i complet rile ulterioare.ă ş ă
(3) Scrisoarea de garan� i e  bancar  r mâne f ră ă ă ă 

obiect în urm toarele situa� i i :ă
a) contesta ia a fost admis , în totalitate;ţ ă
b) instan� a  judec toreasca admite, prin hot râreă ă  

executorie, cererea contribuabilului de suspendare a 

execut rii actului administrativ fiscal potrivit Legii nr.ă  

554/2004, cu modific rile i complet rile ulterioare.ă ş ă
(4) Pe toat  perioada suspend rii execut rii siliteă ă ă  

potrivit prezentului articol, crean ele fiscale ce fac obiectulţ  

suspend rii nu se sting, cu excep ia situa iei în careă ţ ţ  



contribuabilul opteaz  pentru stingerea acestora potrivit ă art. 

115 alin. (3^2).

SEC IUNEA a 2-aŢ
Executarea silit  prin poprireă

 

Art. 149 Executarea silit  a sumelor ce se cuvin debitoriloră
(1) Sunt supuse execut rii silite prin poprire orice sumeă  

urm ribile reprezentând venituri i disponibilit i b ne ti înă ş ăţ ă ş  

lei i în valut , titluri de valoare sau alte bunuri mobileş ă  

necorporale, de inute i/sau datorate, cu orice titlu,ţ ş  

debitorului de c tre ter e persoane sau pe care ace tia leă ţ ş  

vor datora i/sau de ine în viitor în temeiul unor raporturiş ţ  

juridice existente.

(2) Sumele reprezentând credite nerambursabile sau 

finan ri primite de la institu ii sau organiza ii interna ionaleţă ţ ţ ţ  

pentru derularea unor programe ori proiecte nu sunt supuse 

execut rii silite prin poprire, în cazul în care împotrivaă  

beneficiarului acestora a fost pornit  procedura execut riiă ă  

silite.

(3) În cazul sumelor urm ribile reprezentând venituri iă ş  

disponibilit i în valut , b ncile sunt autorizate s  efectuezeăţ ă ă ă  

convertirea în lei a sumelor în valut , f r  consim mântulă ă ă ţă  

titularului de cont, la cursul de schimb afi at de acesteaş  

pentru ziua respectiv .ă
(4) Sumele ce reprezint  venituri b ne ti ale debitoruluiă ă ş  

persoan  fizic , realizate ca angajat, pensiile de orice fel,ă ă  

precum i ajutoarele sau indemniza iile cu destina ieş ţ ţ  

special  sunt supuse urm ririi numai în condi iile prev zuteă ă ţ ă  

de Codul de procedur  civilă ă.



(5) Poprirea asupra veniturilor debitorilor persoane 

fizice sau persoane juridice se înfiin eaz  de c tre organulţ ă ă  

de executare, printr-o adres  care va fi comunicat  ter uluiă ă ţ  

poprit, dispozi iile ţ art. 44 cu privire la comunicarea actului 

administrativ fiscal aplicându-se în mod corespunz tor.ă  

Totodat , va fi în tiin at i debitorul despre înfiin areaă ş ţ ş ţ  

popririi.

(6) Poprirea nu este supus  valid rii.ă ă
(7) Poprirea înfiin at  anterior, ca m sur  asigur torie,ţ ă ă ă ă  

devine executorie prin comunicarea copiei certificate de pe 

titlul executoriu, f cut  ter ului poprit, i în tiin area despreă ă ţ ş ş ţ  

aceasta a debitorului.

(8) Poprirea se consider  înfiin at  din momentulă ţ ă  

primirii adresei de înfiin are de c tre ter ul poprit. În acestţ ă ţ  

sens, ter ul poprit este obligat s  înregistreze atât ziua, câtţ ă  

i ora primirii adresei de înfiin are a popririi.ş ţ
(9) Dup  înfiin area popririi, ter ul poprit este obligat:ă ţ ţ
a) s  pl teasc , de îndat  sau dup  data la careă ă ă ă ă  

crean a devine exigibil , organului fiscal, suma re inut  iţ ă ţ ă ş  

cuvenit , în contul indicat de organul de executare;ă
b) s  indisponibilizeze bunurile mobile necorporaleă  

poprite, în tiin ând despre aceasta organul de executare.ş ţ
(9^1) În situa ia în care, la data comunic rii adresei deţ ă  

înfiin are a popririi, ter ul poprit nu datoreaz  vreo sum  deţ ţ ă ă  

bani debitorului urm rit sau nu va datora în viitor asemeneaă  

sume în temeiul unor raporturi juridice existente, va în tiin aş ţ  

despre acest fapt organul de executare în termen de 5 zile 

de la primirea adresei de înfiin are a popririi.ţ
(10) În cazul în care sumele datorate debitorului sunt 

poprite de mai mul i creditori, ter ul poprit îi va anun a înţ ţ ţ  

scris despre aceasta pe creditori i va proceda laş  

distribuirea sumelor potrivit ordinii de preferin  prev zute laţă ă  

art. 170.



(11) ) Pentru stingerea crean elor fiscale, debitoriiţ  

titulari de conturi bancare pot fi urm ri i prin poprire asupraă ţ  

sumelor din conturile bancare, prevederile alin. (5) 

aplicându-se în mod corespunz tor. În acest caz, prină  

excep ie de la art. 145 alin. (1), poprirea nu poate fiţ  

înfiin at  înainte de împlinirea unui termen de 30 de zile deţ ă  

la data comunic rii soma iei.ă ţ
(12) În m sura în care este necesar, pentru achitareaă  

sumei datorate la data sesiz rii b ncii, potrivit alin. (11),ă ă  

sumele existente, precum i cele viitoare provenite dinş  

încas rile zilnice în conturile în lei i în valut  suntă ş ă  

indisponibilizate în limita sumei necesare pentru realizarea 

obliga iei ce se execut  silit, astfel cum aceasta rezult  dinţ ă ă  

adresa de înfiin are a popririi. Din momentulţ  

indisponibiliz rii, respectiv de la data i ora primirii adreseiă ş  

de înfiin are a popririi asupra disponibilit ilor b ne ti,ţ ăţ ă ş  

b ncile nu procedeaz  la decontarea documentelor de plată ă ă 

primite, respectiv la debitarea conturilor debitorilor, i nuş  

accept  alte pl i din conturile acestora pân  la achitareaă ăţ ă  

integral  a obliga iilor fiscale înscrise în adresa de înfiin areă ţ ţ  

a popririi, cu excep ia:ţ
a) sumelor necesare pl ii drepturilor salariale, inclusivăţ  

a impozitelor i contribu iilor aferente acestora, re inute laş ţ ţ  

surs , dac , potrivit declara iei pe propria r spundere aă ă ţ ă  

debitorului sau reprezentantului s u legal, rezult  că ă ă 

debitorul nu de ine alte disponibilit i b ne ti;  ţ ăţ ă ş
b) sumelor necesare pl ii accizelor de c treăţ ă  

antrepozitarii autoriza i. În acest caz, debitorul va prezentaţ  

unit ii bancare odat  cu dispozi ia de plat  i copiaăţ ă ţ ă ş  

certificat , conform cu originalul, a autoriza iei deă ţ  

antrepozitar;



c) sumelor necesare pl ii accizelor, în numeleăţ  

antrepozitarilor autoriza i, de c tre cump r torii de produseţ ă ă ă  

energetice;

d) sumelor necesare pl ii impozitelor, taxelor iăţ ş  

contribu iilor de care depinde men inerea valabilit iiţ ţ ăţ  

înlesnirii. În acest caz, debitorul va prezenta unit ii bancareăţ  

odat  cu dispozi ia de plat  i copia certificat , conform cuă ţ ă ş ă  

originalul, a documentului prin care s-a aprobat înlesnirea la 

plat .ă
 (12^1) Pe perioada popririi asigur torii, b ncileă ă  

accept  pl� i  din conturile debitorilor dispuse pentruă ă  

stingerea sumelor prev zute la alin. (12), precum i pentruă ș  

stingerea obliga� i i lor  fiscale aferente bugetelor 

administrate de organul fiscal care a înfiin� a t  poprirea.

(13) Înc lcarea prevederilor alin. (9), (10), (12) i (15)ă ş  

atrage nulitatea oric rei pl i.ă ăţ
(14) În cazul în care executarea silit  este suspendată ă 

ori înceteaz , potrivit legii, organul de executareă  

în tiin� eaz  de îndat , în scris, b ncile ori, dup  caz,ș ă ă ă ă  

ter� u l  poprit pentru sistarea, temporar , total  sauă ă  

par� i a l  a indisponibiliz rii conturilor i re� i nerilor. În cază ă ș  

contrar banca este obligat  s  procedeze potrivită ă  

dispozi� i i lor  alin. (12).

(15) În situa ia în care titlurile executorii nu pot fiţ  

onorate în aceea i zi, b ncile vor urm ri executareaş ă ă  

acestora din încas rile zilnice realizate în contul debitorului.ă
(16) Dispozi iile alin. (10) se aplic  în modţ ă  

corespunz tor.ă
Norme metodologice

Art. 150 Executarea silit  a ter ului poprită ţ
(1) Dac  ter ul poprit în tiin eaz  organul de executareă ţ ş ţ ă  

c  nu datoreaz  vreo sum  de bani debitorului urm rit,ă ă ă ă  



precum i în cazul în care se invoc  alte neregularit iş ă ăţ  

privind înfiin area popririi, instan a judec toreasc  în a c reiţ ţ ă ă ă  

raz  teritorial  se afl  domiciliul sau sediul ter ului poprit, laă ă ă ţ  

cererea organului de executare ori a altei p r i interesate,ă ţ  

pe baza probelor administrate, va pronun a men inerea sauţ ţ  

desfiin area popririi.ţ
(2) Judecata se face de urgen  i cu prec dere.ţă ş ă
(3) Pe baza hot rârii de men inere a popririi, careă ţ  

constituie titlu executoriu, organul de executare poate 

începe executarea silit  a ter ului poprit, în condi iileă ţ ţ  

prezentului cod.

 

SEC IUNEA a 3-aŢ
Executarea silit  a bunurilor mobileă

 

Art. 151 Executarea silit  a bunurilor mobileă
(1) Sunt supuse execut rii silite orice bunuri mobile aleă  

debitorului, cu excep iile prev zute de lege.ţ ă
(2) În cazul debitorului persoan  fizic  nu pot fi supuseă ă  

execut rii silite, fiind necesare vie ii i muncii debitorului,ă ţ ş  

precum i familiei sale:ş
a) bunurile mobile de orice fel care servesc la 

continuarea studiilor i la formarea profesional , precum iş ă ş  

cele strict necesare exercit rii profesiei sau a altei ocupa iiă ţ  

cu caracter permanent, inclusiv cele necesare desf ur riiăş ă  

activit ii agricole, cum sunt uneltele, semin ele,ăţ ţ  

îngr mintele, furajele i animalele de produc ie i deăşă ş ţ ş  

lucru;

b) bunurile strict necesare uzului personal sau casnic al 

debitorului i familiei sale, precum i obiectele de cultş ş  

religios, dac  nu sunt mai multe de acela i fel;ă ş



c) alimentele necesare debitorului i familiei sale peş  

timp de dou  luni, iar dac  debitorul se ocup  exclusiv cuă ă ă  

agricultura, alimentele strict necesare pân  la noua recolt ;ă ă
d) combustibilul necesar debitorului i familiei saleş  

pentru înc lzit i pentru prepararea hranei, socotit pentru 3ă ş  

luni de iarn ;ă
e) obiectele necesare persoanelor cu handicap sau 

destinate îngrijirii persoanelor bolnave;

f) bunurile declarate neurm ribile prin alte dispozi iiă ţ  

legale.

(3) Bunurile debitorului persoan  fizic  necesareă ă  

desf ur rii activit ii de comer  nu sunt exceptate de laăş ă ăţ ţ  

executare silit .ă
(4) Executarea silit  a bunurilor mobile se face prină  

sechestrarea i valorificarea acestora, chiar dac  acesteaş ă  

se afl  la un ter . Sechestrul se instituie printr-un proces-ă ţ
verbal.

(5) Pentru bunurile mobile anterior sechestrate ca 

m sur  asigur torie nu este necesar  o nou  sechestrare.ă ă ă ă ă
(6) Executorul fiscal, la începerea execut rii silite, esteă  

obligat s  verifice dac  bunurile prev zute la alin. (5) seă ă ă  

g sesc la locul aplic rii sechestrului i dac  nu au fostă ă ş ă  

substituite sau degradate, precum i s  sechestreze alteş ă  

bunuri ale debitorului, în cazul în care cele g site laă  

verificare nu sunt suficiente pentru stingerea crean ei.ţ
(7) Bunurile nu vor fi sechestrate dac  prin valorificareaă  

acestora nu s-ar putea acoperi decât cheltuielile execut riiă  

silite.

(8) Prin sechestrul înfiin at asupra bunurilor mobile,ţ  

creditorul fiscal dobânde te un drept de gaj care conferş ă 

acestuia în raport cu al i creditori acelea i drepturi ca iţ ş ş  

dreptul de gaj în sensul prevederilor dreptului comun.



(9) De la data întocmirii procesului-verbal de sechestru, 

bunurile sechestrate sunt indisponibilizate. Cât timp 

dureaz  executarea silit  debitorul nu poate dispune deă ă  

aceste bunuri decât cu aprobarea dat , potrivit legii, deă  

organul competent. Nerespectarea acestei interdic ii atrageţ  

r spunderea, potrivit legii, a celui în culp .ă ă
(10) Actele de dispozi ie care ar interveni ulteriorţ  

indisponibiliz rii prev zute la alin. (9) sunt lovite de nulitateă ă  

absolut .ă
(11) În cazurile în care nu au fost luate m suriă  

asigur torii pentru realizarea integral  a crean ei fiscale i laă ă ţ ş  

începerea execut rii silite se constat  c  exist  pericolulă ă ă ă  

evident de înstr inare, substituire sau sustragere de laă  

urm rire a bunurilor urm ribile ale debitorului, sechestrareaă ă  

lor va fi aplicat  o dat  cu comunicarea soma iei.ă ă ţ
Norme metodologice

Art. 152 Procesul-verbal de sechestru

(1) Procesul-verbal de sechestru va cuprinde:

a) denumirea organului de executare, indicarea locului, 

a datei i a orei când s-a f cut sechestrul;ş ă
b) numele i prenumele executorului fiscal care aplicş ă 

sechestrul, num rul legitima iei i al delega iei;ă ţ ş ţ
c) num rul dosarului de executare, data i num rul deă ş ă  

înregistrare a soma iei, precum i titlul executoriu în bazaţ ş  

c ruia se face executarea silit ;ă ă
d) temeiul legal în baza c ruia se face executareaă  

silit ;ă
e) sumele datorate pentru a c ror executare silit  seă ă  

aplic  sechestrul, inclusiv cele reprezentând dobânzi,ă  

penalit i de întârziere sau major ri de întârziere, dup  caz,ăţ ă ă  

men ionându-se i cota acestora, precum i actul normativţ ş ş  

în baza c ruia a fost stabilit  obliga ia de plat ;ă ă ţ ă



f) numele, prenumele i domiciliul debitorului persoanş ă 

fizic  ori, în lipsa acestuia, ale persoanei majore ceă  

locuie te împreun  cu debitorul sau denumirea i sediulş ă ş  

debitorului, numele, prenumele i domiciliul altor persoaneş  

majore care au fost de fa  la aplicarea sechestrului,ţă  

precum i alte elemente de identificare a acestor persoane;ş
g) descrierea bunurilor mobile sechestrate i indicareaş  

valorii estimative a fiec ruia, dup  aprecierea executoruluiă ă  

fiscal, pentru identificarea i individualizarea acestora,ş  

men ionându-se starea de uzur  i eventualele semneţ ă ş  

particulare ale fiec rui bun, precum i dac  s-au luat m suriă ş ă ă  

spre neschimbare, cum sunt punerea de sigilii, custodia ori 

ridicarea de la locul unde se afl , sau de administrare oriă  

conservare a acestora, dup  caz;ă
h) men iunea c  evaluarea se va face înainteaţ ă  

începerii procedurii de valorificare, în cazul în care 

executorul fiscal nu a putut evalua bunul deoarece acesta 

necesit  cuno tin e de specialitate;ă ş ţ
i) men iunea f cut  de debitor privind existen a sauţ ă ă ţ  

inexisten a unui drept de gaj, ipotec  ori privilegiu, dupţ ă ă 

caz, constituit în favoarea unei alte persoane pentru 

bunurile sechestrate;

j) numele, prenumele i adresa persoanei c reia i s-auş ă  

l sat bunurile, precum i locul de depozitare a acestora,ă ş  

dup  caz;ă
k) eventualele obiec ii f cute de persoanele de fa  laţ ă ţă  

aplicarea sechestrului;

l) men iunea c , în cazul în care în termen de 15 zileţ ă  

de la data încheierii procesului-verbal de sechestru 

debitorul nu pl te te obliga iile fiscale, se va trece laă ş ţ  

valorificarea bunurilor sechestrate;

m) semn tura executorului fiscal care a aplicată  

sechestrul i a tuturor persoanelor care au fost de fa  laş ţă  



sechestrare. Dac  vreuna dintre aceste persoane nu poateă  

sau nu vrea s  semneze, executorul fiscal va men ionaă ţ  

aceast  împrejurare.ă
(2) Câte un exemplar al procesului-verbal de sechestru 

se pred  debitorului sub semn tur  sau i se comunic  laă ă ă ă  

domiciliul ori sediul acestuia, precum i, atunci când esteş  

cazul, custodelui, acesta din urm  semnând cu men iuneaă ţ  

de primire a bunurilor în p strare.ă
(3) În vederea valorific rii organul de executare esteă  

obligat s  verifice dac  bunurile sechestrate se g sesc laă ă ă  

locul men ionat în procesul-verbal de sechestru, precum iţ ş  

dac  nu au fost substituite sau degradate.ă
(4) Când bunurile sechestrate g site cu ocaziaă  

verific rii nu sunt suficiente pentru realizarea crean eiă ţ  

fiscale, organul de executare va face investiga iile necesareţ  

pentru identificarea i urm rirea altor bunuri ale debitorului.ş ă
(5) Dac  se constat  c  bunurile nu se g sesc la loculă ă ă ă  

men ionat în procesul-verbal de sechestru sau dac  au fostţ ă  

substituite sau degradate, executorul fiscal încheie proces-

verbal de constatare. Pentru bunurile g site cu prilejulă  

investiga iilor efectuate conform alin. (4) se va încheiaţ  

procesul-verbal de sechestru.

(6) Dac  se sechestreaz  i bunuri gajate pentruă ă ş  

garantarea crean elor altor creditori, organul de executare leţ  

va trimite i acestora câte un exemplar din procesul-verbalş  

de sechestru.

(7) Executorul fiscal care constat  c  bunurile facă ă  

obiectul unui sechestru anterior va consemna aceasta în 

procesul-verbal, la care va anexa o copie de pe procesele-

verbale de sechestru respective. Prin acela i proces-verbalş  

executorul fiscal va declara sechestrate, când este necesar, 

i alte bunuri pe care le va identifica.ş



(8) Bunurile înscrise în procesele-verbale de sechestru 

încheiate anterior se consider  sechestrate i în cadrul noiiă ş  

execut ri silite.ă
(9) În cazul în care executorul fiscal constat  c  înă ă  

leg tur  cu bunurile sechestrate s-au s vâr it fapte care potă ă ă ş  

constitui infrac iuni va consemna aceasta în procesul-verbalţ  

de sechestru i va sesiza de îndat  organele de urm rireş ă ă  

penal  competente.ă

Art. 153 Custodele

(1) Bunurile mobile sechestrate vor putea fi l sate înă  

custodia debitorului, a creditorului sau a altei persoane 

desemnate de organul de executare sau de executorul 

fiscal, dup  caz, ori vor fi ridicate i depozitate de c treă ş ă  

acesta. Atunci când bunurile sunt l sate în custodiaă  

debitorului sau a altei persoane desemnate conform legii iş  

când se constat  c  exist  pericol de substituire ori deă ă ă  

degradare, executorul fiscal poate aplica sigiliul asupra 

bunurilor.

(2) În cazul în care bunurile sechestrate constau în 

sume de bani în lei sau în valut , titluri de valoare, obiecteă  

de metale pre ioase, pietre pre ioase, obiecte de art ,ţ ţ ă  

colec ii de valoare, acestea se ridic  i se depun, cel târziuţ ă ş  

a doua zi lucr toare, la unit ile specializate.ă ăţ
(3) Cel care prime te bunurile în custodie va semnaş  

procesul-verbal de sechestru.

(4) În cazul în care custodele este o alt  persoană ă 

decât debitorul sau creditorul, organul de executare îi va 

stabili acestuia o remunera ie inând seama de activitateaţ ţ  

depus .ă

Art. 153^1 Înlocuirea bunurilor sechestrate



La solicitarea debitorului, organul fiscal poate înlocui 

sechestrul asupra unui bun mobil cu sechestrul asupra altui 

bun mobil sau imobil i numai dac  bunul oferit în vedereaș ă  

sechestr rii este liber de orice sarcini. Dispozi� i i le  ă art. 142 

alin.(1) sunt aplicabile în mod corespunz tor.ă

 

SEC IUNEA a 4-aŢ
Executarea silit  a bunurilor imobileă

 

Art. 154 Executarea silit  a bunurilor imobileă
(1) Sunt supuse execut rii silite bunurile imobileă  

proprietate a debitorului. În situa ia în care debitorul de ineţ ţ  

bunuri în proprietate comun  cu alte persoane, executareaă  

silit  se va întinde numai asupra bunurilor atribuiteă  

debitorului în urma partajului judiciar, respectiv asupra 

sultei.

(2) Executarea silit  imobiliar  se întinde de plin dreptă ă  

i asupra bunurilor accesorii bunului imobil, prev zute deş ă  

Codul civil. Bunurile accesorii nu pot fi urm rite decât odată ă 

cu imobilul.

(3) În cazul debitorului persoan  fizic  nu poate fiă ă  

supus execut rii silite spa iul minim locuit de debitor iă ţ ş  

familia sa, stabilit în conformitate cu normele legale în 

vigoare.

(4) Dispozi iile alin. (3) nu sunt aplicabile în cazurile înţ  

care executarea silit  se face pentru stingerea crean eloră ţ  

fiscale rezultate din s vâr irea de infrac iuni.ă ş ţ
(5) Executorul fiscal care aplic  sechestrul încheie ună  

proces-verbal de sechestru, dispozi� i i le  art. 151 alin. (9), 



(10) i (11), ș art. 152 alin. (1) i (2) i ș ș art. 153^1 fiind 

aplicabile.

(6) Sechestrul aplicat asupra bunurilor imobile în 

temeiul alin. (5) constituie ipotec  legal .ă ă
(7) Dreptul de ipotec  confer  creditorului fiscal înă ă  

raport cu al i creditori acelea i drepturi ca i dreptul deţ ş ş  

ipotec , în sensul prevederilor dreptului comun.ă
(8) Pentru bunurile imobile sechestrate organul de 

executare care a instituit sechestrul va solicita de îndată 

biroului de carte funciar  efectuarea inscrip iei ipotecare,ă ţ  

anexând un exemplar al procesului-verbal de sechestru.

(9) Biroul de carte funciar  va comunica organelor deă  

executare, la cererea acestora, în termen de 10 zile, 

celelalte drepturi reale i sarcini care greveaz  imobilulş ă  

urm rit, precum i titularii acestora, care vor fi în tiin a i deă ş ş ţ ţ  

c tre organul de executare i chema i la termenele fixateă ş ţ  

pentru vânzarea bunului imobil i distribuirea pre ului.ş ţ
(10) Creditorii debitorului, al ii decât titularii drepturilorţ  

men ionate la alin. (9), sunt obliga i ca, în termen de 30 deţ ţ  

zile de la înscrierea procesului-verbal de sechestru al 

bunului imobil în eviden ele de publicitate imobiliar , sţ ă ă 

comunice în scris organului de executare titlurile pe care le 

au pentru bunul imobil respectiv.

Norme metodologice

Art. 155 Instituirea administratorului-sechestru

(1) La instituirea sechestrului i în tot cursul execut riiş ă  

silite, organul de executare poate numi un administrator-

sechestru, dac  aceast  m sur  este necesar  pentruă ă ă ă ă  

administrarea imobilului urm rit, a chiriilor, a arendei i aă ş  

altor venituri ob inute din administrarea acestuia, inclusivţ  

pentru ap rarea în litigii privind imobilul respectiv.ă



(2) Administrator-sechestru poate fi numit creditorul, 

debitorul ori alt  persoan  fizic  sau juridic .ă ă ă ă
(3) Administratorul-sechestru va consemna veniturile 

încasate potrivit alin. (1) la unit ile abilitate i va depuneăţ ş  

recipisa la organul de executare.

(4) Când administrator-sechestru este numit  o altă ă 

persoan  decât creditorul sau debitorul, organul deă  

executare îi va fixa o remunera ie inând seama deţ ţ  

activitatea depus .ă
Norme metodologice

Art. 156 Suspendarea execut rii silite a bunurilor imobileă
(1) Dup  primirea procesului-verbal de sechestru,ă  

debitorul poate solicita organului de executare, în termen de 

15 zile de la comunicare, s  îi aprobe ca plata integral  aă ă  

crean elor fiscale s  se fac  din veniturile bunului imobilţ ă ă  

urm rit sau din alte venituri ale sale pe timp de cel mult 6ă  

luni.

(2) De la data aprob rii cererii debitorului, executareaă  

silit  început  asupra bunului imobil se suspend .ă ă ă
(3) Pentru motive temeinice organul de executare 

poate relua executarea silit  imobiliar  înainte de expirareaă ă  

termenului de 6 luni.

(4) Dac  debitorul persoan  juridic  c ruia i s-aă ă ă ă  

aprobat suspendarea conform prevederilor alin. (2) se 

sustrage ulterior de la executare silit  sau î i provoacă ş ă 

insolvabilitatea, se vor aplica în mod corespunz toră  

prevederile art. 27.

SEC IUNEA a 5-aŢ
Executarea silit  a altor bunuriă

 



Art. 157 Executarea silit  a fructelor neculese i aă ş  

recoltelor prinse de r d ciniă ă
(1) Executarea silit  a fructelor neculese i a recolteloră ş  

prinse de r d cini, care sunt ale debitorului, se efectuează ă ă 

în conformitate cu prevederile prezentului cod privind 

bunurile imobile.

(2) Pentru executarea silit  a recoltelor i a fructeloră ş  

culese sunt aplicabile prevederile prezentului cod privind 

bunurile mobile.

(3) Organul de executare va hot rî, dup  caz,ă ă  

valorificarea fructelor neculese sau a recoltelor a a cumş  

sunt prinse de r d cini sau dup  ce vor fi culese.ă ă ă

Art. 158 Executarea silit  a unui ansamblu de bunuriă
(1) Bunurile mobile i/sau imobile, proprietate aş  

debitorului, pot fi valorificate individual i/sau în ansambluş  

dac  organul de executare apreciaz  c  astfel acestea potă ă ă  

fi vândute în condi ii mai avantajoase.ţ
(2) Organul de executare î i poate schimba op iunea înş ţ  

orice faz  a execut rii, cu reluarea procedurii.ă ă
(3) Pentru executarea silit  a bunurilor prev zute laă ă  

alin. (1) organul de executare va proceda la sechestrarea 

acestora, potrivit prevederilor prezentului cod.

(4) Prevederile sec iunii a 3-aţ  privind executarea silit  aă  

bunurilor mobile i ale ş sec iunii a 4-aţ  privind executarea 

silit  a bunurilor imobile, precum i ale ă ş art. 165     privind plata 

în rate se aplic  în mod corespunz tor.ă ă
 

SEC IUNEA a 6-aŢ
Valorificarea bunurilor

 

Art. 159 Valorificarea bunurilor sechestrate



(1) În cazul în care crean a fiscal  nu este stins  înţ ă ă  

termen de 15 zile de la data încheierii procesului-verbal de 

sechestru, se va proceda, f r  efectuarea altei formalit i, laă ă ăţ  

valorificarea bunurilor sechestrate, cu excep ia situa iilor înţ ţ  

care, potrivit legii, s-a dispus desfiin area sechestrului,ţ  

suspendarea sau amânarea execut rii silite.ă
(2) Pentru a realiza executarea silit  cu rezultate câtă  

mai avantajoase, inând seama atât de interesul legitim iţ ş  

imediat al creditorului, cât i de drepturile i obliga iileş ş ţ  

debitorului urm rit, organul de executare va proceda laă  

valorificarea bunurilor sechestrate în una dintre modalit ileăţ  

prev zute de dispozi iile legale în vigoare i care, fa  deă ţ ş ţă  

datele concrete ale cauzei, se dovede te a fi mai eficient .ş ă
(3) În sensul alin. (2) organul de executare competent 

va proceda la valorificarea bunurilor sechestrate prin:

a) în elegerea p r ilor;ţ ă ţ
b) vânzare în regim de consigna ie a bunurilor mobile;ţ
c) vânzare direct ;ă
d) vânzare la licita ie;ţ
e) alte modalit i admise de lege, inclusiv valorificareaăţ  

bunurilor prin case de licita ii, agen ii imobiliare sau societ iţ ţ ăţ  

de brokeraj, dup  caz.ă
(4) Dac  au fost sechestrate bunuri perisabile sauă  

supuse degrad rii, acestea pot fi vândute în regim deă  

urgen . Evaluarea i valorificarea acestor bunuri se vorţă ş  

face de c tre organele fiscale, la pre ul pie ei. Procedura deă ţ ţ  

evaluare i valorificare se aprob  prin ordin al ministruluiş ă  

finan elor publice, la propunerea pre edintelui Agen ieiţ ş ţ  

Na ionale de Administrare Fiscal .ţ ă
(5) Dac  din cauza unei contesta ii sau a unei învoieliă ţ  

între p r i data, locul sau ora vânz rii directe sau la licita ieă ţ ă ţ  

a fost schimbat  de organul de executare, se vor face alteă  

publica ii i anun uri, potrivit ţ ş ţ art. 162.



(6) Vânzarea bunurilor sechestrate se face numai c treă  

persoane fizice sau juridice care nu au obliga ii fiscaleţ  

restante.

(7) În sensul alin. (6), în categoria obliga iilor fiscaleţ  

restante nu se cuprind obliga iile fiscale pentru care s-auţ  

acordat, potrivit legii, reduceri, amân ri sau e alon ri laă ş ă  

plat .ă
Norme metodologice

Art. 160 Valorificarea bunurilor potrivit în elegerii p r ilorţ ă ţ
(1) Valorificarea bunurilor potrivit în elegerii p r ilor seţ ă ţ  

realizeaz  de debitorul însu i, cu acordul organului deă ş  

executare, astfel încât s  se asigure o recuperareă  

corespunz toare a crean ei fiscale. Debitorul este obligat să ţ ă 

prezinte în scris organului de executare propunerile ce i s-

au f cut i nivelul de acoperire a crean elor fiscale, indicândă ş ţ  

numele i adresa poten ialului cump r tor, precum iş ţ ă ă ş  

termenul în care acesta din urm  va achita pre ul propus.ă ţ
(2) Pre ul propus de cump r tor i acceptat de organulţ ă ă ş  

de executare nu poate fi mai mic decât pre ul de evaluare.ţ
(3) Organul de executare, dup  analiza propuneriloră  

prev zute la alin. (1), va comunica aprobarea indicândă  

termenul i contul bugetar în care pre ul bunului va fi viratş ţ  

de cump r tor.ă ă
(4) Indisponibilizarea prev zut  la ă ă art. 151 alin. (9) iş  

(10) se ridic  dup  creditarea contului bugetar men ionat laă ă ţ  

alin. (3).

Art. 161 Valorificarea bunurilor prin vânzare directă
(1) Valorificarea bunurilor prin vânzare direct  se poateă  

realiza în urm toarele cazuri:ă
a) pentru bunurile prev zute la ă art. 159 alin. (4);



b) înaintea începerii procedurii de valorificare prin 

licita ie, dac  se recupereaz  integral crean a fiscal ;ţ ă ă ţ ă
c) dup  finalizarea unei licita ii, dac  bunul/bunurileă ţ ă  

sechestrate nu au fost vândute i se ofer  cel pu in pre ulş ă ţ ţ  

de evaluare.

(2) Vânzarea direct  se realizeaz  prin încheierea unuiă ă  

proces-verbal care constituie titlu de proprietate.

(3) În cazul în care organul de executare înregistrează 

în condi iile prev zute la alin. (1) mai multe cereri, va vindeţ ă  

bunul persoanei care ofer  cel mai mare pre  fa  de pre ulă ţ ţă ţ  

de evaluare.

(4) Vânzarea direct  a bunurilor se face chiar dac  seă ă  

prezint  un singur cump r tor.ă ă ă
Norme metodologice

Art. 162 Vânzarea bunurilor la licita ieţ
(1) Pentru valorificarea bunurilor sechestrate prin 

vânzare la licita ie organul de executare este obligat sţ ă 

efectueze publicitatea vânz rii cu cel pu in 10 zile înainte deă ţ  

data fixat  pentru desf urarea licita iei.ă ăş ţ
(2) Publicitatea vânz rii se realizeaz  prin afi areaă ă ş  

anun ului privind vânzarea la sediul organului de executare,ţ  

al prim riei în a c rei raz  teritorial  se afl  bunurileă ă ă ă ă  

sechestrate, la sediul i domiciliul debitorului, la loculş  

vânz rii, dac  acesta este altul decât cel unde se află ă ă 

bunurile sechestrate, pe imobilul scos la vânzare, în cazul 

vânz rii bunurilor imobile, i prin anun uri într-un cotidiană ş ţ  

na ional de larg  circula ie, într-un cotidian local, în paginaţ ă ţ  

de Internet sau, dup  caz, în Monitorul Oficial al României,ă  

Partea a IV-a, precum i prin alte modalit i prev zute deş ăţ ă  

lege.

(3) Despre data, ora i locul licita iei vor fi în tiin a i iş ţ ş ţ ţ ş  

debitorul, custodele, administratorul-sechestru, precum iş  



titularii drepturilor reale i ai sarcinilor care greveaz  bunulş ă  

urm rit.ă
(4) Anun ul privind vânzarea cuprinde urm toareleţ ă  

elemente:

a) denumirea organului fiscal emitent;

b) data la care a fost emis;

c) numele i semn tura persoanelor împuternicite aleş ă  

organului fiscal, potrivit legii, i tampila organului fiscalş ş  

emitent;

d) num rul dosarului de executare silit ;ă ă
e) bunurile care se ofer  spre vânzare i descrierea loră ş  

sumar ;ă
f) pre ul de evaluare ori pre ul de pornire a licita iei, înţ ţ ţ  

cazul vânz rii la licita ie, pentru fiecare bun oferit spreă ţ  

vânzare;

g) indicarea, dac  este cazul, a drepturilor reale i aă ş  

privilegiilor care greveaz  bunurile;ă
h) data, ora i locul vânz rii;ş ă
i) invita ia, pentru to i cei care pretind vreun dreptţ ţ  

asupra bunurilor, s  în tiin eze despre aceasta organul deă ş ţ  

executare înainte de data stabilit  pentru vânzare;ă
j) invita ia c tre to i cei interesa i în cump rareaţ ă ţ ţ ă  

bunurilor s  se prezinte la termenul de vânzare la locul fixată  

în acest scop i pân  la acel termen s  prezinte oferte deş ă ă  

cump rare;ă
k) men iunea c  ofertan ii sunt obliga i s  depun  înţ ă ţ ţ ă ă  

cazul vânz rii la licita ie, pân  la termenul prev zut la alin.ă ţ ă ă  

(7), o tax  de participare ori o scrisoare de garan ieă ţ  

bancar , reprezentând 10% din pre ul de pornire a licita iei;ă ţ ţ
l) men iunea c  to i cei interesa i în cump rareaţ ă ţ ţ ă  

bunurilor trebuie s  prezinte dovada emis  de organeleă ă  

fiscale c  nu au obliga ii fiscale restante;ă ţ
m) data afi rii publica iei de vânzare.şă ţ



(5) Licita ia se ine la locul unde se afl  bunurileţ ţ ă  

sechestrate sau la locul stabilit de organul de executare, 

dup  caz.ă
(6) Debitorul este obligat s  permit  inerea licita iei înă ă ţ ţ  

spa iile pe care le de ine, dac  sunt adecvate acestui scop.ţ ţ ă
(7) Pentru participarea la licita ie ofertan ii depun, cuţ ţ  

cel pu in o zi înainte de data licita iei, urm toareleţ ţ ă  

documente:

a) oferta de cump rare;ă
b) dovada pl ii taxei de participare sau a constituiriiăţ  

garan iei sub forma scrisorii de garan ie bancar , potrivitţ ţ ă  

alin. (11) ori (12);

c) împuternicirea persoanei care îl reprezint  peă  

ofertant;

d) pentru persoanele juridice de na ionalitate român ,ţ ă  

copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul 

registrului comer ului;ţ
e) pentru persoanele juridice str ine, actul deă  

înmatriculare tradus în limba român ;ă
f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul 

de identitate;

g) pentru persoanele fizice str ine, copie de peă  

pa aport;ş
h) dovada, emis  de organele fiscale, c  nu areă ă  

obliga ii fiscale restante fa  de acestea.ţ ţă
(7^1) Ofertele de cump rare pot fi depuse direct sauă  

transmise prin po t . Nu se admit oferte telefonice,ș ă  

telegrafice, transmise prin telex sau telefax.

(7^2) Persoanele înscrise la licita� i e  se pot prezenta 

i prin mandatari care trebuie s  î i justifice calitatea prinș ă ș  

procur  special  autentic . Debitorul nu va putea licita niciă ă ă  

personal, nici prin persoan  interpus .ă ă



(7^3) În cazul pl� i i  taxei de participare la licita� i eă  

prin decontare bancar  sau prin mandat po tal, executorulă ș  

fiscal va verifica, la data � i nerii  licita� i e i,  creditarea 

contului curent general al Trezoreriei Statului indicat de 

organul de executare pentru virarea acesteia.

(8) Pre ul de pornire a licita iei este pre ul de evaluareţ ţ ţ  

pentru prima licita ie, diminuat cu 25% pentru a douaţ  

licita ie i cu 50% pentru a treia licita ie.ţ ş ţ
(9) Licita ia începe de la cel mai mare pre  din oferteleţ ţ  

de cump rare scrise, dac  acesta este superior celuiă ă  

prev zut la alin. (8), iar în caz contrar va începe de la acestă  

din urm  pre .ă ţ
(10) Adjudecarea se face în favoarea participantului 

care a oferit cel mai mare pre , dar nu mai pu in decât pre ulţ ţ ţ  

de pornire. În cazul prezent rii unui singur ofertant laă  

licita ie, comisia poate s  îl declare adjudecatar dac  acestaţ ă ă  

ofer  cel pu in pre ul de pornire a licita iei.ă ţ ţ ţ
(11) Taxa de participare reprezint  10% din pre ul deă ţ  

pornire a licita iei i se pl te te în lei la unitatea teritorial  aţ ş ă ş ă  

Trezoreriei Statului. În termen de 5 zile de la data întocmirii 

procesului-verbal de licita ie, organul fiscal va restitui taxaţ  

de participare participan ilor care au depus oferte deţ  

cump rare i care nu au fost declara i adjudecatari, iar înă ş ţ  

cazul adjudec rii, taxa se re ine în contul pre ului. Taxa deă ţ ţ  

participare nu se restituie ofertan ilor care nu s-au prezentatţ  

la licita ie, celui care a refuzat încheierea procesului-verbalţ  

de adjudecare, precum i adjudecatarului care nu a pl titş ă  

pre ul. Taxa de participare care nu se restituie se face venitţ  

la bugetul de stat, cu excep ia cazului în care executareaţ  

silit  este organizat  de organele fiscale prev zute la ă ă ă art. 

35, caz în care taxa de participare se face venit la bugetele 

locale.



(12) Pentru participarea la licita ie, ofertan ii potţ ţ  

constitui i garan ii, în condi iile legii, sub forma scrisorii deş ţ ţ  

garan ie bancar .ţ ă
(13) Scrisoarea de garan ie bancar , constituit  înţ ă ă  

condi iile alin. (12), se valorific  de organul de executare înţ ă  

cazul în care ofertantul este declarat adjudecatar i/sau înş  

situa iile prev zute la alin. (11) teza a treia.ţ ă
Norme metodologice

Art. 163 Comisia de licita ieţ
(1) Vânzarea la licita ie a bunurilor sechestrate esteţ  

organizat  de o comisie condus  de un pre edinte.ă ă ş
(2) Comisia de licita ie este constituit  din 3 persoaneţ ă  

desemnate de organul de conducere al creditorului bugetar.

(3) Comisia de licita ie verific  i analizeazţ ă ş ă 

documentele de participare i afi eaz  la locul licita iei, cuş ş ă ţ  

cel pu in o or  înaintea începerii acesteia, lista cuprinzândţ ă  

ofertan ii care au depus documenta ia complet  deţ ţ ă  

participare.

(4) Ofertan ii se identific  dup  num rul de ordine deţ ă ă ă  

pe lista de participare, dup  care pre edintele comisieiă ş  

anun  obiectul licita iei, precum i modul de desf urare aţă ţ ş ăş  

acesteia.

(5) La termenele fixate pentru inerea licita ieiţ ţ  

executorul fiscal va da citire mai întâi anun ului de vânzareţ  

i apoi ofertelor scrise primite pân  la data prev zut  la ş ă ă ă art. 

162 alin. (7).

(6) Dac  la prima licita ie nu s-au prezentat ofertan iă ţ ţ  

sau nu s-a ob inut cel pu in pre ul de pornire a licita ieiţ ţ ţ ţ  

conform art. 162 alin. (8), organul de executare va fixa un 

termen în cel mult 30 de zile, în vederea inerii celei de-aţ  

doua licita ii.ţ



(7) În cazul în care nu s-a ob inut pre ul de pornire niciţ ţ  

la a doua licita ie ori nu s-au prezentat ofertan i, organul deţ ţ  

executare va fixa un termen în cel mult 30 de zile, în 

vederea inerii celei de-a treia licita ii.ţ ţ
(8) La a treia licita ie creditorii urm ritori sauţ ă  

intervenien i nu pot s  adjudece bunurile oferite spreţ ă  

vânzare la un pre  mai mic de 50% din pre ul de evaluare.ţ ţ
(9) Pentru fiecare termen de licita ie se va face o nouţ ă 

publicitate a vânz rii, conform prevederilor ă art. 162.

(10) Dup  licitarea fiec rui bun se va întocmi ună ă  

proces-verbal privind desf urarea i rezultatul licita iei.ăş ş ţ
(11) În procesul-verbal prev zut la alin. (10) se voră  

men iona, pe lâng  elementele prev zute la ţ ă ă art. 43 alin. (2), 

i urm toarele: numele i prenumele sau denumireaş ă ş  

cump r torului, precum i domiciliul fiscal al acestuia;ă ă ş  

num rul dosarului de executare silit ; indicarea bunuriloră ă  

adjudecate, a pre ului la care bunul a fost adjudecat i aţ ş  

taxei pe valoarea ad ugat , dac  este cazul; to i cei care auă ă ă ţ  

participat la licita ie i sumele oferite de fiecare participant,ţ ş  

precum i, dac  este cazul, men ionarea situa iilor în careş ă ţ ţ  

vânzarea nu s-a realizat.

Art. 164 Adjudecarea

(1) Dup  adjudecarea bunului adjudecatarul esteă  

obligat s  pl teasc  pre ul, diminuat cu contravaloarea taxeiă ă ă ţ  

de participare, în lei, în numerar la o unitate a Trezoreriei 

Statului sau prin decontare bancar , în cel mult 5 zile de laă  

data adjudec rii.ă
(2) Dac  adjudecatarul nu pl te te pre ul, licita ia se vaă ă ş ţ ţ  

relua în termen de 10 zile de la data adjudec rii. În acestă  

caz, adjudecatarul este obligat s  pl teasc  cheltuielileă ă ă  

prilejuite de noua licita ie i, în cazul în care pre ul ob inut laţ ş ţ ţ  

noua licita ie este mai mic, diferen a de pre . Adjudecatarulţ ţ ţ  



va putea s  achite pre ul oferit ini ial i s  fac  dovadaă ţ ţ ş ă ă  

achit rii acestuia pân  la termenul prev zut la ă ă ă art. 162 alin. 

(7), caz în care va fi obligat numai la plata cheltuielilor 

cauzate de noua licita ie.ţ
(3) Cu sumele încasate din eventuala diferen  de pre ,ţă ţ  

percepute în temeiul alin. (2), se vor stinge crean ele fiscaleţ  

înscrise în titlul executoriu în baza c ruia s-a începută  

executarea silit .ă
(4) Dac  la urm toarea licita ie bunul nu a fost vândut,ă ă ţ  

fostul adjudecatar este obligat s  pl teasc  toate cheltuielileă ă ă  

prilejuite de urm rirea acestuia.ă
(4^1) Suma reprezentând diferen a de pre  i/sauţ ţ ş  

cheltuielile prev zute la alin. (1) i (4) se stabilesc de organul deă ş  

executare, prin proces-verbal, care constituie titlu executoriu 

potrivit prezentului cod. Contestarea procesului-verbal se face 

potrivit procedurii prev zute la ă titlul IX.

(5) Termenul prev zut la alin. (1) se aplic  i în cazulă ă ş  

valorific rii conform în elegerii p r ilor sau prin vânzareă ţ ă ţ  

direct .ă

Art. 165 Plata în rate

(1). În cazul vânz rii la licita ie a bunurilor imobileă ţ  

cump r torii pot solicita plata pre ului în rate, în cel mult 12ă ă ţ  

rate lunare, cu un avans de minimum 50% din pre ul deţ  

adjudecare a bunului imobil i cu plata unei dobânzi sauş  

major ri de întârziere, dup  caz, stabilite conformă ă  

prezentului cod. Organul de executare va stabili condi iile iţ ş  

termenele de plat  a pre ului în rate.ă ţ
(2) Cump r torul nu va putea înstr ina bunul imobilă ă ă  

decât dup  plata pre ului în întregime i a dobânzii sauă ţ ş  

major rii de întârziere stabilite. ă
(3) În cazul nepl ii avansului prev zut la alin. (1),ăţ ă  

dispozi iile ţ art. 164 se aplic  în mod corespunz tor.ă ă



(4) Suma reprezentând dobânda sau majorarea de 

întârziere, dup  caz, nu stinge crean ele fiscale pentru careă ţ  

s-a început executarea silit  i constituie venit al bugetuluiă ş  

corespunz tor crean ei principale.ă ţ

Art. 166 Procesul-verbal de adjudecare

(1) În cazul vânz rii bunurilor imobile, organul deă  

executare va încheia procesul-verbal de adjudecare, în 

termen de cel mult 5 zile de la plata în întregime a pre uluiţ  

sau a avansului prev zut la ă art. 165 alin. (1), dac  bunul aă  

fost vândut cu plata în rate. Procesul-verbal de adjudecare 

constituie titlu de proprietate, transferul dreptului de 

proprietate operând la data încheierii acestuia. Un exemplar 

al procesului-verbal de adjudecare a bunului imobil va fi 

trimis, în cazul vânz rii cu plata în rate, biroului de carteă  

funciar  pentru a înscrie interdic ia de înstr inare i grevareă ţ ă ş  

a bunului pân  la plata integral  a pre ului i a dobânzii sauă ă ţ ş  

major rii de întârziere, dup  caz, stabilite pentru imobilulă ă  

transmis, pe baza c ruia se face înscrierea în carteaă  

funciar .ă
(2) Procesul-verbal de adjudecare întocmit în condi iileţ  

alin. (1) va cuprinde, pe lâng  elementele prev zute la ă ă art. 

43 alin. (2), i urm toarele men iuni:ş ă ţ
a) num rul dosarului de executare silit ;ă ă
b) num rul i data procesului-verbal de desf urare aă ş ăş  

licita iei;ţ
c) numele i domiciliul sau, dup  caz, denumirea iş ă ş  

sediul cump r torului;ă ă
d) codul de identificare fiscal  a debitorului iă ş  

cump r torului;ă ă
e) pre ul la care s-a adjudecat bunul i taxa peţ ş  

valoarea ad ugat , dac  este cazul;ă ă ă



f) modalitatea de plat  a diferen ei de pre  în cazul înă ţ ţ  

care vânzarea s-a f cut cu plata în rate;ă
g) datele de identificare a bunului;

h) men iunea c  acest document constituie titlu deţ ă  

proprietate i c  poate fi înscris în cartea funciar ;ş ă ă
i) men iunea c  pentru creditor procesul-verbal deţ ă  

adjudecare constituie documentul pe baza c ruia se emiteă  

titlu executoriu împotriva cump r torului care nu pl te teă ă ă ş  

diferen a de pre , în cazul în care vânzarea s-a f cut cuţ ţ ă  

plata pre ului în rate;ţ
j) semn tura cump r torului sau a reprezentantului s uă ă ă ă  

legal, dup  caz.ă
(3) În cazul în care cump r torul c ruia i s-a încuviin ată ă ă ţ  

plata pre ului în rate nu pl te te restul de pre  în condi iile iţ ă ş ţ ţ ş  

la termenele stabilite, el va putea fi executat silit pentru 

plata sumei datorate în temeiul titlului executoriu emis de 

organul de executare competent pe baza procesului-verbal 

de adjudecare.

(4) În cazul vânz rii bunurilor mobile, dup  plataă ă  

pre ului, executorul fiscal întocme te în termen de 5 zile unţ ş  

proces-verbal de adjudecare care constituie titlu de 

proprietate.

(5) Procesul-verbal de adjudecare întocmit în condi iileţ  

alin. (4) va cuprinde, pe lâng  elementele prev zute la ă ă art. 

43 alin. (2), i elementele prev zute la alin. (2) din prezentulş ă  

articol, cu excep ia lit. f), h) i i), precum i men iunea cţ ş ş ţ ă 

acest document constituie titlu de proprietate. Câte un 

exemplar al procesului-verbal de adjudecare se va 

transmite organului de executare coordonator iş  

cump r torului.ă ă
(6) În cazul valorific rii bunurilor prin vânzare directă ă 

sau licita� i e ,  predarea bunului c tre cump r tor se face deă ă ă  



c tre organul de executare pe baz  de proces-verbal deă ă  

predare-primire.

Art. 167 Reluarea procedurii de valorificare

(1) Dac  bunurile supuse execut rii silite nu au putut fiă ă  

valorificate prin modalit ile prev zute la ăţ ă art. 159, acestea 

vor fi restituite debitorului cu men inerea m surii deţ ă  

indisponibilizare, pân  la împlinirea termenului deă  

prescrip ie. În cadrul acestui termen organul de executareţ  

poate relua oricând procedura de valorificare i va putea,ş  

dup  caz, s  ia m sura numirii, men inerii ori schimb riiă ă ă ţ ă  

administratorului-sechestru ori custodelui.

(2) În cazul bunurilor sechestrate ce nu au putut fi 

valorificate nici la a treia licita ie, cu ocazia relu riiţ ă  

procedurii în cadrul termenului de prescrip ie, dac  organulţ ă  

de executare consider  c  nu se impune o nou  evaluare,ă ă ă  

pre ul de pornire a licita iei nu poate fi mai mic decât 50%ţ ţ  

din pre ul de evaluare a bunurilor.ţ
(3) În cazul în care debitorii c rora urma s  li seă ă  

restituie bunuri potrivit alin. (1) nu se mai afl  la domiciliulă  

fiscal declarat i, în urma demersurilor întreprinse, nu auş  

putut fi identifica i, organul fiscal va proceda la în tiin areaţ ş ţ  

acestora, cu procedura prev zut  pentru comunicarea prină ă  

publicitate potrivit art. 44 alin. (3), c  bunul în cauz  esteă ă  

p strat la dispozi ia proprietarului pân  la împlinireaă ţ ă  

termenului de prescrip ie, dup  care va fi valorificat potrivitţ ă  

dispozi iilor legale privind valorificarea bunurilor intrate înţ  

proprietatea privat  a statului, dac  legea nu prevede altfel.ă ă
(4) Cele ar tate la alin. (3) vor fi consemnate într-ună  

proces-verbal întocmit de organul fiscal.

(5) În cazul bunurilor imobile, în baza procesului-verbal 

prev zut la alin. (4) în condi iile legii se va sesiza instan aă ţ ţ  

judec toreasc  competent  cu ac iune în constatareaă ă ă ţ  



dreptului de proprietate privat  a statului asupra bunuluiă  

respectiv.

 

CAP. 9 Cheltuieli

 

Art. 168 Cheltuieli de executare silită
(1) Cheltuielile ocazionate cu efectuarea procedurii de 

executare silit  sunt în sarcina debitorului.ă
(1^1) Sumele reprezentând cheltuieli de înscriere la 

Arhiva Electronic  de Garan� i i  Reale Mobiliare aă  

crean� e lor  cuprinse în titlurile executorii emise de c treă  

organele fiscale sunt considerate cheltuieli de executare 

silit .ă
(2) Suma cheltuielilor cu executarea silit  se stabile teă ş  

de organul de executare, prin proces-verbal, care constituie 

titlu executoriu potrivit prezentului cod, care are la bază 

documente privind cheltuielile efectuate.

(3) Cheltuielile de executare silit  a crean elor fiscaleă ţ  

se avanseaz  de organele de executare, din bugetulă  

acestora.

(4) Cheltuielile de executare silit  care nu au la bază ă 

documente care s  ateste c  au fost efectuate în scopulă ă  

execut rii silite nu sunt în sarcina debitorului urm rit.ă ă
(5) Sumele recuperate în contul cheltuielilor de 

executare silit  se fac venit la bugetul din care au fostă  

avansate, cu excep ia sumelor reprezentând cheltuieli deţ  

executare silit  a crean elor fiscale administrate deă ţ  

Ministerul Economiei i Finan elor, care se fac venit laş ţ  

bugetul de stat, dac  legea nu prevede altfel.ă
Norme metodologice

 



CAP. 10 Eliberarea i distribuirea sumelor realizate prinş  

executare silită
 

Art. 169 Sumele realizate din executare silită
(1) Suma realizat  în cursul procedurii de executareă  

silit  reprezint  totalitatea sumelor încasate după ă ă 

comunicarea soma iei prin orice modalitate prev zut  deţ ă ă  

prezentul cod.

(2) Crean� e le  fiscale înscrise în titlul executoriu se 

sting cu sumele realizate conform alin. (1), mai întâi 

crean� e le  fiscale principale, în ordinea vechimii, i apoiș  

crean� e le  fiscale accesorii, în ordinea vechimii. 

Prevederile art. 115 alin. (2) referitoare la ordinea vechimii 

sunt aplicabile în mod corespunz tor.ă
(2^1) Prin excep� ie de la prevederile alin. (2), în cazul 

sumelor realizate prin plat  sau compensare, stingerea seă  

face potrivit prevederilor art. 114 și 115.

(3) Dac  suma ce reprezint  atât crean a fiscal , cât iă ă ţ ă ş  

cheltuielile de executare este mai mic  decât sumaă  

realizat  prin executare silit , cu diferen a se va proceda laă ă ţ  

compensare, potrivit art. 116, sau se restituie, la cerere, 

debitorului, dup  caz.ă
(4) Despre sumele de restituit debitorul va fi în tiin atş ţ  

de îndat .ă
Norme metodologice

Art. 170 Ordinea de distribuire

(1) În cazul în care executarea silit  a fost pornit  deă ă  

mai mul i creditori sau când pân  la eliberarea oriţ ă  

distribuirea sumei rezultate din executare au depus i al iş ţ  

creditori titlurile lor, organele prev zute la ă art. 136 vor 



proceda la distribuirea sumei potrivit urm toarei ordini deă  

preferin , dac  legea nu prevede altfel:ţă ă
a) crean ele reprezentând cheltuielile de orice fel,ţ  

f cute cu urm rirea i conservarea bunurilor al c ror pre  seă ă ş ă ţ  

distribuie;

b) crean ele reprezentând salarii i alte datorii asimilateţ ş  

acestora, pensiile, sumele cuvenite omerilor, potrivit legii,ş  

ajutoarele pentru între inerea i îngrijirea copiilor, pentruţ ş  

maternitate, pentru incapacitate temporar  de munc ,ă ă  

pentru prevenirea îmboln virilor, refacerea sau înt rireaă ă  

s n t ii, ajutoarele de deces, acordate în cadrulă ă ăţ  

asigur rilor sociale de stat, precum i crean eleă ş ţ  

reprezentând obliga ia de reparare a pagubelor cauzate prinţ  

moarte, v t marea integrit ii corporale sau a s n t ii;ă ă ăţ ă ă ăţ
c) crean ele rezultând din obliga ii de între inere,ţ ţ ţ  

aloca ii pentru copii sau de plat  a altor sume periodiceţ ă  

destinate asigur rii mijloacelor de existen ;ă ţă
d) crean ele fiscale provenite din impozite, taxe,ţ  

contribu ii i din alte sume stabilite potrivit legii, datorateţ ş  

bugetului de stat, bugetului Trezoreriei Statului, bugetului 

asigur rilor sociale de stat, bugetelor locale i bugeteloră ş  

fondurilor speciale;

e) crean ele rezultând din împrumuturi acordate deţ  

stat;

f) crean ele reprezentând desp gubiri pentru reparareaţ ă  

pagubelor pricinuite propriet ii publice prin fapte ilicite;ăţ
g) crean ele rezultând din împrumuturi bancare, dinţ  

livr ri de produse, prest ri de servicii sau execut ri deă ă ă  

lucr ri, precum i din chirii sau arenzi;ă ş
h) crean ele reprezentând amenzi cuvenite bugetuluiţ  

de stat sau bugetelor locale;

i) alte crean e.ţ



(2) Pentru plata crean elor care au aceea i ordine deţ ş  

preferin , dac  legea nu prevede altfel, suma realizat  dinţă ă ă  

executare se repartizeaz  între creditori propor ional cuă ţ  

crean a fiec ruia.ţ ă

Art. 171 Reguli privind eliberarea i distribuireaş
(1) Creditorii fiscali care au un privilegiu prin efectul 

legii i care îndeplinesc condi ia de publicitate sau posesieş ţ  

a bunului mobil au prioritate, în condi iile prev zute la ţ ă art. 

142 alin. (7), la distribuirea sumei rezultate din vânzare faţă 

de al i creditori care au garan ii reale asupra bunuluiţ ţ  

respectiv.

(2) Accesoriile crean ei principale prev zute în titlulţ ă  

executoriu vor urma ordinea de preferin  a crean eiţă ţ  

principale.

(3) Dac  exist  creditori care, asupra bunului vândut,ă ă  

au drepturi de gaj, ipotec  sau alte drepturi reale, despreă  

care organul de executare a luat cuno tin  în condi iile ş ţă ţ art. 

152 alin. (6) i ale ş art. 154 alin. (9), la distribuirea sumei 

rezultate din vânzarea bunului, crean ele lor vor fi pl titeţ ă  

înaintea crean elor prev zute la ţ ă art. 170 alin. (1) lit. b). În 

acest caz, organul de executare este obligat s  îi în tiin ezeă ş ţ  

din oficiu pe creditorii în favoarea c rora au fost conservateă  

aceste sarcini, pentru a participa la distribuirea pre ului.ţ
(4) Creditorii care nu au participat la executarea silită 

pot depune titlurile lor în vederea particip rii la distribuireaă  

sumelor realizate prin executare silit , numai pân  la dataă ă  

întocmirii de c tre organele de executare a procesului-ă
verbal privind eliberarea sau distribuirea acestor sume.

(5) Eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din 

executarea silit  se va face numai dup  trecerea unuiă ă  

termen de 15 zile de la data depunerii sumei, când organul 

de executare va proceda, dup  caz, la eliberarea sauă  



distribuirea sumei, cu în tiin area p r ilor i a creditorilorş ţ ă ţ ş  

care i-au depus titlurile.ş
(6) Eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din 

executarea silit  se va consemna de executorul fiscal deă  

îndat  într-un proces-verbal, care se va semna de to i ceiă ţ  

îndrept i i.ăţ ţ
(7) Cel nemul umit de modul în care se face eliberareaţ  

sau distribuirea sumei rezultate din executarea silit  poateă  

cere executorului fiscal s  consemneze în procesul-verbală  

obiec iile sale.ţ
(8) Dup  întocmirea procesului-verbal prev zut la alin.ă ă  

(6) nici un creditor nu mai este în drept s  cear  s  participeă ă ă  

la distribuirea sumelor rezultate din executarea silit .ă
Norme metodologice

 

 

CAP. 11 Contesta ia la executare silitţ ă
 

Art. 172 Contesta ia la executare silitţ ă
(1) Persoanele interesate pot face contesta ie împotrivaţ  

oric rui act de executare efectuat cu înc lcarea prevederiloră ă  

prezentului cod de c tre organele de executare, precum iă ş  

în cazul în care aceste organe refuz  s  îndeplineasc  ună ă ă  

act de executare în condi iile legii.ţ
(2) Dispozi iile privind suspendarea provizorie aţ  

execut rii silite prin ordonan  pre edin ial  prev zute deă ţă ş ţ ă ă  

art. 403 alin. (4) din Codul de procedur  civil  nu suntă ă  

aplicabile.

(3) Contesta ia poate fi f cut  i împotriva titluluiţ ă ă ş  

executoriu în temeiul c ruia a fost pornit  executarea, înă ă  

cazul în care acest titlu nu este o hot râre dat  de oă ă  

instan  judec toreasc  sau de alt organ jurisdic ional iţă ă ă ţ ş  



dac  pentru contestarea lui nu exist  o alt  procedură ă ă ă 

prev zut  de lege.ă ă
(4) Contesta ia se introduce la instan a judec toreascţ ţ ă ă 

competent  i se judec  în procedur  de urgen .ă ş ă ă ţă

Art. 173 Termen de contestare

(1) Contesta ia se poate face în termen de 15 zile, subţ  

sanc iunea dec derii, de la data când:ţ ă
a) contestatorul a luat cuno tin  de executarea ori deş ţă  

actul de executare pe care le contest , din comunicareaă  

soma iei sau din alt  în tiin are primit  ori, în lipsa acestora,ţ ă ş ţ ă  

cu ocazia efectu rii execut rii silite sau în alt mod;ă ă
b) contestatorul a luat cuno tin , potrivit lit. a), deş ţă  

refuzul organului de executare de a îndeplini un act de 

executare;

c) cel interesat a luat cuno tin , potrivit lit. a), deş ţă  

eliberarea sau distribuirea sumelor pe care le contest .ă
(2) Contesta ia prin care o ter  persoan  pretinde cţ ţă ă ă 

are un drept de proprietate sau un alt drept real asupra 

bunului urm rit poate fi introdus  cel mai târziu în termen deă ă  

15 zile dup  efectuarea execut rii.ă ă
(3) Neintroducerea contesta iei în termenul prev zut laţ ă  

alin. (2) nu îl împiedic  pe cel de-al treilea s  î i realizezeă ă ş  

dreptul pe calea unei cereri separate, potrivit dreptului 

comun.

Art. 174 Judecarea contesta ieiţ
(1) La judecarea contesta iei instan a va cita i organulţ ţ ş  

de executare în a c rui raz  teritorial  se g sesc bunurileă ă ă ă  

urm rite ori, în cazul execut rii prin poprire, î i are sediulă ă ş  

sau domiciliul ter ul poprit.ţ
(2) La cererea p r ii interesate instan a poate decide, înă ţ ţ  

cadrul contesta iei la executare, asupra împ r irii bunurilorţ ă ţ  



pe care debitorul le de ine în proprietate comun  cu alteţ ă  

persoane.

(3) Dac  admite contesta ia la executare, instan a,ă ţ ţ  

dup  caz, poate dispune anularea actului de executareă  

contestat sau îndreptarea acestuia, anularea ori încetarea 

execut rii înse i, anularea sau l murirea titlului executoriuă ş ă  

ori efectuarea actului de executare a c rui îndeplinire a fostă  

refuzat .ă
(4) În cazul anul rii actului de executare contestat sauă  

al încet rii execut rii înse i i al anul rii titlului executoriu,ă ă ş ş ă  

instan a poate dispune prin aceea i hot râre s  i seţ ş ă ă  

restituie celui îndrept it suma ce i se cuvine dinăţ  

valorificarea bunurilor sau din re inerile prin poprire.ţ
(5) În cazul respingerii contesta iei contestatorul poateţ  

fi obligat, la cererea organului de executare, la desp gubiriă  

pentru pagubele cauzate prin întârzierea execut rii, iar cândă  

contesta ia a fost exercitat  cu rea-credin , el va fi obligatţ ă ţă  

i la plata unei amenzi de la 50 lei  la 1.000 lei.ş
 

CAP. 12 Stingerea crean elor fiscale prin alte modalit iţ ăţ
 

Art. 175 Darea în plată
(1) Crean ele fiscale administrate de Ministerul Economiei iţ ş  

Finan elor  prin  Agen ia  Na ional  de  Administrare  Fiscal ,  cuţ ţ ţ ă ă  

excep ia  celor  cu  re inere  la  surs  i  a  accesoriilor  aferenteţ ţ ă ş  

acestora, precum i crean ele bugetelor locale pot fi  stinse, laş ţ  

cererea debitorului,  oricând, cu acordul  creditorului  fiscal,  prin 

trecerea  în  proprietatea  public  a  statului  sau,  dup  caz,  aă ă  

unit ii  administrativ-teritoriale  a  bunurilor  imobile,  inclusiv  aăţ  

celor supuse execut rii silite.ă
(1^1) În cazul crean� e lor  fiscale stinse prin dare în plat ,ă  

data stingerii este data emiterii deciziei prev zute la alin. (3).ă



(1^2) Dispozi iile alin. (1) sunt aplicabile i persoanelorţ ş  

care devin debitori potrivit art. 25 alin. (2) lit. d). În acest 

caz, prin excep ie de la prevederile alin. (1), bunurile imobileţ  

oferite în vederea stingerii prin dare în plat  trebuie s  nuă ă  

fie supuse execut rii silite i s  nu fie grevate de alteă ş ă  

sarcini, cu excep ia ipotecii constituite în condi iile ţ ţ art. 25. 

(2) În scopul prev zut la alin. (1), organul fiscală  

transmite cererea, înso� i t  de propunerile sale, comisieiă  

numite prin ordin al ministrului finan� e lor  publice sau, după 

caz, prin act administrativ emis în condi� i i le  legii de c treă  

autorit� i le  administra� i e i  publice locale. În acelea iă ș  

condi� i i  se stabile te i documenta� i a  care înso� e teș ș ș  

cererea.

(3) Comisia prev zut  la alin. (2) va analiza cerereaă ă  

numai în condi iile existen ei unor solicit ri de preluare înţ ţ ă  

administrare, potrivit legii, a acestor bunuri i va hot rî, prinş ă  

decizie, asupra modului de solu ionare a cererii. În cazulţ  

admiterii cererii, comisia va dispune organului fiscal 

competent încheierea procesului-verbal de trecere în 

proprietatea public  a bunului imobil i stingerea crean eloră ş ţ  

fiscale. Comisia poate respinge cererea în situa ia în careţ  

bunurile imobile oferite nu sunt de uz sau de interes public.

(4) Procesul-verbal de trecere în proprietatea public  aă  

bunului imobil constituie titlu de proprietate. 

(4^1) În cazul în care opera iunea de transfer alţ  

propriet ii bunurilor imobile prin dare în plat  este taxabil ,ăţ ă ă  

cu valoarea stabilit , potrivit legii, plus taxa pe valoareaă  

ad ugat , se stinge cu prioritate taxa pe valoarea ad ugată ă ă ă 

aferent  opera iunii de dare în plat .ă ţ ă
(5) Bunurile imobile trecute în proprietatea publică 

conform alin. (1) sunt date în administrare în condi iile legii,ţ  

cu condi ia men inerii, pe o perioad  de 5 ani, a uzului i aţ ţ ă ş  

interesului public. Pân  la intrarea în vigoare a actului prină  



care s-a dispus darea în administrare, imobilul se afl  înă  

custodia institu iei care a solicitat preluarea în administrare.ţ  

Institu ia care are bunul în custodie are obliga ia inventarieriiţ ţ  

acestuia, potrivit legii. 

(6) La data întocmirii procesului-verbal pentru trecerea 

în proprietatea public  a statului a bunului imobil încetează ă 

m sura de indisponibilizare a acestuia, precum i calitateaă ş  

de administrator-sechestru a persoanelor desemnate 

conform legii, dac  este cazul.ă
(7) Eventualele cheltuieli de administrare efectuate în 

perioada cuprins  între data încheierii procesului-verbal deă  

trecere în proprietatea public  a statului a bunurilor imobileă  

i preluarea în administrare prin hot râre a Guvernului suntş ă  

suportate de institu ia public  solicitant . În cazul în careţ ă ă  

Guvernul hot r te darea în administrare c tre alt  institu ieă ăş ă ă ţ  

public  decât cea solicitant , cheltuielile de administrare seă ă  

suport  de institu ia public  c reia i-a fost atribuit bunul înă ţ ă ă  

administrare.

(8) În cazul în care bunurile imobile trecute în 

proprietatea public  conform prezentului cod au fostă  

revendicate i restituite, potrivit legii, ter elor persoane,ş ţ  

debitorul va fi obligat la plata sumelor stinse prin această 

modalitate. Crean ele fiscale renasc la data la care bunurileţ  

imobile au fost restituite ter ului.ţ
(9) În cazul în care, în interiorul termenului de 

prescrip ie a crean elor fiscale, comisia prev zut  la alin. (3)ţ ţ ă ă  

ia cuno tin  despre unele aspecte privind bunurile imobile,ş ţă  

necunoscute la data aprob rii cererii debitorului, aceastaă  

poate decide, pe baza situa iei de fapt, revocarea, în tot sauţ  

în parte, a deciziei prin care s-a aprobat stingerea unor 

crean e fiscale prin trecerea bunurilor imobile înţ  

proprietatea public , dispozi iile alin. (8) aplicându-se înă ţ  

mod corespunz tor.ă



(10). În situa iile prev zute la alin. (8) i (9), pentru perioadaţ ă ş  

cuprins  între data trecerii în proprietatea public  i data la care auă ă ş  

ren scut  crean ele  fiscale,  respectiv  data  revoc rii  deciziei  prină ţ ă  

care  s-a  aprobat  darea  în  plat ,  nu  se  datoreaz  dobânzi,ă ă  

penalit i de întârziere sau major ri de întârziere, dup  cazăţ ă ă

Art. 175^1  *** Abrogat

Art. 176 Insolvabilitatea

(1) În sensul prezentului cod, este insolvabil debitorul 

ale c rui venituri sau bunuri urm ribile au o valoare maiă ă  

mic  decât obliga iile fiscale de plat  sau care nu areă ţ ă  

venituri ori bunuri urm ribile.ă
(2) Pentru crean ele fiscale ale debitorilor declara i înţ ţ  

stare de insolvabilitate care nu au venituri sau bunuri 

urm ribile, conduc torul organului de executare dispuneă ă  

scoaterea crean ei din eviden a curent  i trecerea ei într-oţ ţ ă ş  

eviden  separat .ţă ă
(3) În cazul debitorilor prev zu i la alin. (2), prină ţ  

excep ie de la dispozi iile ţ ţ art. 148     alin. (3), executarea silită 

se întrerupe. Organele fiscale au obliga ia ca cel pu in oţ ţ  

dat  pe an s  efectueze o investiga ie asupra st rii acestoră ă ţ ă  

contribuabili, care nu constituie acte de executare silit .ă
(4) În cazurile în care se constat  c  debitorii auă ă  

dobândit venituri sau bunuri urm ribile, organele deă  

executare vor lua m surile necesare de trecere din evidenă ţă 

separat  în eviden a curent  i de executare silit .ă ţ ă ş ă
(5) Dac  la sfâr itul perioadei de prescrip ie nu seă ş ţ  

constat  dobândirea unor bunuri sau venituri urm ribile,ă ă  

organele de executare vor proceda la sc derea crean eloră ţ  

fiscale din eviden a analitic  pe pl titor, potrivit ţ ă ă art. 134. 

Sc derea se face i în cursul perioadei de prescrip ie înă ş ţ  

cazul debitorilor, persoane fizice, deceda i sau disp ru i,ţ ă ţ  



pentru care nu exist  mo tenitori care au acceptată ş  

succesiunea.

(6) Crean ele fiscale datorate de debitori, persoaneţ  

juridice, radia i din registrele în care au fost înregistra iţ ţ  

potrivit legii, se scad din eviden a analitic  pe pl titor dupţ ă ă ă 

radiere, indiferent dac  s-a atras sau nu r spunderea altoră ă  

persoane pentru plata obliga iilor fiscale, în condi iile legii.ţ ţ
Norme metodologice

Art. 177 Deschiderea procedurii insolven eiţ
(1) În vederea recuper rii crean elor fiscale de laă ţ  

debitorii care se afl  în stare de insolven , Agen iaă ţă ţ  

Na ional  de Administrare Fiscal  i unit ile saleţ ă ă ş ăţ  

subordonate, respectiv compartimentele de specialitate ale 

autorit ilor administra iei publice locale, vor declaraăţ ţ  

lichidatorilor crean ele existente, la data declar rii, înţ ă  

eviden a fiscal  pe pl titor.ţ ă ă
(2) Dispozi iile alin. (1) se aplic  i în vedereaţ ă ş  

recuper rii crean elor fiscale de la debitorii afla i în lichidareă ţ ţ  

în condi iile legii.ţ
 (3) Cererile organelor fiscale privind începerea 

procedurii insolven ei se vor înainta instan elor judec tore tiţ ţ ă ş  

i sunt scutite de consemnarea vreunei cau iuni.ş ţ
(4) În situa ia în care organul fiscal din subordinea Agen ieiţ ţ  

Na ionale de Administrare Fiscal  de ine cel pu in 50% dinţ ă ţ ţ  

valoarea total  a crean elor, Agen ia Na ional  de Administrareă ţ ţ ţ ă  

Fiscal  poate decide desemnarea unui administratoră  

judiciar/lichidator, stabilindu-i i remunera ia. Confirmareaş ţ  

administratorului judiciar/lichidatorului desemnat de Agen iaţ  

Na ional  de Administrare Fiscal  de c tre judec torul-sindic seţ ă ă ă ă  

va face în cadrul primei edin e, conform art. 11 alin. (1) lit. d)ş ţ  

din Legea nr. 85/2006, cu modific rile ulterioare.ă



(5) În dosarele în care organul fiscal de ine cel pu inţ ţ  

50% din valoarea total  a crean elor, acesta are dreptul să ţ ă 

verifice activitatea administratorului judiciar/lichidatorului iş  

s  îi solicite prezentarea documentelor referitoare laă  

activitatea desf urat  i onorariile încasate.ăş ă ş

Art. 178 Anularea crean elor fiscaleţ
(1) În situa� i i le  în care cheltuielile de executare, 

exclusiv cele privind comunicarea prin po t , sunt mai mariș ă  

decât crean� e le  fiscale supuse execut rii silite,ă  

conduc torul organului de executare poate aproba anulareaă  

debitelor respective. Cheltuielile generate de comunicarea 

soma� i e i  i a adresei de înfiin� a re  a popririi suntș  

suportate de organul fiscal.

(2) Crean� e le  fiscale restante aflate în sold la data de 

31 decembrie a anului, mai mici de 40 lei, se anuleaz .ă  

Plafonul se aplic  totalului crean� e lor  fiscale datorate iă ș  

neachitate de debitori. 

(3) În cazul crean elor fiscale datorate bugetelor locale,ţ  

suma prev zut  la alin. (2) reprezint  limita maxim  pân  laă ă ă ă ă  

care, prin hot râre, autorit ile deliberative pot stabiliă ăţ  

plafonul crean elor fiscale care pot fi anulate.ţ

CAP.  XII^1 Asisten� a reciproc  în materie deă  

recuperare a crean� elor legate de taxe, impozite, drepturi și 

alte m suriă

SEC� IUNEA 1

Dispozi� ii generale

Art. 178^1 Scopul

Prezentul capitol stabile te norme privind asisten� a  înș  

vederea recuper rii în România a unor crean� e  stabiliteă  



într-un alt stat membru al Uniunii Europene, precum iș  

asisten� a  în vederea recuper rii într-un alt stat membru ală  

Uniunii Europene a crean� e lor  stabilite în România.

Art. 178^2 Sfera de aplicare

(1) Prezentul capitol se aplic  urm toarelor crean� e :ă ă
a) tuturor taxelor, impozitelor i drepturilor de orice felș  

prelevate de c tre un stat membru sau în numele acestuiaă  

ori de c tre subdiviziunile sale teritoriale sau administrative,ă  

inclusiv autorit� i  locale, sau în numele acestora ori înă  

numele UniuniiEuropene;

b) ramburs rilor, interven� i i lor  i altor m suri care facă ș ă  

parte din sistemul de finan� a re  integral  sau par� i a l�  aă ă  

Fondului European de Garantare Agricol  (FEGA) i aă ș  

Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală 

(FEADR), inclusiv sumelor care se percep în leg tur  cuă ă  

aceste ac� i uni;

c) prelev rilor i altor drepturi prev zute în cadrulă ș ă  

organiz rii comune a pie� e i  din sectorul zah rului.ă ă
(2) Prezentul capitol se aplic  i pentru:ă ș
a) sanc� i unile  administrative, amenzile, taxele iș  

suprataxele în leg tur  cu crean� e le  pentru care se poateă ă  

solicita asisten�  reciproc  potrivit alin. (1), care suntă ă  

stabilite de autorit� i le  administrative responsabile deă  

perceperea taxelor, impozitelor sau drepturilor în cauz  sauă  

de desf urarea de anchete administrative în privin� aăș  

acestora ori care sunt confirmate de organismele 

administrative sau judiciare la cererea autorit� i loră  

administrative men� i onate;

b) taxele pentru certificate i alte documente similareș  

emise în leg tur  cu procedurile administrative privindă ă  

taxele, impozitele i drepturile;ș



c) dobânzile, major rile de întârziere, penalit� i le  deă ă  

întârziere i costurile în leg tur  cu crean� e le  pentru careș ă ă  

poate fi solicitat  asisten�  reciproc  potrivit alin. (1) oriă ă ă  

potrivit lit. a) sau b) a prezentului alineat, dup  caz.ă
(3) Prezentul capitol nu se aplic :ă
a) contribu� i i lor  obligatorii la sistemul de securitate 

social  care trebuie pl tite fie statului membru sau uneiă ă  

subdiviziuni a acestuia, fie institu� i i lor  de securitate socială 

de drept public;

b) taxelor care nu sunt prev zute la alin. (2);ă
c) drepturilor de natur  contractual , cum ar fi sumeleă ă  

stabilite pentru utilit� i  publice;ă
d) sanc� i unilor  cu caracter penal impuse în cadrul 

unei proceduri penale sau altor sanc� i uni  cu caracter penal 

care nu intr  sub inciden� a  prevederilor alin. (2) lit. a).ă

Art. 178^3 Defini� i i

   În sensul prezentului capitol, termenii i expresiile deş  

mai jos au urm toarea semnifica ie:ă ţ
    a) autoritate solicitant  - un birou central de leg tur ,ă ă ă  

un birou de leg tur  sau un departament de leg tur  al unuiă ă ă ă  

stat membru care transmite o cerere de asisten  cu privireţă  

la o crean  prev zut  la ţă ă ă art. 178^2;

    b) autoritate solicitat  - un birou central de leg tur ,ă ă ă  

un birou de leg tur  sau un departament de leg tur  al unuiă ă ă ă  

stat membru c ruia îi este transmis  o cerere de asisten ;ă ă ţă
    c) persoan  - orice persoan  fizic  sau juridic , oriceă ă ă ă  

asociere de persoane c reia îi este recunoscut , prin lege,ă ă  

capacitatea de a încheia acte juridice, dar care nu are statut 

de persoan  juridic , sau orice alt  entitate, indiferent deă ă ă  

natura ori forma acesteia, fie c  are sau nu personalitateă  

juridic , ce de ine ori gestioneaz  active care, al turi deă ţ ă ă  



venitul generat de acestea, sunt supuse unor taxe, impozite 

sau drepturi care fac obiectul prezentului capitol;

    d) mijloace electronice - utilizarea unui echipament 

electronic pentru procesarea, inclusiv compresia digital , iă ş  

stocarea datelor i utilizarea transmisiei prin fir, aş  

transmisiei radio, a tehnologiilor optice sau a altor mijloace 

electromagnetice;

    e) re ea RCC - platforma comun  bazat  pe re eauaţ ă ă ţ  

comun  de comunica ii (RCC) dezvoltat  de Uniuneaă ţ ă  

European  pentru toate transmisiile prin mijloaceă  

electronice între autorit ile competente din domeniul vamalăţ  

i fiscal.ş

    ART. 178^4 Autoritatea competent  din Româniaă
    (1) Autorit ile competente din România pentruăţ  

aplicarea prevederilor prezentului capitol sunt:

    a) Agen ia Na ional  de Administrare Fiscal , pentruţ ţ ă ă  

crean ele prev zute la ţ ă art. 178^2 alin. (1) lit. a) i b), cuş  

excep ia crean elor prev zute la lit. b);ţ ţ ă
    b) Autoritatea Na ional  a V milor, pentru crean eleţ ă ă ţ  

prev zute la ă    art. 178^2     alin. (1) lit. a) i b) care seş  

datoreaz  în cadrul opera iunilor vamale;ă ţ
    c) Agen ia de Pl i i Interven ie pentru Agricultur ,ţ ăţ ş ţ ă  

pentru crean ele prev zute la ţ ă    art. 178^2     alin. (1) lit. c).

    (2) Autorit ile prev zute la alin. (1) sunt competenteăţ ă  

i pentru asisten  la recuperarea crean elor prev zute laş ţă ţ ă  

art. 178^2     alin. (2), aferente crean elor principale pentru aţ  

c ror asisten  la recuperare sunt competente.ă ţă
    (3) Prin ordin al ministrului finan elor publice, laţ  

propunerea pre edintelui Agen iei Na ionale deş ţ ţ  

Administrare Fiscal , se desemneaz  biroul central deă ă  

leg tur , care este responsabil pentru contactele cu alteă ă  

state membre în domeniul asisten ei reciproce care faceţ  



obiectul prezentului capitol, precum i pentru contactele cuş  

Comisia European .ă
    (4) Autorit ile competente din România potăţ  

desemna birouri de leg tur  care s  fie responsabile deă ă ă  

contactele cu alte state membre în materie de asistenţă 

reciproc  în ceea ce prive te unul sau mai multe tipuri sauă ş  

categorii specifice de taxe, impozite i drepturi prev zute laş ă  

art. 178^2.

    (5) În cazul în care un birou de leg tur  prime te oă ă ş  

cerere de asisten  reciproc  ce necesit  m suri care nu inţă ă ă ă ţ  

de competen a ce i-a fost atribuit , acesta înainteazţ ă ă 

cererea, f r  întârziere, biroului competent, dac  esteă ă ă  

cunoscut, sau biroului central de leg tur  i informează ă ş ă 

autoritatea solicitant  în consecin .ă ţă
    (6) Autorit ile competente din România informeazăţ ă 

Comisia cu privire la biroul s u central de leg tur  i laă ă ă ş  

orice birouri de leg tur  pe care le-a desemnat.ă ă
    (7) Toate comunic rile sunt trimise de c tre biroulă ă  

central de leg tur  sau în numele acestuia, de la caz la caz,ă ă  

cu acordul biroului central de leg tur , asigurându-seă ă  

eficien a comunic rii.ţ ă

SEC IUNEA a 2-aŢ
Schimbul de informa iiţ

    Art. 178^5 Furnizarea de informa iiţ
    (1) La cererea autorit ii solicitante, autoritateaăţ  

solicitat  furnizeaz  orice informa ii pe care le apreciaz  că ă ţ ă ă 

sunt relevante pentru autoritatea solicitant , în vedereaă  

recuper rii crean elor sale prev zute la ă ţ ă    art. 178^2  . În 

scopul furniz rii acestor informa ii, autoritatea solicitată ţ ă 

asigur  realizarea oric ror anchete administrative necesareă ă  

pentru ob inerea acestora.ţ



    (2) Autoritatea solicitat  nu este obligat  s  furnizezeă ă ă  

informa ii:ţ
    a) pe care nu le-ar putea ob ine în vedereaţ  

recuper rii crean elor similare n scute în statul membruă ţ ă  

solicitat;

    b) care ar divulga un secret comercial, industrial sau 

profesional;

    c) a c ror divulgare ar aduce atingere securit iiă ăţ  

statului membru solicitat sau ar fi contrare ordinii publice a 

acestuia.

    (3) Autoritatea solicitat  nu poate refuza furnizareaă  

de informa ii pentru simplul motiv c  aceste informa ii suntţ ă ţ  

de inute de o banc , de o alt  institu ie financiar , de oţ ă ă ţ ă  

persoan  desemnat  sau care ac ioneaz  în calitate deă ă ţ ă  

agent ori de administrator sau c  informa iile respective seă ţ  

refer  la participa iile la capitalul unei persoane.ă ţ
    (4) Autoritatea solicitat  informeaz  autoritateaă ă  

solicitant  în leg tur  cu motivele de refuz al unei cereri deă ă ă  

informa ii.ţ
    

Art. 178^6 Schimbul de informa ii f r  cerere prealabilţ ă ă ă
    În cazul în care urmeaz  s  se efectueze oă ă  

rambursare/restituire de impozite, taxe sau drepturi, altele 

decât taxa pe valoarea ad ugat , c tre o persoan  stabilită ă ă ă ă 

ori având domiciliul într-un alt stat membru, statul membru 

din care urmeaz  s  se efectueze rambursarea/restituireaă ă  

poate informa statul membru unde este stabilit  sau undeă  

î i are domiciliul persoana respectiv  cu privire laş ă  

rambursarea/restituirea ce urmeaz  a se efectua.ă
    

Art. 178^7 Prezen a în birourile administrative iţ ş  

participarea la anchetele administrative



    (1) Prin acord între autoritatea solicitant  iă ş  

autoritatea solicitat  i în concordan  cu procedurileă ş ţă  

stabilite de autoritatea solicitat , func ionarii autoriza i deă ţ ţ  

autoritatea solicitant  pot, în vederea promov rii asisten eiă ă ţ  

reciproce prev zute de prezentul capitol:ă
    a) s  fie prezen i în birourile în care autorit ileă ţ ăţ  

administrative ale statului membru solicitat î i desf oarş ăş ă 

activitatea;

    b) s  fie prezen i la anchetele administrativeă ţ  

efectuate pe teritoriul statului membru solicitat;

    c) s  înso easc  func ionarii competen i din statulă ţ ă ţ ţ  

membru solicitat în cursul procedurilor judiciare din 

respectivul stat membru.

    (2) Acordul prev zut la alin. (1) lit. b) poate prevedeaă  

ca func ionarii din statul membru solicitant s  poatţ ă ă 

intervieva persoane i examina registre, în cazul în careş  

legisla ia în vigoare în statul membru solicitat permite acestţ  

lucru.

    (3) Func ionarii autoriza i de autoritatea solicitantţ ţ ă 

care utilizeaz  posibilit ile oferite prin alin. (1) i (2) sunt înă ăţ ş  

m sur  s  prezinte în orice moment o împuternicire scrisă ă ă ă 

în care le sunt indicate identitatea i calitatea oficial .ş ă

SEC IUNEA a 3-aŢ
Asisten  pentru notificarea documentelorţă

    Art. 178^8 Cererea de notificare a anumitor documente 

referitoare la crean eţ
    (1) La cererea autorit ii solicitante, autoritateaăţ  

solicitat  notific  persoanei c reia îi sunt destinate,ă ă ă  

denumit  în continuare destinatar, toate actele i deciziile,ă ş  

inclusiv pe cele de natur  judiciar , privind o crean  sauă ă ţă  

recuperarea acesteia, emise de statul membru solicitant.



    (2) Cererea de notificare prev zut  la alin. (1) esteă ă  

înso it  de un formular-tip care con ine cel pu inţ ă ţ ţ  

urm toarele informa ii:ă ţ
    a) numele, adresa i orice alte informa ii utile pentruş ţ  

identificarea destinatarului;

    b) scopul notific rii i termenul în care aceasta ară ş  

trebui efectuat ;ă
    c) o descriere a documentelor anexate, a tipului de 

crean  i a valorii crean ei pentru care se formuleazţă ş ţ ă 

cererea;

    d) numele, adresa i alte date de contact cu privire laş  

biroul responsabil de documentele anexate i, în cazul înş  

care este diferit, biroul de la care se pot ob ine informa iiţ ţ  

suplimentare privind documentele notificate sau posibilit ileăţ  

de a contesta obliga ia de plat .ţ ă
    (3) Autoritatea solicitant  depune o cerere deă  

notificare în temeiul prezentului capitol numai atunci când 

nu poate efectua notificarea în conformitate cu normele 

care reglementeaz  notificarea documentului în cauz  înă ă  

statul membru solicitant sau atunci când o astfel de 

notificare ar cauza dificult i dispropor ionate.ăţ ţ
    (4) Autoritatea solicitat  informeaz  de îndată ă ă 

autoritatea solicitant  în privin a oric rei ac iuni întreprinseă ţ ă ţ  

în urma cererii de notificare, în special în leg tur  cu dataă ă  

notific rii documentului c tre destinatar.ă ă

    Art. 178^9 Mijloace de notificare

    (1) Autoritatea solicitat  se asigur  c  procedura deă ă ă  

notificare în statul membru solicitat se efectueaz  potrivită  

reglement rilor legale i practicilor administrative na ionaleă ş ţ  

în vigoare în statul membru solicitat.

    (2) Prevederile alin. (1) nu aduc atingere niciunei alte 

forme de notificare utilizate de o autoritate competent  aă  



statului membru solicitant, în conformitate cu normele în 

vigoare în respectivul stat membru.

    (3) O autoritate competent  stabilit  pe teritoriulă ă  

statului membru solicitant poate notifica direct orice 

document prin scrisoare recomandat  sau prin po tă ş ă 

electronic  unei persoane dintr-un alt stat membru.ă

SEC IUNEA a 4-aŢ
M surile asigur torii sau de recuperareă ă

    Art. 178^10 Cererea de recuperare

    (1) La cererea autorit ii solicitante, autoritateaăţ  

solicitat  recupereaz  crean ele care fac obiectul unui titluă ă ţ  

ce permite executarea în statul membru solicitant.

    (2) De îndat  ce autoritatea solicitant  are cuno tină ă ş ţă 

despre orice informa ii relevante cu privire la cazul care aţ  

motivat cererea de recuperare, aceasta le transmite 

autorit ii solicitate.ăţ
   

 Art. 178^11 Condi ii aplicabile cererilor de recuperareţ
    (1) Autoritatea solicitant  nu poate formula o cerereă  

de recuperare dac  i atâta vreme cât crean a i/sau titlulă ş ţ ş  

care permite executarea acesteia în statul membru 

solicitant sunt contestate în statul membru respectiv, cu 

excep ia cazurilor în care se aplic  ţ ă art. 178^14 alin. (6).

    (2) Înainte ca autoritatea solicitant  s  formuleze oă ă  

cerere de recuperare se aplic  procedurile de recuperareă  

adecvate disponibile în statul membru solicitant, cu 

urm toarele excep ii:ă ţ
    a) atunci când este evident c  nu exist  activeă ă  

pentru recuperare în statul membru solicitant sau c  astfelă  

de proceduri nu vor duce la plata integral  a crean ei i că ţ ş ă 

autoritatea solicitant  de ine informa ii specifice care indică ţ ţ ă 



faptul c  persoana în cauz  are active în statul membruă ă  

solicitat;

    b) atunci când aplicarea unor astfel de proceduri în 

statul membru solicitant ar cauza dificult i dispropor ionate.ăţ ţ
    

Art. 178^12 Titlul executoriu i alte documente înso itoareş ţ
    (1) Orice cerere de recuperare este înso it  de unţ ă  

titlu uniform care permite executarea în statul membru 

solicitat. Acest titlu uniform care permite executarea în 

statul membru solicitat reflect  con inutul principal al titluluiă ţ  

ini ial care permite executarea i constituie baza unic  aţ ş ă  

m surilor asigur torii i de recuperare luate în statulă ă ş  

membru solicitat. Acesta nu face obiectul niciunui act de 

recunoa tere, completare sau înlocuire în respectivul statş  

membru.

    (2) Titlul uniform care permite executarea con ine celţ  

pu in urm toarele informa ii:ţ ă ţ
    a) informa ii relevante pentru identificarea titluluiţ  

ini ial care permite executarea, o descriere a crean ei,ţ ţ  

inclusiv natura acesteia, perioada acoperit  de crean ,ă ţă  

orice date relevante pentru procesul de executare iş  

valoarea crean ei i diferitele componente ale acesteia,ţ ş  

precum crean a principal  i crean ele fiscale accesoriiţ ă ş ţ  

datorate;

    b) numele, adresa i alte informa ii utile pentruş ţ  

identificarea debitorului;

    c) numele, adresa i alte date de contact cu privire laş  

biroul responsabil de evaluarea crean ei i, în cazul în careţ ş  

acesta este diferit, biroul de la care se pot ob ine informa iiţ ţ  

suplimentare privind crean a sau posibilit ile de a contestaţ ăţ  

obliga ia de plat .ţ ă



    (3) Cererea de recuperare a unei crean e poate fiţ  

înso it  de alte documente referitoare la crean  emise deţ ă ţă  

statul membru solicitant.

    

Art. 178^13 Recuperarea crean eiţ
    (1) În scopul recuper rii crean ei în statul membruă ţ  

solicitat, orice crean  pentru care a fost formulat  o cerereţă ă  

de recuperare este tratat  ca i când ar fi o crean  aă ş ţă  

statului membru solicitat, cu excep ia cazului în careţ  

prezentul capitol prevede altfel. Autoritatea solicitată 

utilizeaz  prerogativele conferite i procedurile legale dină ş  

statul membru solicitat aplicabile crean elor cu privire laţ  

acelea i taxe, impozite sau drepturi ori, în absen aş ţ  

acestora, cu privire la taxe, impozite sau drepturi similare, 

cu excep ia cazului în care prezentul capitol prevede altfel.ţ
    (2) Dac  autoritatea solicitat  consider  c  peă ă ă ă  

teritoriul statului s u nu se colecteaz  taxe, impozite sauă ă  

drepturi identice ori similare, aceasta utilizează 

prerogativele conferite i procedurile legale din statulş  

membru solicitat aplicabile crean elor rezultate din impozitulţ  

pe venitul persoanelor fizice, cu excep ia cazului în careţ  

prezentul capitol prevede altfel.

    (3) Statul membru solicitat nu este obligat s  acordeă  

crean elor altor state membre preferin ele acordate pentruţ ţ  

crean e similare ap rute în respectivul stat membru, cuţ ă  

excep ia cazurilor în care statele membre vizate convinţ  

altfel sau exist  dispozi ii contrare în legisla ia statuluiă ţ ţ  

membru solicitat. Un stat membru care acord  preferin eă ţ  

pentru crean e altui stat membru nu poate refuza acordareaţ  

acelora i facilit i pentru acelea i crean e sau pentruş ăţ ş ţ  

crean e similare altor state membre, în acelea i condi ii.ţ ş ţ
    (4) Statul membru solicitat recupereaz  crean a înă ţ  

moneda sa na ional .ţ ă



    (5) Autoritatea solicitat  informeaz  cu diligen aă ă ţ  

necesar  autoritatea solicitant  cu privire la orice ac iuneă ă ţ  

întreprins  cu privire la cererea de recuperare.ă
    (6) Începând cu data la care este primit  cererea deă  

recuperare, autoritatea solicitat  percepe dobânzi pentruă  

plata cu întârziere, potrivit legisla iei în vigoare în statulţ  

membru solicitat. În cazul României sunt aplicabile 

prevederile art. 120.

    (7) Autoritatea solicitat  poate, în cazul în careă  

legisla ia în vigoare în statul membru solicitat permite acestţ  

lucru, s  acorde debitorului un termen de plat  sau să ă ă 

acorde pentru aceste crean e e alonarea la plat  i sţ ş ă ş ă 

perceap  dobând  în acest sens. Autoritatea solicitată ă ă 

informeaz  ulterior autoritatea solicitant  cu privire la oriceă ă  

astfel de decizie.

    (8) F r  a aduce atingere ă ă art. 178^20 alin. (1), 

autoritatea solicitat  îi transfer  autorit ii solicitante sumeleă ă ăţ  

recuperate aferente crean ei, precum i dobânzileţ ş  

prev zute la alin. (6) i (7).ă ş
   

 Art. 178^14 Litigii

    (1) Litigiile cu privire la crean , la titlul ini ial careţă ţ  

permite executarea în statul membru solicitant sau la titlul 

uniform care permite executarea în statul membru solicitat 

i litigiile legate de validitatea unei notific ri efectuate de oş ă  

autoritate competent  a statului membru solicitant sunt deă  

competen a autorit ilor competente ale statului membruţ ăţ  

solicitant. Dac , în cursul procedurii de recuperare, crean a,ă ţ  

titlul ini ial care permite executarea în statul membruţ  

solicitant sau titlul uniform care permite executarea în statul 

membru solicitat este contestat( ) de o parte interesat ,ă ă  

autoritatea solicitat  informeaz  respectiva parte interesată ă ă 

c  o astfel de ac iune trebuie introdus  de aceasta din urmă ţ ă ă 



în fa a autorit ii competente a statului membru solicitant,ţ ăţ  

potrivit legisla iei în vigoare în statul respectiv.ţ
    (2) Litigiile cu privire la m surile de executare luateă  

în statul membru solicitat sau cu privire la validitatea unei 

notific ri efectuate de o autoritate competent  a statuluiă ă  

membru solicitat sunt introduse în fa a organismuluiţ  

competent pentru solu ionarea litigiului al statului membruţ  

respectiv, potrivit legisla iei în vigoare a acestui stat.ţ
    (3) Atunci când una dintre ac iunile prev zute la alin.ţ ă  

(1) a fost introdus  în fa a organismului competent ală ţ  

statului membru solicitant, autoritatea solicitant  informează ă 

autoritatea solicitat  cu privire la aceasta i precizeaz  careă ş ă  

sunt elementele crean ei ce nu fac obiectul contesta iei.ţ ţ
    (4) De îndat  ce autoritatea solicitat  prime teă ă ş  

informa iile prev zute la alin. (3), fie din partea autorit iiţ ă ăţ  

solicitante, fie din partea p r ii interesate, aceasta suspendă ţ ă 

procedura de executare în ceea ce prive te parteaş  

contestat  a crean ei, în a teptarea deciziei organismuluiă ţ ş  

competent în materie, cu excep ia cazurilor în careţ  

autoritatea solicitant  formuleaz  o cerere contrar , potrivită ă ă  

alin. (6).

    (5) La cererea autorit ii solicitante sau în cazul înăţ  

care se consider  necesar de c tre autoritatea solicitat ,ă ă ă  

f r  s  se aduc  atingere ă ă ă ă art. 178^16, autoritatea solicitată 

poate recurge la m suri asigur torii pentru a garantaă ă  

recuperarea, în m sura în care reglement rile legale înă ă  

vigoare în statul membru solicitat permit acest lucru.

    (6) Potrivit reglement rilor legale i practiciloră ş  

administrative în vigoare în statul membru în care î i areş  

sediul, autoritatea solicitant  poate cere autorit ii solicitateă ăţ  

s  recupereze o crean  contestat  sau o parte contestată ţă ă ă 

a crean ei, în m sura în care reglement rile legale iţ ă ă ş  

practicile administrative în vigoare în statul membru solicitat 



permit acest lucru. Orice astfel de cerere se motiveaz .ă  

Dac  rezultatul ulterior al contesta iei este favorabilă ţ  

debitorului, autoritatea solicitant  are obliga ia de aă ţ  

rambursa orice sum  recuperat , precum i de a pl ti oriceă ă ş ă  

compensa ie datorat , potrivit reglement rilor legale înţ ă ă  

vigoare în statul membru solicitat.

    (7) Dac  autorit ile competente ale statului membruă ăţ  

solicitant sau ale statului membru solicitat au ini iat oţ  

procedur  amiabil , iar rezultatul procedurii poate afectaă ă  

crean a cu privire la care a fost solicitat  asisten , m surileţ ă ţă ă  

de recuperare sunt suspendate sau blocate pân  laă  

încheierea procedurii respective, cu excep ia cazurilor deţ  

urgen  imediat  datorate fraudei sau insolven ei. În cazulţă ă ţ  

în care m surile de recuperare sunt suspendate sauă  

blocate, sunt aplicabile prevederile alin. (5).

    

Art. 178^15 Modificarea sau retragerea cererii de asistenţă 

pentru recuperare

    (1) Autoritatea solicitant  informeaz  imediată ă  

autoritatea solicitat  cu privire la orice modificare ulterioară ă 

adus  cererii sale de recuperare sau cu privire la retragereaă  

cererii sale, precizând motivele modific rii sau retrageriiă  

acesteia.

    (2) Dac  modificarea cererii este rezultatul uneiă  

decizii luate de organismul competent prev zut la ă art. 

178^14 alin. (1), autoritatea solicitant  comunic  deciziaă ă  

respectiv  împreun  cu un titlu uniform revizuit care permiteă ă  

executarea în statul membru solicitat. Autoritatea solicitată 

continu  m surile de recuperare pe baza titlului revizuit.ă ă  

M surile asigur torii sau de recuperare deja luate pe bazaă ă  

titlului uniform ini ial care permite executarea în statulţ  

membru solicitat pot continua pe baza titlului revizuit, cu 

excep ia cazului în care modificarea cererii se datoreazţ ă 



lipsei de valabilitate a titlului ini ial care permite executareaţ  

în statul membru solicitant sau a titlului uniform ini ial careţ  

permite executarea în statul membru solicitat. Dispozi iileţ  

art. 178^12 i ş 178^14 sunt aplicabile în mod corespunz tor.ă
    

Art. 178^16 Cererea de m suri asigur toriiă ă
    (1) La cererea autorit ii solicitante, autoritateaăţ  

solicitat  ia m surile asigur torii necesare, dac  acesteaă ă ă ă  

sunt permise de legisla ia sa na ional  i în conformitate cuţ ţ ă ş  

practicile sale administrative, pentru a asigura recuperarea 

în cazul în care crean a sau titlul care permite executarea înţ  

statul membru solicitant este contestat( ) la momentulă  

formul rii cererii sau în cazul în care crean a nu face încă ţ ă 

obiectul unui titlu care s  permit  executarea în statulă ă  

membru solicitant, în m sura în care sunt, de asemenea,ă  

posibile m suri asigur torii, într-o situa ie similar , înă ă ţ ă  

temeiul legisla iei na ionale i al practicilor administrative aleţ ţ ş  

statului membru solicitant. Documentul elaborat pentru a 

permite aplicarea de m suri asigur torii în statul membruă ă  

solicitant i referitor la crean a pentru care se solicitş ţ ă 

asisten a reciproc , dac  este cazul, înso e te cererea deţ ă ă ţ ş  

m suri asigur torii în statul membru solicitat. Acestă ă  

document nu face obiectul niciunui act de recunoa tere,ş  

completare sau înlocuire în statul membru solicitat.

    (2) Cererea de m suri asigur torii poate fi înso it  deă ă ţ ă  

alte documente referitoare la crean , emise în statulţă  

membru solicitant.

    

Art. 178^17 Normele aplicabile cererilor de m suriă  

asigur toriiă
    Pentru aplicarea dispozi iilor ţ art. 178^16 sunt 

aplicabile, în mod corespunz tor, dispozi iile ă ţ art. 178^10 

alin. (2), art. 178^13 alin. (1) - (5), art. 178^14 i ş 178^15.



    

Art. 178^18 Limite ale obliga iilor autorit ii solicitateţ ăţ
    (1) Autoritatea solicitat  nu este obligat  s  acordeă ă ă  

asisten a prev zut  la ţ ă ă art. 178^10 - art. 178^16 dacă 

recuperarea crean ei este de natur  s  genereze, din cauzaţ ă ă  

situa iei debitorului, grave dificult i de ordin economic sauţ ăţ  

social în statul membru solicitat, în m sura în careă  

reglement rile legale i practicile administrative în vigoareă ş  

în respectivul stat membru permit o astfel de excep ie înţ  

cazul crean elor na ionale.ţ ţ
    (2) Autoritatea solicitat  nu este obligat  s  acordeă ă ă  

asisten a prev zut  la ţ ă ă art. 178^5 i la ş art. 178^7 - 178^16 

dac  cererea ini ial  de asisten , potrivit ă ţ ă ţă art. 178^5, 178^7, 

178^8, 178^10 sau 178^16, este efectuat  cu privire laă  

crean e care au o vechime mai mare de 5 ani, acest termenţ  

începând de la momentul scaden ei crean ei în statulţ ţ  

membru solicitant i pân  la momentul cererii ini iale deş ă ţ  

asisten . În cazul în care crean a sau titlul ini ial careţă ţ ţ  

permite executarea în statul membru solicitant sunt 

contestate, termenul de 5 ani începe din momentul în care 

în statul membru solicitant se stabile te faptul c  nu maiş ă  

este posibil  contestarea crean ei sau a titlului care permiteă ţ  

executarea. În cazul în care se acord  o amânare a pl iiă ăţ  

sau un plan de e alonare a pl ii de c tre autorit ileş ăţ ă ăţ  

competente din statul membru solicitant, termenul de 5 ani 

începe din momentul în care întregul termen de plat  aă  

expirat. Cu toate acestea, în aceste cazuri, autoritatea 

solicitat  nu este obligat  s  acorde asisten  cu privire laă ă ă ţă  

crean e care sunt mai vechi de 10 ani, termen calculat de laţ  

momentul scaden ei crean ei în statul membru solicitant.ţ ţ
    (3) Un stat membru nu este obligat s  acordeă  

asisten  dac  valoarea total  a crean elor reglementate deţă ă ă ţ  



prezentul capitol, pentru care se solicit  asisten , este maiă ţă  

mic  de 1.500 euro.ă
    (4) Autoritatea solicitat  informeaz  autoritateaă ă  

solicitant  în leg tur  cu motivele refuzului unei cereri deă ă ă  

asisten .ţă
    

Art. 178^19 Aspecte privind prescrip iaţ
    (1) Aspectele privind termenele de prescrip ie suntţ  

reglementate exclusiv de legisla ia în vigoare în statulţ  

membru solicitant.

    (2) În ceea ce prive te suspendarea, întrerupereaş  

sau prelungirea termenului de prescrip ie, toate demersurileţ  

efectuate în vederea recuper rii crean elor de c treă ţ ă  

autoritatea solicitat  sau în numele acesteia, în temeiul uneiă  

cereri de asisten , care au drept efect suspendarea,ţă  

întreruperea sau prelungirea termenului de prescrip ie, înţ  

conformitate cu legisla ia în vigoare în statul membruţ  

solicitat, sunt considerate a avea acela i efect în statulş  

membru solicitant, cu condi ia ca efectul corespunz tor sţ ă ă 

fie prev zut în reglement rile legale în vigoare în statulă ă  

membru solicitant.

    (3) Dac  suspendarea, întreruperea sau prelungireaă  

termenului de prescrip ie nu este posibil  în temeiulţ ă  

reglement rilor legale în vigoare în statul membru solicitat,ă  

toate demersurile efectuate în vederea recuper riiă  

crean elor de c tre autoritatea solicitat  sau în numeleţ ă ă  

acesteia în temeiul unei cereri de asisten  care, dac  ar fiţă ă  

fost efectuate de c tre autoritatea solicitant  în propriul stată ă  

membru sau în numele acesteia, ar fi dus la suspendarea, 

întreruperea sau prelungirea termenului de prescrip ie,ţ  

potrivit legisla iei în vigoare în statul membru solicitant, suntţ  

considerate a fi fost efectuate în statul membru solicitant, în 

ceea ce prive te efectul respectiv.ş



    (4) Prevederile alin. (2) i (3) nu afecteaz  dreptulş ă  

autorit ilor competente din statul membru solicitant de aăţ  

lua m suri pentru a suspenda, întrerupe sau prelungiă  

termenul de prescrip ie, potrivit reglement rilor în vigoare înţ ă  

statul membru respectiv.

    (5) Autoritatea solicitant  i autoritatea solicitat  seă ş ă  

informeaz  reciproc cu privire la orice ac iune careă ţ  

întrerupe, suspend  sau prelunge te termenul deă ş  

prescrip ie a crean ei pentru care au fost solicitate m suriţ ţ ă  

asigur torii sau de recuperare sau care poate produceă  

acest efect.

  

 Art. 178^20 Costuri

    (1) În plus fa  de sumele prev zute la ţă ă art. 178^13 

alin. (8), autoritatea solicitat  urm re te s  recupereze de laă ă ş ă  

debitor cheltuielile legate de recuperare pe care le-a 

suportat i le re ine, potrivit reglement rilor legale în vigoareş ţ ă  

din statul membru solicitat.

    (2) Statele membre renun  reciproc la toate cererileţă  

privind rambursarea cheltuielilor rezultate din asisten aţ  

reciproc  pe care i-o acord  potrivit prezentului capitol.ă ş ă
    (3) Cu toate acestea, în cazul unor recuper ri careă  

creeaz  dificult i deosebite, care implic  cheltuieli foarteă ăţ ă  

mari sau care se refer  la crima organizat , autoritateaă ă  

solicitant  i autoritatea solicitat  pot s  convin  asupraă ş ă ă ă  

unor modalit i de rambursare specifice cazurilor în spe .ăţ ţă
    (4) F r  a aduce atingere alin. (2) i (3), statulă ă ş  

membru solicitant r mâne r spunz tor fa  de statulă ă ă ţă  

membru solicitat pentru toate cheltuielile i toate pierderileş  

suportate în leg tur  cu ac iunile recunoscute ca fiindă ă ţ  

nejustificate, în ceea ce prive te fie fondul crean ei, fieş ţ  

valabilitatea titlului emis de autoritatea solicitant  careă  

permite executarea i/sau aplicarea de m suri asigur torii.ş ă ă



SEC IUNEA a 5-aŢ
Dispozi ii generale aplicabile tuturor tipurilor deţ  

cereri de asistenţă

    Art. 178^21 Formulare-tip i mijloace de comunicareş
    (1) Cererile de informa ii în temeiul ţ art. 178^5 alin. 

(1), cererile de notificare în temeiul art. 178^8 alin. (1), 

cererile de recuperare în temeiul art. 178^10 alin. (1) sau 

cererile de m suri asigur torii în temeiul ă ă art. 178^16 alin. (1) 

se transmit prin mijloace electronice, utilizându-se un 

formular-tip, cu excep ia cazurilor în care acest lucru nuţ  

este posibil din motive tehnice. În m sura posibilului, acesteă  

formulare se folosesc i pentru comunic rile ulterioare cuş ă  

privire la cerere.

    (2) Titlul uniform care permite executarea în statul 

membru solicitat, documentul care permite aplicarea de 

m suri asigur torii în statul membru solicitant i celelalteă ă ş  

documente prev zute la ă art. 178^12 i ş 178^16 se transmit, 

de asemenea, prin mijloace electronice, cu excep iaţ  

cazurilor în care acest lucru nu este posibil din motive 

tehnice.

    (3) Formularul-tip poate fi înso it, dac  este cazul, deţ ă  

rapoarte, declara ii i orice alte documente sau de copiiţ ş  

certificate pentru conformitate sau extrase din acestea, care 

sunt, de asemenea, transmise pe cale electronic , cuă  

excep ia cazurilor în care acest lucru nu este posibil dinţ  

motive tehnice.

    (4) Formularele-tip i comunic rile pe caleş ă  

electronic  pot, de asemenea, s  fie utilizate pentruă ă  

schimbul de informa ii în temeiul ţ art. 178^6.

    (5) Dispozi iile alin. (1) - (4) nu se aplic  informa iilorţ ă ţ  

i documenta iei ob inute prin prezen a în birourileş ţ ţ ţ  



administrative dintr-un alt stat membru sau prin participarea 

la anchetele administrative dintr-un alt stat membru, potrivit 

art. 178^7.

    (6) În cazul în care comunic rile nu se efectueaz  peă ă  

cale electronic  sau prin intermediul formularelor-tip, acestă  

lucru nu va afecta valabilitatea informa iilor ob inute sau aţ ţ  

m surilor luate pentru executarea cererii de asisten .ă ţă
    

Art. 178^22 Limba utilizată
    (1) Toate cererile de asisten , formularele-tip pentruţă  

notificare i titlurile uniforme care permit executarea înş  

statul membru solicitat sunt trimise în limba oficial  sau înă  

una dintre limbile oficiale ale statului membru solicitat sau 

sunt înso ite de o traducere în una dintre aceste limbi.ţ  

Faptul c  anumite p r i sunt scrise într-o limb  alta decâtă ă ţ ă  

limba oficial  sau una dintre limbile oficiale ale statuluiă  

membru solicitat nu afecteaz  valabilitatea acestora sau aă  

procedurii, în m sura în care acea limb  este stabilit  deă ă ă  

comun acord între statele membre interesate.

    (2) Documentele a c ror notificare este solicitată ă 

potrivit art. 178^8 pot fi transmise autorit ii solicitate într-oăţ  

limb  oficial  a statului membru solicitant.ă ă
    (3) În cazul în care o cerere este înso it  de alteţ ă  

documente decât cele prev zute la alin. (1) i (2),ă ş  

autoritatea solicitat  poate, dac  este necesar, s  ceară ă ă ă 

autorit ii solicitante o traducere a acestor documente înăţ  

limba oficial  sau în una dintre limbile oficiale ale statuluiă  

membru solicitat sau în orice alt  limb  asupra c reiaă ă ă  

statele membre interesate au convenit bilateral.

    

Art. 178^23 Divulgarea informa iilor i a documentelorţ ş
    (1) Informa iile comunicate sub orice form , înţ ă  

temeiul prezentului capitol, sunt reglementate de obliga iaţ  



p str rii secretului fiscal i beneficiaz  de protec iaă ă ş ă ţ  

acordat  informa iilor similare în temeiul legisla iei na ionaleă ţ ţ ţ  

a statului membru care le-a primit. Astfel de informa ii pot fiţ  

utilizate în scopul aplic rii de m suri asigur torii sau deă ă ă  

executare în privin a crean elor care intr  sub inciden aţ ţ ă ţ  

prezentului capitol. De asemenea, astfel de informa ii pot fiţ  

utilizate pentru evaluarea i impunerea contribu iilorş ţ  

obligatorii la sistemul de securitate social .ă
    (2) Persoanele acreditate în mod corespunz tor deă  

Autoritatea de Acreditare de Securitate a Comisiei 

Europene pot avea acces la aceste informa ii numai înţ  

m sura în care acest lucru este necesar pentru între inereaă ţ  

i dezvoltarea re elei RCC.ş ţ
    (3) Statul membru care furnizeaz  informa iileă ţ  

permite utilizarea acestora în alte scopuri decât cele 

prev zute la alin. (1) în statul membru care prime teă ş  

informa iile, în cazul în care, în temeiul legisla iei statuluiţ ţ  

membru care furnizeaz  informa iile, informa iile pot fiă ţ ţ  

utilizate în scopuri similare.

    (4) În cazul în care autoritatea solicitant  sauă  

solicitat  consider  c  informa iile ob inute în temeiulă ă ă ţ ţ  

prezentului capitol ar putea fi folositoare, în scopurile 

prev zute la alin. (1), unui al treilea stat membru, ea poateă  

s  transmit  respectivele informa ii acestui al treilea stată ă ţ  

membru, cu condi ia ca transmiterea acestor informa ii sţ ţ ă 

fie conform  cu normele i procedurile stabilite în prezentulă ş  

capitol. Aceasta informeaz  statul membru de la care provină  

informa iile cu privire la inten ia sa de a transmiteţ ţ  

informa iile respective unui stat membru ter . Statul membruţ ţ  

de la care provin informa iile se poate opune acesteiţ  

transmiteri a informa iilor, în termen de 10 zile lucr toare deţ ă  

la data la care a primit comunicarea din partea statului 

membru care dore te s  transmit  informa iile.ş ă ă ţ



    (5) Permisiunea de a utiliza, în temeiul alin. (3), 

informa ii care au fost transmise în temeiul alin. (4) poate fiţ  

acordat  numai de c tre statul membru de unde provină ă  

informa iile.ţ
    (6) Informa iile comunicate sub orice form  înţ ă  

temeiul prezentului capitol pot fi invocate sau utilizate drept 

probe de toate autorit ile din statul membru care prime teăţ ş  

informa iile, pe aceea i baz  ca i informa iile similareţ ş ă ş ţ  

ob inute în respectivul stat.ţ

SEC IUNEA a 6-aŢ
Dispozi ii finaleţ

    Art. 178^24 Aplicarea altor acorduri privind asisten aţ
    (1) Prezentul capitol nu aduce atingere îndeplinirii 

niciunei obliga ii de furnizare de asisten  mai extins , careţ ţă ă  

decurge din acorduri sau în elegeri bilaterale oriţ  

multilaterale, inclusiv în domeniul notific rii actelor judiciareă  

sau extrajudiciare.

    (2) În cazul în care România încheie astfel de 

acorduri sau în elegeri bilaterale ori multilaterale cu privireţ  

la aspecte reglementate de prezentul capitol i care nu seş  

refer  la cazuri individuale, informeaz  f r  întârziereă ă ă ă  

Comisia în acest sens.

    (3) Atunci când acord  asisten  reciproc  maiă ţă ă  

extins  în temeiul unui acord sau al unei în elegeriă ţ  

bilateral(e) ori multilateral(e), România poate utiliza re eauaţ  

de comunica ii electronice i formularele-tip adoptate pentruţ ş  

punerea în aplicare a prezentului capitol.

    

Art. 178^25 Norme de aplicare

    Normele de aplicare a dispozi iilor ţ art. 178^4 alin. (3) 

i (4), ş art. 178^5 alin. (1), art. 178^8, art. 178^10, art. 



178^12 alin. (1) i (2), ş art. 178^13 alin. (5) - (8), art. 178^15, 

art. 178^16 alin. (1) i ale ş art. 178^21 alin. (1) - (4) sunt 

normele aprobate de Comisie.

    

Art. 178^26 Raportare

    (1) România, prin intermediul biroului central de 

leg tur , informeaz  Comisia anual, cel târziu pân  la 31ă ă ă ă  

martie, cu privire la urm toarele:ă
    a) num rul de cereri de informa ii, de comunicare iă ţ ş  

de recuperare sau de m suri asigur torii transmise fiec ruiă ă ă  

stat membru solicitat i primite de la fiecare stat membruş  

solicitant în fiecare an;

    b) valoarea crean elor pentru care se solicitţ ă 

asisten  pentru recuperare i sumele recuperate.ţă ş
    (2) România, prin intermediul biroului central de 

leg tur , poate furniza, de asemenea, orice alte informa iiă ă ţ  

care ar putea fi folositoare pentru a evalua asisten aţ  

reciproc  oferit  în temeiul prezentului capitol.ă ă

Art. 178^26 – art. 204 *** Abrogate.

 

TITLUL IX 

Solu ionarea contesta iilor formulate împotrivaţ ţ  

actelor administrative fiscale
 

CAP. 1 Dreptul la contesta ieţ
 

Art. 205 Posibilitatea de contestare

(1) Împotriva titlului de crean , precum i împotrivaţă ş  

altor acte administrative fiscale se poate formula contesta ieţ  

potrivit legii. Contesta ia este o cale administrativ  de atacţ ă  



i nu înl tur  dreptul la ac iune al celui care se considerş ă ă ţ ă 

lezat în drepturile sale printr-un act administrativ fiscal sau 

prin lipsa acestuia, în condi iile legii.ţ
(2) Este îndrept it la contesta ie numai cel careăţ ţ  

consider  c  a fost lezat în drepturile sale printr-un actă ă  

administrativ fiscal sau prin lipsa acestuia.

(3) Baza de impunere i impozitul, taxa sau contribu iaş ţ  

stabilite prin decizie de impunere se contest  numaiă  

împreun .ă
(4) Pot fi contestate în condi iile alin. (3) i deciziile deţ ş  

impunere prin care nu sunt stabilite impozite, taxe, 

contribu ii sau alte sume datorate bugetului generalţ  

consolidat.

(5) În cazul deciziilor referitoare la baza de impunere, 

reglementate potrivit art. 89 alin. (1), contesta ia se poateţ  

depune de orice persoan  care particip  la realizareaă ă  

venitului.

(6) Bazele de impunere constatate separat într-o 

decizie referitoare la baza de impunere pot fi atacate numai 

prin contestarea acestei decizii.

Art. 206 Forma i con inutul contesta ieiş ţ ţ
(1) Contesta ia se formuleaz  în scris i va cuprinde:ţ ă ş
a) datele de identificare a contestatorului;

b) obiectul contesta iei;ţ
c) motivele de fapt i de drept;ş
d) dovezile pe care se întemeiaz ;ă
e) semn tura contestatorului sau a împuternicituluiă  

acestuia, precum i tampila în cazul persoanelor juridice.ş ş  

Dovada calit ii de împuternicit al contestatorului, persoanăţ ă 

fizic  sau juridic , se face potrivit legii.ă ă
(2) Obiectul contesta iei îl constituie numai sumele iţ ş  

m surile stabilite i înscrise de organul fiscal în titlul deă ş  



crean  sau în actul administrativ fiscal atacat, cu excep iaţă ţ  

contesta iei împotriva refuzului nejustificat de emitere aţ  

actului administrativ fiscal.

(3) Contesta ia se depune la organul fiscal, respectivţ  

vamal, al c rui act administrativ este atacat i nu esteă ş  

supus  taxelor de timbru.ă
Norme metodologice

Art. 207 Termenul de depunere a contesta ieiţ
(1) Contesta ia se va depune în termen de 30 de zileţ  

de la data comunic rii actului administrativ fiscal, subă  

sanc iunea dec derii.ţ ă
(2) În cazul în care competen a de solu ionare nuţ ţ  

apar ine organului emitent al actului administrativ fiscalţ  

atacat, contesta ia va fi înaintat  de c tre acesta, în termenţ ă ă  

de 5 zile de la înregistrare, organului de solu ionareţ  

competent.

(3) În cazul în care contesta ia este depus  la un organţ ă  

fiscal necompetent, aceasta va fi înaintat , în termen de 5ă  

zile de la data primirii, organului fiscal emitent al actului 

administrativ atacat.

(4) Dac  actul administrativ fiscal nu con ineă ţ  

elementele prev zute la ă art. 43 alin. (2) lit. i), contesta iaţ  

poate fi depus , în termen de 3 luni de la data comunic riiă ă  

actului administrativ fiscal, la organul fiscal emitent al actului 

administrativ atacat.

Art. 208 Retragerea contesta ieiţ
(1) Contesta ia poate fi retras  de contestator pân  laţ ă ă  

solu ionarea acesteia. Organul de solu ionare competent vaţ ţ  

comunica contestatorului decizia prin care se ia act de 

renun area la contesta ie.ţ ţ



(2) Prin retragerea contesta iei nu se pierde dreptul deţ  

a se înainta o nou  contesta ie în interiorul termenuluiă ţ  

general de depunere a acesteia.

 

CAP. 2 Competen a de solu ionare a contesta iilor.ţ ţ ţ  

Decizia de solu ionareţ
 

Art. 209 Organul competent

(1) Contesta iile formulate împotriva deciziilor de impunere, aţ  

actelor administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere, 

deciziilor pentru regularizarea situa iei emise în conformitate cuţ  

legisla ia în materie vamal , a m surii de diminuare a pierderiiţ ă ă  

fiscale stabilite prin dispozi ie de m suri, precum i împotrivaţ ă ş  

deciziei de reverificare se solu ioneaz  de c tre:ţ ă ă
a) structura specializat  de solu ionare a contesta iilor dină ţ ţ  

cadrul direc iilor generale regionale ale finan elor publice în a c rorţ ţ ă  

raz  teritorial  î i au domiciliul fiscal contestatarii, pentruă ă ş  

contesta iile care au ca obiect impozite, taxe, contribu ii, datorieţ ţ  

vamal , accesorii ale acestora, m sura de diminuare a pierderiiă ă  

fiscale, în cuantum de pân  la 5 milioane lei, precum i pentruă ş  

contesta iile îndreptate împotriva deciziilor de reverificare, cuţ  

excep ia celor emise de organele centrale de inspec ie/control;ţ ţ
b) structura specializat  de solu ionare a contesta iilor dină ţ ţ  

cadrul direc iilor generale regionale ale finan elor publiceţ ţ  

competent  conform art. 36 alin. (3) pentru administrareaă  

contribuabililor nereziden i care nu au pe teritoriul României unţ  

sediu permanent, pentru contesta iile formulate de ace tia, ce auţ ş  

ca obiect impozite, taxe, contribu ii, datorie vamal , accesorii aleţ ă  

acestora, m sura de diminuare a pierderii fiscale, în cuantum deă  

pân  la 5 milioane lei, precum i pentru contesta iile îndreptateă ş ţ  

împotriva deciziilor de reverificare, cu excep ia celor emise deţ  

organele centrale de inspec ie/control;ţ



c) Direc ia general  de solu ionare a contesta iilor din cadrulţ ă ţ ţ  

Agen iei Na ionale de Administrare Fiscal , pentru contesta iileţ ţ ă ţ  

care au ca obiect impozite, taxe, contribu ii, datorie vamal ,ţ ă  

accesoriile acestora, precum i m sura de diminuare a pierderiiş ă  

fiscale, în cuantum de 5 milioane lei sau mai mare, pentru 

contesta iile formulate de marii contribuabili, precum i celeţ ş  

formulate împotriva actelor enumerate în prezentul articol, emise 

de organele centrale de inspec ie/control, indiferent de cuantum.ţ
(2) Contesta iile formulate împotriva altor acteţ  

administrative fiscale se solu ioneaz  de c tre organele fiscaleţ ă ă  

emitente.

(3) Contesta iile formulate de cei care se considerţ ă 

leza i de refuzul nejustificat de emitere a actuluiţ  

administrativ fiscal se solu ioneaz  de c tre organul ierarhicţ ă ă  

superior organului fiscal competent s  emit  acel act.ă ă
(3^1) Competen a de solu ionare a contesta iilorţ ţ ţ  

prev zut  la alin. (1) se poate delega altui organ deă ă  

solu ionare prev zut la alin. (1), în condi iile stabilite prinţ ă ţ  

ordinul pre edintelui Agen iei Na ionale de Administrareş ţ ţ  

Fiscal . Contestatorul i persoanele introduse în proceduraă ş  

de solu ionare a contesta iei sunt informa i cu privire laţ ţ ţ  

schimbarea competen ei de solu ionare a contesta iei.ţ ţ ţ
(4) Contesta iile formulate împotriva actelorţ  

administrative fiscale emise de autorit ile administra ieiăţ ţ  

publice locale, precum i de alte autorit i publice care,ş ăţ  

potrivit legii, administreaz  crean e fiscale se solu ionează ţ ţ ă 

de c tre aceste autorit i.ă ăţ
(5) Cuantumul sumelor prev zute la alin. (1) seă  

actualizeaz  prin hot râre a Guvernului.ă ă
Norme metodologice

Art. 210 Decizia sau dispozi ia de solu ionareţ ţ



(1) În solu ionarea contesta iei, organul competent seţ ţ  

pronun  prin decizie sau dispozi ie, dup  caz.ţă ţ ă
(2) Decizia sau dispozi ia emis  în solu ionareaţ ă ţ  

contesta iei este definitiv  în sistemul c ilor administrativeţ ă ă  

de atac.

 Norme metodologice

Art. 211 Forma i con inutul deciziei de solu ionare aş ţ ţ  

contesta ieiţ
(1) Decizia de solu ionare a contesta iei se emite înţ ţ  

form  scris  i va cuprinde: preambulul, considerentele iă ă ş ş  

dispozitivul.

(2) Preambulul cuprinde: denumirea organului învestit 

cu solu ionarea, numele sau denumirea contestatorului,ţ  

domiciliul fiscal al acestuia, num rul de înregistrare aă  

contesta iei la organul de solu ionare competent, obiectulţ ţ  

cauzei, precum i sinteza sus inerilor p r ilor atunci cândş ţ ă ţ  

organul competent de solu ionare a contesta iei nu esteţ ţ  

organul emitent al actului atacat.

(3) Considerentele cuprind motivele de fapt i de dreptş  

care au format convingerea organului de solu ionareţ  

competent în emiterea deciziei.

(4) Dispozitivul cuprinde solu ia pronun at , calea deţ ţ ă  

atac, termenul în care aceasta poate fi exercitat  i instan aă ş ţ  

competent .ă
(5) Decizia se semneaz  de c tre conduc torul direc ieiă ă ă ţ  

generale, directorul general al organului competent 

constituit la nivel central, conduc torul organului fiscală  

emitent al actului administrativ atacat sau de înlocuitorii 

acestora, dup  caz.ă
 

CAP. 3 Dispozi ii proceduraleţ
 



Art. 212 Introducerea altor persoane în procedura de 

solu ionareţ
(1) Organul de solu ionare competent poate introduce,ţ  

din oficiu sau la cerere, în solu ionarea contesta iei, dupţ ţ ă 

caz, alte persoane ale c ror interese juridice de natură ă 

fiscal  sunt afectate în urma emiterii deciziei de solu ionareă ţ  

a contesta iei. Înainte de introducerea altor persoane,ţ  

contestatorul va fi ascultat conform art. 9.

(2) Persoanele care particip  la realizarea venitului înă  

sensul art. 205 alin. (5) i nu au înaintat contesta ie vor fiş ţ  

introduse din oficiu.

(3) Persoanei introduse în procedura de contesta ie i seţ  

vor comunica toate cererile i declara iile celorlalte p r i.ş ţ ă ţ  

Aceast  persoan  are drepturile i obliga iile p r iloră ă ş ţ ă ţ  

rezultate din raportul de drept fiscal ce formeaz  obiectulă  

contesta iei i are dreptul s  înainteze propriile sale cereri.ţ ş ă
(4) Dispozi iile ţ Codului de procedur  civilă ă referitoare la 

interven ia for at  i voluntar  sunt aplicabile.ţ ţ ă ş ă
 

Art. 213 Solu ionarea contesta ieiţ ţ
(1) În solu ionarea contesta iei organul competent vaţ ţ  

verifica motivele de fapt i de drept care au stat la bazaş  

emiterii actului administrativ fiscal. Analiza contesta iei seţ  

face în raport de sus inerile p r ilor, de dispozi iile legaleţ ă ţ ţ  

invocate de acestea i de documentele existente la dosarulş  

cauzei. Solu ionarea contesta iei se face în limitele sesiz rii.ţ ţ ă
(2) Organul de solu ionare competent pentru l murireaţ ă  

cauzei poate solicita punctul de vedere al direc iilor deţ  

specialitate din minister sau al altor institu ii i autorit i.ţ ş ăţ
(3) Prin solu ionarea contesta iei nu se poate crea oţ ţ  

situa ie mai grea contestatorului în propria cale de atac.ţ



(4) Contestatorul, intervenien ii sau împuternici iiţ ţ  

acestora pot s  depun  probe noi în sus inerea cauzei. Înă ă ţ  

aceast  situa ie, organului fiscal emitent al actuluiă ţ  

administrativ fiscal atacat sau organului care a efectuat 

activitatea de control, dup  caz, i se va oferi posibilitatea să ă 

se pronun e asupra acestora.ţ
(5) Organul de solu ionare competent se va pronun aţ ţ  

mai întâi asupra excep iilor de procedur  i asupra celor deţ ă ş  

fond, iar când se constat  c  acestea sunt întemeiate, nuă ă  

se va mai proceda la analiza pe fond a cauzei.

Norme metodologice

Art. 214 Suspendarea procedurii de solu ionare aţ  

contesta iei pe cale administrativţ ă
(1) Organul de solu ionare competent poate suspenda,ţ  

prin decizie motivat , solu ionarea cauzei atunci când:ă ţ
a) organul care a efectuat activitatea de control a 

sesizat organele în drept cu privire la existen a indiciilorţ  

s vâr irii unei infrac iuni a c rei constatare ar avea oă ş ţ ă  

înrâurire hot râtoare asupra solu iei ce urmeaz  s  fie dată ţ ă ă ă 

în procedur  administrativ ;ă ă
b) solu ionarea cauzei depinde, în tot sau în parte, deţ  

existen a sau inexisten a unui drept care face obiectul uneiţ ţ  

alte judec i.ăţ
(2) Organul de solu ionare competent poate suspendaţ  

procedura, la cerere, dac  sunt motive întemeiate. Laă  

aprobarea suspend rii, organul de solu ionare competentă ţ  

va stabili i termenul pân  la care se suspend  procedura.ş ă ă  

Suspendarea poate fi solicitat  o singur  dat .ă ă ă
(3) Procedura administrativ  este reluat  la încetareaă ă  

motivului care a determinat suspendarea sau, dup  caz, laă  

expirarea termenului stabilit de organul de solu ionareţ  



competent potrivit alin. (2), indiferent dac  motivul care aă  

determinat suspendarea a încetat sau nu.

(4) Hot rârea definitiv  a instan ei penale prin care seă ă ţ  

solu ioneaz  ac iunea civil  este opozabil  organelor fiscaleţ ă ţ ă ă  

competente pentru solu ionarea contesta iei, cu privire laţ ţ  

sumele pentru care statul s-a constituit parte civil .ă

Art. 215 Suspendarea execut rii actului administrativ fiscală
(1) Introducerea contesta iei pe calea administrativ  deţ ă  

atac nu suspend  executarea actului administrativ fiscal.ă
(2) Dispozi iile prezentului articol nu aduc atingereţ  

dreptului contribuabilului de a cere suspendarea execut riiă  

actului administrativ fiscal, în temeiul Legii contenciosului 

administrativ nr. 554/2004, cu modific rile ulterioare.ă  

Instan a competent  poate suspenda executarea, dac  seţ ă ă  

depune o cau iune de pân  la 20% din cuantumul sumeiţ ă  

contestate, iar în cazul cererilor al c ror obiect nu esteă  

evaluabil în bani, o cau iune de pân  la 2.000 lei.ţ ă
(3) În cazul suspend rii execut rii actului administrativă ă  

fiscal, dispus  de instan ele de judecat  în bazaă ţ ă  

prevederilor Legii nr. 554/2004, cu modific rile iă ş  

complet rile ulterioare, toate efectele actului administrativă  

fiscal sunt suspendate pân  la încetarea acesteia.ă
 

CAP. 4 Solu ii asupra contesta ieiţ ţ
 

Art. 216 Solu ii asupra contesta ieiţ ţ
(1) Prin decizie contesta ia va putea fi admis , înţ ă  

totalitate sau în parte, ori respins .ă
(2) În cazul admiterii contesta iei se decide, dup  caz,ţ ă  

anularea total  sau par ial  a actului atacat.ă ţ ă



(3) Prin decizie se poate desfiin a total sau par ial actulţ ţ  

administrativ atacat, situa ie în care urmeaz  s  se încheieţ ă ă  

un nou act administrativ fiscal care va avea în vedere strict 

considerentele deciziei de solu ionare.ţ
(3^1) Solu ia de desfiin are este pus  în executare înţ ţ ă  

termen de 30 de zile de la data comunic rii deciziei, iar noulă  

act administrativ fiscal emis vizeaz  strict aceea i perioadă ş ă 

i acela i obiect al contesta iei pentru care s-a pronun atş ş ţ ţ  

solu ia de desfiin are.ţ ţ
 (4) Prin decizie se poate suspenda solu ionareaţ  

cauzei, în condi iile prev zute de ţ ă art. 214.

Art. 217 Respingerea contesta iei pentru neîndeplinireaţ  

condi iilor proceduraleţ
(1) Dac  organul de solu ionare competent constată ţ ă 

neîndeplinirea unei condi ii procedurale, contesta ia va fiţ ţ  

respins  f r  a se proceda la analiza pe fond a cauzei.ă ă ă
(2) Contesta ia nu poate fi respins  dac  poart  oţ ă ă ă  

denumire gre it .ş ă

Art. 218 Comunicarea deciziei i calea de atacş
(1) Decizia privind solu ionarea contesta iei seţ ţ  

comunic  contestatorului, persoanelor introduse, înă  

condi iile ţ art. 44, precum i organului fiscal emitent al actuluiş  

administrativ atacat.

(2) Deciziile  emise  în  solu ionarea  contesta iilor  pot  fiţ ţ  

atacate de c tre contestatar sau de c tre persoanele introduseă ă  

în  procedura de solu ionare  a  contesta iei  potrivit  ţ ţ art.  212,  la 

instan a  judec toreasc  de  contencios  administrativţ ă ă  

competent , în condi iile legii.ă ţ
(3) În  situa ia  atac rii  la  instan a  judec toreasc  deţ ă ţ ă ă  

contencios administrativ competent  potrivit  alin. (2) a decizieiă  

prin  care  s-a  dispus  desfiin area,  încheierea  noului  actţ  



administrativ fiscal ca urmare a solu iei de desfiin are emise înţ ţ  

procedura  de  solu ionare  a  contesta iei  se  face  dup  ceţ ţ ă  

hot rârea judec toreasc  a r mas definitiv  i irevocabil .ă ă ă ă ă ş ă
 

TITLUL X 

Sanc iuniţ
 

Art. 219 Contraven iiţ
(1) Constituie contraven ii urm toarele fapte:ţ ă
a) nedepunerea la termenele prev zute de lege aă  

declara iilor de înregistrare fiscal  sau de men iuni;ţ ă ţ
b) neîndeplinirea la termen a obliga iilor de declarareţ  

prev zute de lege, a bunurilor i veniturilor impozabile sau,ă ş  

dup  caz, a impozitelor, taxelor, contribu iilor i a altoră ţ ş  

sume, precum i orice informa ii în leg tur  cu impozitele,ş ţ ă ă  

taxele, contribu iile, bunurile i veniturile impozabile, dacţ ş ă 

legea prevede declararea acestora;

b^1) – b^3 *** Abrogat.

c) nerespectarea obliga iilor prev zute la ţ ă art. 56 i ş art. 

57 alin. (2);

d) nerespectarea obliga iei prev zute la ţ ă art. 105 alin. 

(8);

e) neducerea la îndeplinire a m surilor stabilite potrivit  ă art. 

79 alin. (2), art. 80 alin. (4) i ş  art. 105 alin. (9); (intr  în vigoareă  

la 30 zile dup  data public rii)ă ă
f) nerespectarea obliga iilor prev zute la ţ ă art. 53;

g) nerespectarea obliga iei înscrierii codului deţ  

identificare fiscal  pe documente, potrivit ă art. 73;

h) nerespectarea de c tre pl titorii de salarii i venituriă ă ş  

asimilate salariilor a obliga iilor privind completarea iţ ş  

p strarea fi elor fiscale;ă ş



i) neîndeplinirea obliga iilor privind transmiterea laţ  

organul fiscal competent sau, dup  caz, la ter e persoane aă ţ  

formularelor i documentelor prev zute de legea fiscal ,ş ă ă  

altele decât declara iile fiscale i declara iile de înregistrareţ ş ţ  

fiscal  sau de men iuni;ă ţ
j) nerespectarea de c tre b nci a obliga iilor privindă ă ţ  

furnizarea informa iilor i a obliga iilor de decontareţ ş ţ  

prev zute de prezentul cod;ă
k) nerespectarea obliga iilor ce-i revin ter ului poprit,ţ ţ  

potrivit prezentului cod;

k) nerespectarea obliga iei de comunicare prev zute laţ ă  

art. 154 alin. (9);

m) refuzul debitorului supus execut rii silite de a predaă  

bunurile organului de executare spre a fi sechestrate sau de 

a le pune la dispozi ie acestuia pentru a fi identificate iţ ş  

evaluate;

n) refuzul de a prezenta organului financiar-fiscal 

bunurile materiale supuse impozitelor, taxelor, contribu iilorţ  

datorate bugetului general consolidat, în vederea stabilirii 

realit ii declara iei fiscale;ăţ ţ
o) nere inerea, potrivit legii, de c tre pl titorii obliga iilorţ ă ă ţ  

fiscale, a sumelor reprezentând impozite i contribu ii cuş ţ  

re inere la surs ;ţ ă
p) re inerea i nev rsarea în totalitate, de c tre pl titoriiţ ş ă ă ă  

obliga iilor fiscale, a sumelor reprezentând impozite iţ ş  

contribu ii cu re inere la surs , dac  nu sunt s vâr ite înţ ţ ă ă ă ş  

astfel de condi ii încât, potrivit legii, s  fie considerateţ ă  

infrac iuni;ţ
r) refuzul de a îndeplini obliga ia prev zut  la ţ ă ă art. 52 

alin. (1).

s) nerespectarea obliga iei prev zute la ţ ă art. 109^1 alin. 

(5^1).



(2) Contraven iile  prev zute  la  alin.  (1)  se  sanc ioneazţ ă ţ ă 

astfel (intr  în vigoare la 30 zile dup  data public rii)ă ă ă :

a) cu amend  de la 6.000 lei la 8.000 lei, pentru persoaneleă  

fizice,  i  cu  amend  de  la  25.000  lei  la  27.000  lei,  pentruş ă  

persoanele juridice, în cazul s vâr irii faptelor prev zute la alin.ă ş ă  

(1) lit. c);

b) cu amend  de la 1.000 lei la 1.500 lei, pentru persoaneleă  

fizice,  i  cu  amend  de  la  5.000  lei  la  7.000  lei,  pentruş ă  

persoanele juridice, în cazul s vâr irii  faptei prev zute la alin.ă ş ă  

(1) lit. d);

c) cu amend  de la 2.000 lei la 3.500 lei, pentru persoaneleă  

fizice,  i  cu  amend  de  la  12.000  lei  la  14.000  lei,  pentruş ă  

persoanele juridice, în cazul s vâr irii  faptei prev zute la alin.ă ş ă  

(1) lit. e) i f);ş
d) cu amend  de la 500 lei la 1.000 lei, pentru persoaneleă  

fizice,  i  cu  amend  de  la  1.000  lei  la  5.000  lei,  pentruş ă  

persoanele juridice, în cazul s vâr irii faptelor prev zute la alin.ă ş ă  

(1) lit. a), b), g) - m);

d^1 – d^2 *** Abrogate.

e) cu amend  de la 1.000 lei la 1.500 lei, pentru persoaneleă  

fizice,  i  cu  amend  de  la  4.000  lei  la  6.000  lei,  pentruş ă  

persoanele juridice, în cazul s vâr irii faptelor prev zute la alin.ă ş ă  

(1) lit. n) - r), dac  obliga iile fiscale sustrase la plat  sunt deă ţ ă  

pân  la 50.000 lei inclusiv;ă
f) cu amend  de la 4.000 lei la 6.000 lei, pentru persoaneleă  

fizice,  i  cu  amend  de  la  12.000  lei  la  14.000  lei,  pentruş ă  

persoanele juridice, în cazul s vâr irii faptelor prev zute la alin.ă ş ă  

(1)  lit.  n)  -  r),  dac  obliga iile  fiscale  sustrase  la  plat  suntă ţ ă  

cuprinse între 50.000 lei i 100.000 lei inclusiv;ş
g) cu amend  de la 6.000 lei la 8.000 lei, pentru persoaneleă  

fizice,  i  cu  amend  de  la  25.000  lei  la  27.000  lei,  pentruş ă  

persoanele juridice, în cazul s vâr irii faptelor prev zute la alin.ă ş ă  



(1) lit. n) - r), dac  obliga iile fiscale sustrase la plat  sunt maiă ţ ă  

mari de 100.000 lei;

h) *** Abrogat.

i) cu amend  de la 10.000 lei la 50.000 lei în cazulă  

s vâr irii faptei prev zute la alin. (1) lit. s).ă ş ă
(3) În cazul persoanelor fizice nedepunerea la 

termenele prev zute de lege a declara iilor de venită ţ  

constituie contraven ie i se sanc ioneaz  cu amend  de laţ ş ţ ă ă  

50 lei la 500 lei.

(4) În cazul asocierilor i al altor entit i f rş ăţ ă ă 

personalitate juridic , contraven iile prev zute la alin. (1) seă ţ ă  

sanc ioneaz  cu amenda prev zut  pentru persoaneleţ ă ă ă  

fizice.

(5) Nedepunerea la termen a declara iilor fiscale pentruţ  

obliga iile datorate bugetelor locale se sanc ioneaz  potrivitţ ţ ă  

Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile iă ş  

complet rile ulterioare.ă
(6) Sumele încasate în condi iile prezentului titlu se facţ  

venit la bugetul de stat sau bugetele locale, dup  caz.ă

Art. 219^1 Contraven ii în cazul declara iilor recapitulative ţ ţ
    (1) Constituie contraven ii urm toarele fapte:ţ ă
    a) nedepunerea  la  termenele  prev zute  de  lege  aă  

declara iilor  recapitulative  reglementate  la  ţ titlul  VI din  Codul 

fiscal;

    b) depunerea de declara ii  recapitulative incorecte oriţ  

incomplete.

    (2) Contraven iile prev zute la alin. (1) se sanc ioneazţ ă ţ ă 

astfel:

    a) cu  amend  de  la  1.000  lei  la  5.000  lei  în  cazulă  

s vâr irii faptei prev zute la alin. (1) lit. a);ă ş ă
    b) cu amend  de la 500 lei la 1.500 lei în cazul s vâr iriiă ă ş  

faptei prev zute la alin. (1) lit. b).ă



    (3) Nu se sanc ioneaz  contraven ional:ţ ă ţ
    a) persoanele care corecteaz  declara ia recapitulativă ţ ă 

pân  la  termenul  legal  de  depunere  a  urm toarei  declara iiă ă ţ  

recapitulative, dac  fapta prev zut  la alin. (1) lit. b) nu a fostă ă ă  

constatat  de organul fiscal anterior corect rii;ă ă
    b) persoanele care, ulterior termenului legal de depunere, 

corecteaz  declara iile  ca  urmare  a  unui  fapt  neimputabilă ţ  

persoanei impozabile.

    (4) În cazul aplic rii sanc iunii amenzii prev zute la alin.ă ţ ă  

(2), contravenientul are posibilitatea achit rii în termen de 48 deă  

ore a jum tate din minimul amenzii, agentul constatator f cândă ă  

men iune  despre  aceast  posibilitate  în  procesul-verbal  deţ ă  

constatare i sanc ionare contraven ionalş ţ ţ ă 

 

Art. 219^2 Contraven ii i sanc iuni la regimul «Registruluiţ ş ţ  

operatorilor intracomunitari»

(1) Constituie  contraven ie  efectuarea  de  opera iuniţ ţ  

intracomunitare de c tre persoanele care au obliga ia înscrieriiă ţ  

în  Registrul  operatorilor  intracomunitari  f r  a  fi  înscrise,ă ă  

conform legii, în acest registru.

(2) Contraven ia  pentru  fapta  prev zut  la  alin.  (1)  seţ ă ă  

sanc ioneaz  cu amend  de la 1.000 lei la 5.000 lei.ţ ă ă

Art. 220 *** Abrogat

(Abrogat din 1 ianuarie 2012)

Art. 221 Constatarea contraven iilor i aplicareaţ ş  

sanc iunilorţ
(1) Constatarea contraven iilor i aplicarea sanc iunilorţ ş ţ  

se fac de c tre organele fiscale competente.ă
(2) Sanc iunile contraven ionale prev zute la ţ ţ ă art. 219 - 

art. 220 se aplic , dup  caz, persoanelor fizice sauă ă  

persoanelor juridice. În cazul asocierilor i al altor entit iş ăţ  



f r  personalitate juridic , sanc iunile se aplică ă ă ţ ă 

reprezentan ilor acestora.ţ
(3) Constatarea i sanc ionarea faptelor ce constituieş ţ  

contraven ie potrivit ţ art. 220 se fac de personalul de 

specialitate din cadrul Ministerului Economiei i Finan elor iş ţ ş  

al unit ilor sale teritoriale, cu excep ia sanc iunii privindăţ ţ ţ  

suspendarea autoriza iei de antrepozit fiscal, care seţ  

dispune de autoritatea fiscal  competent , la propunereaă ă  

organului de control.

(4) Contraven iile prev zute la ţ ă art. 219 alin. (1) lit. b) se 

aplic  pentru faptele constatate dup  data intr rii în vigoareă ă ă  

a prezentului cod.

(5) În cazul aplic rii sanc iunii amenzii potrivit ă ţ art. 219 

i ş art. 220, contribuabilul are posibilitatea achit rii în termenă  

de 48 de ore a jum tate din minimul amenzii prev zute înă ă  

prezentul cod, agentul constatator f când men iune despreă ţ  

aceast  posibilitate în procesul-verbal de constatare iă ş  

sanc ionare contraven ional .ţ ţ ă
 

Reproducem mai jos prevederile art. 1 i art. 3 dinş  

Ordonan a de urgen  a Guvernului nr. 93/2009 ţ ţă
    "ART. 1

    (1) Prin derogare de la dispozi iile art. 221 alin. (3) teza Iţ  

din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul deţ  

procedur  fiscal , republicat , cu modific rile i complet rileă ă ă ă ş ă  

ulterioare, pentru constatarea i sanc ionarea contraven ieiş ţ ţ  

prev zute de art. 220 alin. (1) lit. k) din aceea i ordonan ,ă ş ţă  

controlul asupra mijloacelor de transport se efectueaz  de c treă ă  

echipe mixte alc tuite din personalul de specialitate din cadrulă  

Agen iei Na ionale de Administrare Fiscal  i unit ile saleţ ţ ă ş ăţ  

subordonate i personalul anume desemnat din cadrul Poli ieiş ţ  

Române.



    (2) La solicitarea personalului anume desemnat din 

cadrul Poli iei Române, care face parte din echipa mixtţ ă 

prev zut  la alin. (1), personalul de specialitate din cadrulă ă  

Agen iei Na ionale de Administrare Fiscal  i unit ile saleţ ţ ă ş ăţ  

subordonate are obliga ia de a efectua controlul de specialitateţ  

prev zut la alin. (1).ă
    (3) Personalul anume desemnat din cadrul Poli ieiţ  

Române care face parte din echipa mixt  prev zut  la alin. (1)ă ă ă  

va opri în trafic mijloacele de transport marf , în vedereaă  

efectu rii controlului de specialitate, din oficiu sau la solicitareaă  

personalului de specialitate din cadrul Agen iei Na ionale deţ ţ  

Administrare Fiscal  i unit ile sale subordonate.ă ş ăţ
    (4) Constatarea contraven iei prev zute de art. 220 alin.ţ ă  

(1) lit. k) din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003, republicat , cuţ ă  

modific rile i complet rile ulterioare, i aplicarea sanc iuniloră ş ă ş ţ  

stabilite prin dispozi iile art. 220 alin. (2) din acela i act normativţ ş  

se fac de c tre personalul de specialitate din cadrul Agen ieiă ţ  

Na ionale de Administrare Fiscal  i unit ile sale subordonate."ţ ă ş ăţ
    "ART. 3

    (1) Veniturile rezultate din valorificarea bunurilor 

confiscate i ca urmare a aplic rii sanc iunilor potrivit art. 1 i art.ş ă ţ ş  

2 constituie venituri la bugetul de stat. Din aceste venituri se 

re ine o cot  de 15% care se constituie într-un fond de premiereţ ă  

la dispozi ia ministrului administra iei i internelor i a ministruluiţ ţ ş ş  

finan elor publice, în cote egale.ţ
    (2) Ministerul Administra iei i Internelor i Ministerulţ ş ş  

Finan elor Publice vor emite ordine în aplicarea dispozi iilor art.ţ ţ  

1 i art. 3 alin. (1)."ş

Art. 222 Actualizarea sumei amenzilor

Limitele amenzilor contraven ionale prev zute înţ ă  

prezentul cod pot fi actualizate anual, în func ie de evolu iaţ ţ  



ratei infla iei, prin hot râre a Guvernului, la propunereaţ ă  

Ministerului Economiei i Finan elor.ş ţ

Art. 223 Dispozi ii aplicabileţ
Dispozi iile prezentului titlu se completeaz  cuţ ă  

dispozi iile legale referitoare la regimul juridic alţ  

contraven iilor.ţ
 

TITLUL XI 

Dispozi ii tranzitorii i finaleţ ş
 

Art. 224 Dispozi ii privind regimul vamalţ
Neplata la termenul legal a impozitelor, taxelor sau 

altor sume ce se datoreaz , potrivit legii, în vam  atrageă ă  

interzicerea efectu rii altor opera iuni de v muire pân  laă ţ ă ă  

stingerea integral  a acestora.ă

Art. 225 Dispozi ii privind stoparea ajutorului de statţ
(valabil până la 1 ianuarie 2012)

(1) Stoparea acord rii ajutoarelor de stat se realizeaz ,ă ă  

de drept, prin:

a) emiterea unei decizii a Consiliului Concuren ei înţ  

acest sens;

b) emiterea unei decizii de c tre furnizorul ajutorului deă  

stat ca urmare a exercit rii activit ii de supraveghere, cândă ăţ  

constat  incompatibilitatea între ajutoarele de stat acordateă  

i dispozi iile ş ţ Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, 

republicată1, precum i ale actelor normative emise înş  

aplicarea acesteia.

(2) Deciziile emise în condi iile alin. (1) trebuie sţ ă 

cuprind  urm toarele elemente:ă ă



a) denumirea operatorului economic i datele deş  

identificare a acestuia;

b) modalitatea de acordare a ajutorului de stat;

c) data la care se realizeaz  stoparea.ă
------------------------------------

1) Legea nr.  143/1999 privind ajutorul  de stat,  republicat  în Monitorul  Oficial  ală  

României, Partea I, nr. 744 din 16 august 2005, a fost abrogat  prin Ordonan a de urgenă ţ ţă 

a  Guvernului  nr.  117/2006 privind procedurile  na ionale  în  domeniul  ajutorului  de stat,ţ  

publicat  în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.042 din 28 decembrie 2006.ă

Art. 226 Dispozi ii privind recuperarea ajutorului de statţ  

ilegal sau interzis
(valabil până la 1 ianuarie 2012)

(1) Deciziile Consiliului Concuren ei, precum i deciziileţ ş  

furnizorilor de ajutor de stat prin care se dispune 

recuperarea unui ajutor de stat ilegal sau interzis constituie 

titlu executoriu. Dispozi iile ţ art. 141 alin. (6) - (9) se aplic  înă  

mod corespunz tor.ă
(2) Recuperarea ajutoarelor de stat dispus  potrivit alin.ă  

(1) se realizeaz  de c tre unit ile teritoriale ale Ministeruluiă ă ăţ  

Economiei i Finan elor - Agen ia Na ional  de Administrareş ţ ţ ţ ă  

Fiscal , respectiv de compartimentele de specialitate aleă  

autorit ilor administra iei publice locale, potrivit ăţ ţ Codului de 

procedur  fiscală ă, cu excep ia Autorit ii pentru Valorificareaţ ăţ  

Activelor Statului, care va aplica propria procedur  deă  

recuperare.

(3) Pentru sumele reprezentând ajutoare de stat de 

recuperat se datoreaz  dobând  de la data la care ajutorulă ă  

de stat a fost pus la dispozi ie beneficiarului i pân  laţ ş ă  

recuperarea sa.

(4) Nivelul dobânzii aferente sumelor de recuperat cu 

titlu de ajutor de stat ilegal sau interzis va fi stabilit anual 

prin hot râre a Guvernului.ă



(5) Sumele recuperate reprezentând ajutoare de stat 

ilegale sau interzise se fac venit la bugetul de stat sau 

bugetele locale, dup  caz.ă

Art. 227 Dispozi ii privind func ionarii publici din cadrulţ ţ  

organelor fiscale

(1) În exercitarea atribu iilor de serviciu func ionariiţ ţ  

publici din cadrul organelor fiscale sunt învesti i cu exerci iulţ ţ  

autorit ii publice i beneficiaz  de protec ie potrivit legii.ăţ ş ă ţ
(2) Statul i unit ile administrativ-teritoriale r spundş ăţ ă  

patrimonial pentru prejudiciile cauzate contribuabilului de 

func ionarii publici din cadrul organelor fiscale, înţ  

exercitarea atribu iilor de serviciu.ţ
(3) – (11) Abrogat.

Art. 228 Acte normative de aplicare

(1) În aplicarea prezentului cod, Guvernul adoptă 

norme metodologice de aplicare, în termen de 30 de zile de 

la data public rii în Monitorul Oficial al României, Partea I, aă  

legii de aprobare a prezentei ordonan e.ţ
(2) Formularele  necesare  i  instruc iunile  de  utilizare  aş ţ  

acestora privind administrarea crean elor fiscale se aprob  prinţ ă  

ordin al pre edintelui Agen iei Na ionale de Administrare Fiscal .ş ţ ţ ă
 (2^1) Pentru aplicarea Codului de procedur  fiscal ,ă ă  

pre edintele Agen iei Na ionale de Administrare Fiscal  poateş ţ ţ ă  

emite ordine.

(2^2) Prin ordin al ministrului administra iei i internelor i alţ ş ş  

ministrului finan elor publice se pot emite norme pentruţ  

administrarea crean elor fiscale ale unit ilor administrativ-ţ ăţ
teritoriale sau, dup  caz, ale subdiviziunilor administrativ-ă
teritoriale ale municipiilor.

(3)  Formularele  necesare  iş   instruc iunileţ   de  utilizare  a 

acestora, pentru administrarea impozitelor i taxelor locale, seş  



aprob  prin ordin comun al ministrului internelor i reformeiă ş  

administrative i ministrului economiei i finan elor.ş ş ţ
(4) Formularele necesare i instruc iunile de utilizare aş ţ  

acestora, privind realizarea crean elor bugetului generalţ  

consolidat administrate de alte organe, se aprob  prin ă  al 

ministrului de resort sau al conduc torului institu iei publice,ă ţ  

dup  caz.ă
(5) *** Abrogat.

Art. 229 Scutirea organelor fiscale de plata taxelor

Organele fiscale sunt scutite de taxe, tarife, comisioane 

sau cau iuni pentru cererile, ac iunile i orice alte m suri peţ ţ ş ă  

care le îndeplinesc în vederea administr rii crean eloră ţ  

fiscale, cu excep ia celor privind comunicarea actuluiţ  

administrativ fiscal.

Art. 230 Înscrierea crean elor la Arhiva Electronic  deţ ă  

Garan ii Reale Mobiliareţ
Pentru crean ele fiscale administrate de c treţ ă  

Ministerul Economiei i Finan elor, acesta este autorizat caş ţ  

operator care, prin unit ile sale teritoriale, ca agen iăţ ţ  

împuternici i, s  înscrie crean e cuprinse în titluri executoriiţ ă ţ  

la Arhiva Electronic  de Garan ii Reale Mobiliare.ă ţ

Art. 231 Dispozi ii privind termeneleţ
Termenele în curs la data intr rii în vigoare aă  

prezentului cod se calculeaz  dup  normele legale înă ă  

vigoare la data când au început s  curg .ă ă

Art. 232 Confisc riă
(1) Confisc rile dispuse potrivit legii se duc laă  

îndeplinire de c tre organele care au dispus confiscarea.ă  

Confisc rile dispuse de procurori sau de instan ele deă ţ  

judecat  se duc la îndeplinire de c tre Ministerul Economieiă ă  



i Finan elor, Ministerul Administra iei i Internelor sau,ş ţ ţ ş  

dup  caz, de c tre alte autorit i publice abilitate de lege,ă ă ăţ  

prin organele competente, stabilite prin ordin comun al 

conduc torilor institu iilor în cauz , iar valorificarea se faceă ţ ă  

de organele competente ale Ministerului Economiei iş  

Finan elor, conform legii.ţ
 (2) În situa ia în care confisc rile dispuse de procuroriţ ă  

sau de instan ele de judecat  privesc sume exprimate înţ ă  

moned  str in , sumele se vor converti în lei la cursul deă ă ă  

schimb comunicat de Banca Na ional  a României, valabilţ ă  

la data r mânerii definitive a m surii confisc rii.ă ă ă
(3) Sumele confiscate, precum i cele realizate dinş  

valorificarea bunurilor confiscate, mai pu in cheltuielileţ  

impuse de ducerea la îndeplinire i de valorificare, se facş  

venit la bugetul de stat sau bugetele locale, dup  caz,ă  

conform legii.

Art. 233 Constatarea faptelor ce pot constitui infrac iuniţ
Constatarea faptelor ce pot constitui infrac iuni înţ  

condi iile art. 296ţ ^1 din Legea nr. 571/2003, cu modific rileă  

i complet rile ulterioare, este de competen a organelorş ă ţ  

fiscale din cadrul Agen iei Na ionale de Administrareţ ţ  

Fiscal . Procesul-verbal întocmit constituie mijloc de probă ă 

în condi iile art. 214 din Codul de procedur  penal .ţ ă ă
 

Art. 233^1 Colaborarea cu organele de urm rire penală ă
 (1) În situa ia în care sunt date sau indicii temeinice cuţ  

privire la preg tirea sau s vâr irea unor infrac iuni ceă ă ş ţ  

vizeaz  bunuri prev zute la art. 135 alin. (4) din Legea nr.ă ă  

571/2003, cu modific rile i complet rile ulterioare, ce intră ş ă ă 

în sfera de aplicare a accizei, organele de urm rire penală ă 

pot efectua activit i de constatare, cercetare i conservareăţ ş  

de probe.



(2) În situa ia prev zut  la alin. (1) organele deţ ă ă  

urm rire penal  solicit  de îndat  organelor cu atribu ii deă ă ă ă ţ  

control din cadrul Agen iei Na ionale de Administrareţ ţ  

Fiscal  efectuarea de verific ri fiscale conform obiectiveloră ă  

stabilite.

(3) La solicitarea organelor de urm rire penal , cândă ă  

exist  pericol de dispari ie a unor mijloace de prob  sau deă ţ ă  

schimbare a unei situa ii de fapt i este necesar  l murireaţ ş ă ă  

urgent  a unor fapte sau împrejur ri ale cauzei, personalulă ă  

desemnat din cadrul Agen iei Na ionale de Administrareţ ţ  

Fiscal  efectueaz  verific ri fiscale.ă ă ă
(4) În cazuri temeinic justificate, dup  începereaă  

urm ririi penale, cu avizul procurorului, poate fi solicitată ă 

Agen iei Na ionale de Administrare Fiscal  efectuarea deţ ţ ă  

verific ri fiscale, conform obiectivelor stabilite.ă
(5) Rezultatul verific rilor prev zute la alin. (2)—(4) seă ă  

consemneaz  în procese-verbale, care constituie mijloaceă  

de prob . Procesele-verbale nu constituie titlu de creană ţă 

fiscal  în în elesul ă ţ art. 110.

Art. 234 Dispozi ii procedurale privind înregistrarea înţ  

cazul unor activit i cu produse accizabileăţ
*** Abrogat.

Art. 235 Dispozi ii tranzitorii privind înregistrarea fiscalţ ă
(1) Persoanele prev zute la ă art. 72 alin. (4), care sunt 

deja înregistrate, au obliga ia de a depune declara ia deţ ţ  

înregistrare fiscal  în termen de 30 de zile de la data intr riiă ă  

în vigoare a prezentului cod.

(2) Codurile de identificare fiscal  i certificatele deă ş  

înregistrare fiscal  atribuite anterior intr rii în vigoare aă ă  

prezentului cod r mân valabile.ă



(3) Persoanele înregistrate în registrul contribuabililor la 

data intr rii în vigoare a prezentului cod, al c ror domiciliuă ă  

fiscal difer  de sediul social, în cazul persoanelor juridice,ă  

sau de domiciliu, în cazul persoanelor fizice, dup  caz, auă  

obliga ia de a depune declara ia de înregistrare fiscal  înţ ţ ă  

termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului 

cod. În caz contrar se consider  valabil ca domiciliu fiscală  

ultimul domiciliu sau sediu declarat.

Art. 236 Dispozi ii tranzitorii privind solu ionarea cererilorţ ţ  

de rambursare a taxei pe valoarea ad ugată ă
Cererile de rambursare a taxei pe valoarea ad ugat ,ă ă  

depuse potrivit legii privind taxa pe valoarea ad ugat  iă ă ş  

nesolu ionate pân  la data intr rii în vigoare a prezentuluiţ ă ă  

cod, se solu ioneaz  potrivit reglement rilor în temeiulţ ă ă  

c rora au fost depuse.ă

Art. 237 Dispozi ii tranzitorii privind inspec ia fiscalţ ţ ă
Inspec iile fiscale începute înainte de data intr rii înţ ă  

vigoare a prezentului cod se vor continua potrivit procedurii 

existente la data când au fost începute. În aceste condi ii,ţ  

m surile dispuse prin procesul-verbal de control au valoareă  

de act administrativ fiscal.

Art. 238 Dispozi ii tranzitorii privind solu ionareaţ ţ  

contesta iilorţ
(1) Contesta iile depuse înainte de data intr rii înţ ă  

vigoare a prezentului cod se solu ioneaz  potrivit proceduriiţ ă  

administrativ-jurisdic ionale existente la data depuneriiţ  

contesta iei.ţ
(2) În situa ia contesta iilor aflate în curs de solu ionareţ ţ ţ  

formulate împotriva actelor de control prin care au fost 

reverificate aceea i perioad  i acela i tip de obliga ieş ă ş ş ţ  



fiscal  i pentru care din instrumentarea cauzelor penale deă ş  

c tre organele competente nu rezult  existen aă ă ţ  

prejudiciului, se vor men ine obliga iile stabilite anterior.ţ ţ

Art. 239 Dispozi ii tranzitorii privind executarea silitţ ă
Execut rile silite, în curs la data intr rii în vigoare aă ă  

prezentului cod, se continu  potrivit dispozi iilor acestuia,ă ţ  

actele îndeplinite anterior r mânând valabile.ă

Art. 240 Intrarea în vigoare

Prezentul cod intr  în vigoare la data de 1 ianuarieă  

2004. Dispozi iile ţ titlului X "Sanc iuni" intr  în vigoare la dataţ ă  

de 10 ianuarie 2004.

Art. 241 Conflictul temporal al actelor normative

Reglement rile emise în temeiul ordonan elor iă ţ ş  

ordonan elor de urgen  prev zute la ţ ţă ă art. 242 r mână  

aplicabile pân  la data aprob rii actelor normative deă ă  

aplicare a prezentului cod, prev zute la ă art. 228, în m suraă  

în care nu contravin prevederilor acestuia.

Norme metodologice

Art. 242 Abrog riă
La data intr rii în vigoare a prezentului cod se abrog :ă ă
a) Ordonan a Guvernului nr. 82/1998ţ  privind 

înregistrarea fiscal  a pl titorilor de impozite i taxe,ă ă ş  

republicat  în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.ă  

712 din 1 octombrie 2002, cu modific rile i complet rileă ş ă  

ulterioare;

b) Ordonan a Guvernului nr. 68/1997ţ  privind procedura 

de întocmire i depunere a declara iilor de impozite i taxe,ş ţ ş  

republicat  în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.ă  

121 din 24 martie 1999, cu modific rile i complet rileă ş ă  

ulterioare;



c) Ordonan a Guvernului nr. 61/2002ţ  privind colectarea 

crean elor bugetare, republicat  în Monitorul Oficial alţ ă  

României, Partea I, nr. 582 din 14 august 2003, cu 

modific rile i complet rile ulterioare;ă ş ă
d) Ordonan a Guvernului nr. 70/1997ţ  privind controlul 

fiscal, publicat  în Monitorul Oficial al României, Partea I,ă  

nr. 227 din 30 august 1997, aprobat  cu modific ri iă ă ş  

complet ri prin ă Legea nr. 64/1999, cu modific rile iă ş  

complet rile ulterioare;ă
e) Ordonan a de urgen  a Guvernului nr. 13/2001ţ ţă  

privind solu ionarea contesta iilor împotriva m surilorţ ţ ă  

dispuse prin actele de control sau de impunere întocmite de 

organele Ministerului Economiei i Finan elor Publice,ş ţ  

publicat  în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 62ă  

din 6 februarie 2001, aprobat  cu modific ri i complet riă ă ş ă  

prin Legea nr. 506/2001, cu modific rile i complet rileă ş ă  

ulterioare;

f) Ordonan a Guvernului nr. 39/2003ţ  privind procedurile 

de administrare a crean elor bugetelor locale, publicat  înţ ă  

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 66 din 2 februarie 

2003, aprobat  cu modific ri i complet ri prin ă ă ş ă Legea nr. 

358/2003;

g) pct. 5 din cap. I al anexei la Legea nr. 117/1999 

privind taxele extrajudiciare de timbru, publicat  în Monitorulă  

Oficial al României, Partea I, nr. 321 din 6 iulie 1999, cu 

modific rile i complet rile ulterioare;ă ş ă
h) art. 3 din Legea nr. 87/1994 privind combaterea 

evaziunii fiscale, republicat  în Monitorul Oficial ală  

României, Partea I, nr. 545 din 29 iulie 2003*1=;

i) art. IV alin. (1) - (5) din Ordonan a Guvernului nr.ţ  

29/2004 pentru reglementarea unor m suri financiare,ă  

aprobat  cu modific ri i complet ri prin ă ă ş ă Legea nr. 



116/2004, publicat  în Monitorul Oficial al României, Parteaă  

I, nr. 90 din 31 ianuarie 2004;

j) art. 246 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 

publicat  în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927ă  

din 23 decembrie 2003;

k) art. 61 alin. (3) din Legea nr. 141/1997 privind Codul 

vamal al României, publicat  în Monitorul Oficial ală  

României, Partea I, nr. 180 din 1 august 1997, cu 

modific rile i complet rile ulterioare*2);ă ş ă
l) cap. III "Contraven ii i sanc iuni" din Legea nr.ţ ş ţ  

87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale, republicat  înă  

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 545 din 29 iulie 

2003, cu modific rile ulterioare*3).ă
 _________________________
1) Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale, republicat  în Monitorulă  

Oficial al României, Partea I, nr. 545 din 29 iulie 2003, a fost abrogat  prină   Legea nr. 

241/2005 pentru prevenirea i combaterea evaziunii fiscale, publicat  în Monitorul Oficialş ă  

al României, Partea I, nr. 672 din 27 iulie 2005.

2)  Legea nr.  141/1997 privind Codul  vamal  al  României,  publicat  în  Monitorulă  

Oficial al României, Partea I, nr. 180 din 1 august 1997, a fost abrogat  prin Legea nr.ă  

86/2006  privind  Codul  vamal  al  României,  publicat  în  Monitorul  Oficial  al  României,ă  

Partea I, nr. 350 din 19 aprilie 2006.

3)  Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale, republicat  în Monitorulă  

Oficial al României, Partea I, nr. 545 din 29 iulie 2003, a fost abrogat  prină   Legea nr. 

241/2005 pentru prevenirea i combaterea evaziunii fiscale, publicat  în Monitorul Oficialş ă  

al României, Partea I, nr. 672 din 27 iulie 2005.

-------------------------------------------------------------------

NOT :Ă
Reproducem  mai  jos  dispozi iile  tranzitorii  i  finale  aleţ ş  

actelor  normative modificatoare ale Ordonan ei  Guvernului  nr.ţ  

92/2003  privind  Codul  de  procedur  fiscal ,  republicat  înă ă ă  

Monitorul  Oficial  al  României,  Partea  I,  nr.  863  din  26 

septembrie 2005, precum i nota de transpunere a directivelor,ş  

care nu sunt încorporate în textul republicat al acesteia.

1.  Art.  II  din  Legea  nr.  158/2006  privind  aprobarea 

Ordonan ei  de  ţ  urgen  a  Guvernului  nr.  165/2005  pentruţă  

modificarea Ordonan ei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul deţ  



procedur  fiscal ,  publicat  în  Monitorul  Oficial  al  României,ă ă ă  

Partea I, nr. 444 din 23 mai 2006:

"Art. II. — (1) Dispozi iile prezentei legi intr  în vigoare la 30ţ ă  

de  zile  de  la  data  public rii  în  Monitorul  Oficial  al  României,ă  

Partea I, i se aplic  actelor de procedur  îndeplinite începândş ă ă  

cu  aceast  dat .  Prin  excep ie,  dispozi iile  art.  109ă ă ţ ţ ^1  din 

Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurţ ă 

fiscal , republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare^1),ă ă ă ş ă  

se aplic  de la data de întâi a lunii urm toare celei în care aă ă  

intrat în vigoare prezenta lege.

(2)  Suspendarea   execut rii  ă  actului   administrativ   fiscal 

dispus  de  organul  de  solu ionare  a  contesta iei  înainte  deă ţ ţ  

intrarea  în  vigoare  a  prezentei  legi  continu  s  î i  producă ă ş ă 

efectele pân  la solu ionarea contesta iei."ă ţ ţ
2. Art. III i IV din Ordonan a Guvernului nr. 35/2006 pentruş ţ  

modificarea i  completarea Ordonan ei Guvernului nr. 92/2003ş ţ  

privind Codul de procedur  fiscal , publicat  în Monitorul Oficială ă ă  

al României, Partea I, nr. 675 din 7 august 2006, rectificat  înă  

Monitorul Oficial  al  României,  Partea I,  nr.  742 din 31 august 

2006,  aprobat  cu  modific ri  i  complet ri  prin  Legeaă ă ş ă  

nr.505/2006, publicat  în Monitorul Oficial al României, Partea I,ă  

nr. 1.054 din 30 decembrie 2006.

"Art. III. — Prezenta ordonan  intr  în vigoare la 30 de zileţă ă  

de la data public rii în Monitorul Oficial al României, Partea I, cuă  

urm toarele excep ii:ă ţ
a) dispozi iile art.  174^19ţ   i  174^24ş   de la pct.  36 al art. 

I^2),  care  intr  în  vigoare  la  3  zile  de  la  data  public rii  înă ă  

Monitorul Oficial al României, Partea I;

b) pct. 2—4^3), 9^4), 12^5) i 36^6), cu excep iile prev zuteş ţ ă  

la lit.  a),  ale art.  I,  care intr  în vigoare la data de 1 ianuarieă  

2007.  Art.  IV.  —  (1)  Pe  data  intr rii  în  vigoare  a  prezenteiă  

ordonan e se abrog  dispozi iile art. 261 alin. (3) din Legea nr.ţ ă ţ  

95/2006  privind  reforma  în  domeniul  s n t ii,  publicat  înă ă ăţ ă  



Monitorul  Oficial  al  României,  Partea I,  nr.  372 din 28 aprilie 

2006.

(2) Pe data de 1 ianuarie 2007 se abrog :ă
a) dispozi iile art. 70 din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003ţ ţ  

privind Codul de procedur  fiscal , republicat , cu modific rile iă ă ă ă ş  

complet rile ulterioare;ă
b) dispozi iile art. 9 alin. (2) i ale art. 12 alin. (2) din Legeaţ ş  

nr. 359/2004 privind simplificarea formalit ilor la înregistrarea înăţ  

registrul comer ului a persoanelor fizice, asocia iilor familiale iţ ţ ş  

persoanelor juridice, înregistrarea fiscal  a acestora, precum iă ş  

la autorizarea func ion rii persoanelor juridice, cu modific rile iţ ă ă ş  

 complet rile  ulterioare,  publicat  ă ă  în   Monitorul   Oficial   al 

României, Partea I, nr. 839 din 13 septembrie 2004;

c) dispozi iile  art.  171^1  alin.  (4)  teza  a  doua^7)  dinţ  

Ordonan aţ
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur  fiscal ,ă ă  

republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare, precum iă ă ş ă ş  

cu cele aduse prin prezenta ordonan ".ţă
3.  Nota  de  transpunere  a  directivelor  din  cuprinsul 

Ordonan ei  Guvernului  nr.  35/2006  pentru  modificarea  iţ ş  

completarea Ordonan ei  Guvernului  nr.  92/2003 privind Codulţ  

de procedur  fiscal , publicat  în Monitorul Oficial al României,ă ă ă  

Partea  I,  nr.  675  din  7  august  2006,  rectificat  în  Monitorulă  

Oficial  al  României,  Partea  I,  nr.  742  din  31  august  2006, 

aprobat  cu modific ri  i  complet ri  prin  Legea nr.  505/2006,ă ă ş ă  

publicat  în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1054 dină  

30 decembrie 2006:

"Art. I pct. 36^8) din prezenta ordonan  transpune Directivaţă  

Consiliului 76/308/CEE privind asisten a mutual  în materie deţ ă  

recuperare a crean elor privind anumite cotiza ii, drepturi, taxe iţ ţ ş  

alte  m suri,  publicat  în  Jurnalul  Oficial  al  Comunit iloră ă ăţ  

Europene nr. L 073 din 19 martie 1976, amendat  prin: Directivaă  

Consiliului 79/1071/CEE i Directiva Consiliului 2001/44/CE.ş



Art.  I  pct.  36^9)  din  prezenta  ordonan  transpune  iţă ş  

Directiva  Comisiei  2002/94/CE  de  stabilire  a  normelor  de 

aplicare  a  anumitor  dispozi ii  din  Directiva  Consiliuluiţ  

76/308/CEE, publicat  în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr.ă  

L 337 din 13 decembrie   2002,   cu   excep ia  ţ  anexelor   I—IV, 

 care vor fi transpuse prin ordin al ministrului finan elor publiceţ  

pentru  aprobarea  formularelor  utilizate  pentru  recuperarea 

crean elor,  în  sensul  cap.  XIII  din  titlul  VIII  al  Codului  deţ  

procedur  fiscal ."ă ă
 
1)   Art. 1091  a devenit în forma republicat  art. 112.ă
2)  Art. 17419  i 17424ş   au devenit în forma republicat  art. 197 i art. 202.ă ş
3)  Pct. 2 se refer  la art. 31 alin. (1) lit. a1) devenit în forma republicat  art. 31 alin.ă ă  

(1) lit. b); pct. 3 se refer  la art. 31 alin. (1) lit. c) devenit în forma republicat  art. 31 alin.ă ă  

(1) lit. d); pct. 31  se refer  la art. 33 alin. (2); pct. 4 se refer  la art. 36 alin. (3).ă ă
4)  Pct. 9 se refer  la art. 69 alin. (1) lit. e) devenit în forma republicat  art. 72 alin.ă ă  

(1) lit. e).

5)  Pct. 12 se refer  la art. 109 alin. (7) i (8) devenit în forma republicat  art. 111ă ş ă  

alin. (7) i (8).ş
6)  Pct. 36 se refer  la art. 1741—17426ă   devenite în forma republicat  art. 179—ă

204.

7)  Art. 1711  alin. (4) a devenit în forma republicat  art. 175 alin. (4).ă
8)  Pct. 36 se refer  la art. 1741—17426ă   devenite în forma republicat  art. 179—ă

204.

8)  Pct. 36 se refer  la art. 1741—17426 devenite în forma republicat  art. 179—ă ă
204.

 

 

Reproducem  mai  jos  prevederile  art.  II  i  art.  III  dinş  

ORDONAN A  GUVERNULUIŢ    Nr.  47  din  28  august  2007  

privind reglementarea unor m suri financiar-fiscale publicat  înă ă  

Monitorul Oficial nr.  603 din 31 august 2007:

 
 

ART. II

(1) Articolul I intr  în vigoare la 3 zile de la data public riiă ă  

prezentei  ordonan e,  cu  excep ia  pct.  34  -  36,  care  intr  înţ ţ ă  

vigoare la 30 de zile de la data public rii, i a pct. 38, care intră ş ă 

în vigoare la 1 ianuarie 2008.



(2) Dispozi iile art. I pct. 8 se aplic  începând cu data de 1ţ ă  

ianuarie 2008, pentru declara iile anuale aferente anului 2007.ţ
(3) Dispozi iile art. I pct. 13, 18, 19, 23, 30 i 37 se aplic  iţ ş ă ş  

procedurilor  în  curs  la  data  intr rii  în  vigoare  a  prezenteiă  

ordonan e.ţ
(4) Dispozi iile art. I pct. 14 se aplic  începând cu data de 1ţ ă  

ianuarie 2008.

(5) Dispozi iile art. I pct. 24 - 27 se aplic  procedurilor deţ ă  

executare silit  începute dup  data intr rii în vigoare a prezenteiă ă ă  

ordonan e.ţ
(6) În termen de 30 de zile de la data intr rii în vigoare aă  

prezentei  ordonan e,  organele  fiscale  vor  calcula  obliga iileţ ţ  

fiscale  accesorii  datorate  pân  la  data  intr rii  în  vigoare  aă ă  

prezentei  ordonan e  de  c tre  contribuabilii  afla i  în  stare  deţ ă ţ  

insolven ,  potrivit  art.  41  din  Legea  nr.  85/2006  privindţă  

procedura insolven ei,  cu modific rile ulterioare, i  vor depuneţ ă ş  

diligen e pentru înscrierea crean elor în tabelul creditorilor.ţ ţ
(7)  Dispozi iile  art.  I  pct.  32  se  aplic  contesta iilorţ ă ţ  

înregistrate la organul fiscal începând cu data de 1 octombrie 

2007.

(8)  Reglement rile  emise  pân  la  intrarea  în  vigoare  aă ă  

prezentei ordonan e în temeiul art. 228 alin. (2) din Ordonan aţ ţ  

Guvernului  nr.  92/2003  privind  Codul  de  procedur  fiscal ,ă ă  

republicat ,  r mân  aplicabile  pân  la  data  aprob rii  acteloră ă ă ă  

normative  de  aplicare  prev zute  în  modific rile  cuprinse  înă ă  

prezenta ordonan .ţă
ART. III

(1) Prevederile art. I pct. 17 se aplic  începând cu data de 1ă  

ianuarie 2008. La aceea i dat  se abrog  prevederile art. 114ş ă ă  

alin. (2) din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul deţ  

procedur  fiscal , republicat .ă ă ă
(2) Pentru contribuabilii care pl tesc integral i la termeneleă ş  

prev zute de lege obliga iile fiscale i care nu au alte obliga iiă ţ ş ţ  



fiscale restante, prevederile art. I pct. 17 se aplic  pentru plataă  

obliga iilor  fiscale  începând  cu  cele  aferente  lunii  septembrieţ  

2007.

ART. IV

Obliga iile fiscale datorate bugetului general consolidat deţ  

c tre contribuabili în anul 2006 i achitate de c tre ace tia cuă ş ă ş  

indicarea eronat  a num rului de eviden  a pl ii  se sting deă ă ţă ăţ  

c tre organele fiscale competente, potrivit ordinii de stingere aă  

datoriilor în vigoare la data pl ii.ăţ
 

 

Norme metodologice:

Art. 5

5.1. În scopul aplic rii unitare a prevederilor legisla ieiă ţ  

fiscale, Ministerul Finan elor Publice i Ministerul Administra ieiţ ş ţ  

i Internelor pot elabora ghiduri practice pentru îndrumareaş  

func ionarilor din domeniul fiscal.ţ
 



Norme metodologice:

Art. 6

6.1. În aprecierea unei situa ii fiscale asupra c reiaţ ă  

urmeaz  a lua o decizie, organul fiscal va determina st rile deă ă  

fapt relevante din punct de vedere fiscal prin utilizarea  

mijloacelor de prob  prev zute de lege.ă ă
 

Norme metodologice:

Art. 7

7.1. În tiin area contribuabililor asupra drepturilor iş ţ ş  

obliga iilor în cadrul procedurii în desf urare se face verbal sauţ ăş  

în scris. Dac  informarea se face verbal, organul fiscal vaă  

întocmi o not  în care va consemna îndeplinirea obliga iei iă ţ ş  

orice alte detalii legate de aceasta pe care le consideră  

relevante. Nota se va ata a la dosarul cazului.ş
7.2. Îndrumarea ca urmare a solicit rii contribuabililor seă  

face de c tre organul fiscal prin asisten  direct  la sediulă ţă ă  

acestuia, precum i prin coresponden  scris , e-mail, telefon iş ţă ă ş  

altele asemenea.

7.3. Îndrumarea contribuabililor din ini iativa organului fiscalţ  

se face prin furnizarea de servicii menite s  le facilitezeă  

acestora îndeplinirea obliga iilor fiscale, precum i prin ac iuniţ ş ţ  



de educare în domeniul fiscal. Aceast  îndrumare se poateă  

realiza atât la nivel central, cât i la nivel local, prin oriceş  

instrument aflat la dispozi ia organului fiscal, cum ar fi:ţ  

transmiterea formularelor de declara ii, furnizarea de programeţ  

informatice pentru completarea acestora, elaborarea iş  

distribuirea de materiale publicitare (ghiduri, bro uri, pliante,ş  

afi e i altele asemenea), difuzarea în presa scris  de articole,ş ş ă  

comunicate i materiale de pres , întâlniri de lucru cu grupuri deş ă  

contribuabili, furnizarea de informa ii în cadrul emisiunilorţ  

informative ale posturilor de radio i televiziune, introducerea înş  

programele de înv mânt a unor lec ii cu subiect de fiscalitateăţă ţ  

i altele asemenea.ş
 

Norme metodologice:

Art. 8

8.1. Potrivit dispozi iilor Legii administra iei publice localeţ ţ  

nr. 215/2001, cu modific rile i complet rile ulterioare, înă ş ă  

unit ile administrativ-teritoriale în care cet enii apar inândăţ ăţ ţ  

minorit ilor na ionale au o pondere de peste 20% din num rulăţ ţ ă  

locuitorilor organele fiscale vor aplica prevederile legale privind  

dreptul cet enilor apar inând unei minorit i na ionale de a seăţ ţ ăţ ţ  

adresa oral sau în scris i în limba matern , precum iş ă ş  



comunicarea c tre ace tia a r spunsurilor atât în limba român ,ă ş ă ă  

cât i în limba matern . Actele administrative fiscale emise înş ă  

astfel de situa ii se întocmesc în mod obligatoriu în limbaţ  

român .ă
8.2. Organele fiscale competente teritorial sunt obligate să  

asigure condi iile pentru folosirea limbii materne în toateţ  

situa iile prev zute de lege, potrivit pct. 8.1.ţ ă
 

Norme metodologice:

Art. 11

11.1. În categoria informa iilor de natura celor considerate aţ  

fi secret fiscal intr  datele referitoare la identitateaă  

contribuabililor, natura i cuantumul obliga iilor fiscale, natura,ş ţ  

sursa i suma veniturilor debitorului, pl i, conturi, rulaje,ş ăţ  

transferuri de numerar, solduri, încas ri, deduceri, credite,ă  

datorii, valoarea patrimoniului net sau orice fel de informa iiţ  

ob inute din declara ii ori documente prezentate de c treţ ţ ă  

contribuabili sau orice alte informa ii cunoscute de organul fiscalţ  

ca urmare a exercit rii atribu iilor de serviciu.ă ţ
 



Norme metodologice:

Art. 18

18.1. Desemnarea reprezentantului fiscal de c treă  

persoanele impozabile stabilite în str in tate, care realizează ă ă  

opera iuni supuse taxei pe valoarea ad ugat  pe teritoriulţ ă ă  

României, se face potrivit art. 151 din Legea nr. 571/2003 

privind Codul fiscal, cu modific rile ulterioare, denumit  înă ă  

continuare Codul fiscal.

 

Norme metodologice:

Art. 30

30.1. Cesiunea de crean  trebuie s  îndeplineascţă ă ă  

cerin ele de validitate din dreptul comun. Pl ile efectuate întreţ ăţ  

organul fiscal i contribuabilul cedent pân  la notificarea cesiuniiş ă  

sunt valabile.

30.2. Din momentul notific rii cesiunii, crean a fiscal  seă ţ ă  

transfer  c tre cesionar cu toate drepturile pe care i le confereaă ă  

cedentului, inclusiv accesoriile acesteia, în condi iile legii.ţ  

Cesionarul devine creditor pentru valoarea crean ei înscris  înţ ă  

actul de cesiune, indiferent de pre ul pe care l-a pl tit i chiarţ ă ş  

dac  cesiunea s-a f cut cu titlu gratuit.ă ă



30.3. În cazul în care organul fiscal constat  c  aceea iă ă ş  

crean  fiscal  a fost cesionat  mai multor cesionari, cesionarulţă ă ă  

care a notificat primul organul fiscal va deveni creditor al  

crean ei cesionate.ţ
 

Norme metodologice:

Art. 31

31.1. Domiciliul fiscal se înregistreaz  la organul fiscal înă  

toate cazurile în care acesta este diferit de domiciliul sau de  

sediul social.

31.2. Înregistrarea domiciliului fiscal, pentru persoanele  

fizice, se face prin depunerea unei cereri de înregistrare a  

domiciliului fiscal, înso it , dup  caz, de urm toareleţ ă ă ă  

documente:

a) copie de pe actul care face dovada titlului în temeiul  

c ruia, potrivit legii, persoana de ine spa iul destinat domiciliuluiă ţ ţ  

fiscal (calitatea de proprietar, chiria , uzufructuar i alteleş ş  

asemenea);

b) copie de pe actul de identitate în care a fost înscris ,ă  

potrivit legii speciale, men iunea de stabilire a domiciliului i aţ ş  

re edin ei la care se solicit  înregistrarea domiciliului fiscal.ş ţ ă



31.3. În cazul persoanelor juridice, cererea de înregistrare a  

domiciliului fiscal va fi înso it  de copii de pe actele care facţ ă  

dovada de inerii legale a spa iului pentru domiciliul fiscal.ţ ţ
31.4. Copiile de pe documente vor fi certificate pe fiecare  

pagin  de organul fiscal competent, pentru conformitate cuă  

originalul.

31.5. Cererea se depune la organul fiscal în a c rui rază ă  

teritorial  urmeaz  a se stabili domiciliul fiscal.ă ă
31.6. La primirea cererii, aceasta va fi transmis  de îndată ă  

de c tre organul fiscal prev zut la pct. 31.5 c tre organul fiscală ă ă  

în a c rui raz  teritorial  contribuabilul a avut ultimul domiciliuă ă ă  

fiscal, în vederea întocmirii formalit ilor de transfer al dosaruluiăţ  

fiscal.

31.7. Dosarul fiscal se transmite în termen de cel mult 30  

de zile de la primirea cererii i va fi înso it de certificatul deş ţ  

atestare fiscal , precum i de fi a de eviden  pe pl titor.ă ş ş ţă ă
31.8. La primirea dosarului fiscal, organul fiscal în a c ruiă  

raz  teritorial  se afl  noul domiciliu fiscal va emite de îndată ă ă ă  

decizia de înregistrare a noului domiciliu fiscal, care se va  

comunica contribuabilului potrivit art. 43 din Codul de procedură  

fiscal .ă
31.9. Înregistrarea în registrul contribuabililor de la noul  

organ fiscal, precum i scoaterea din registrulş  

contribuabililor de la vechiul organ fiscal se opereaz  cuă  

data comunic rii deciziei prev zute la pct. 31.8. Pân  laă ă ă  

data la care s-au operat modific rile în registrulă  

contribuabililor, competen a pentru solu ionarea oric reiţ ţ ă  

probleme privind administrarea revine organului fiscal de la  

vechiul domiciliu fiscal. 



Norme metodologice:

Art. 32

32.1. Ministerul Finan elor Publice, prin Agen ia Na ionalţ ţ ţ ă  

de Administrare Fiscal , i unit ile sale teritoriale auă ş ăţ  

competen  general  în ceea ce prive te administrarea,ţă ă ş  

exercitarea controlului i emiterea normelor de aplicare cuş  

privire la crean ele fiscale ce se cuvin bugetului generalţ  

consolidat, care, potrivit legii, sunt date în competen a lor deţ  

administrare. În scopul administr rii unitare a acestor crean e,ă ţ  

pre edintele Agen iei Na ionale de Administrare Fiscal  emiteş ţ ţ ă  

instruc iuni în condi iile legii.ţ ţ
32.2. Unit ile administrativ-teritoriale au competenăţ ţă  

general  în ceea ce prive te administrarea crean elor fiscaleă ş ţ  

care, potrivit legii, sunt date în competen a lor de administrare.ţ
 

Norme metodologice:

Art. 34

34.1. În cazul în care prin lege se stabilesc în sarcina  

contribuabililor obliga ii de plat  la sedii secundare, inclusivţ ă  

pentru obliga iile conexe acestora, cum ar fi obliga ii deţ ţ  

declarare, obliga ii de depunere de documente, cereri, fi eţ ş  

fiscale, precum i orice alte obliga ii prev zute de lege,ş ţ ă  



competen a teritorial  pentru administrarea acestor obliga iiţ ă ţ  

apar ine organului fiscal în a c rui raz  teritorial  se afl  sediulţ ă ă ă ă  

secundar.

34.2. Pentru impozitul pe venitul din salarii, datorat de  

sediul secundar, înregistrat ca pl titor al obliga iei fiscale la altă ţ  

organ fiscal teritorial decât al contribuabilului persoan  juridic ,ă ă  

pl titor este sediul secundar. Plata se face în acest caz laă  

unitatea teritorial  a Trezoreriei Statului în a c rei raz  se află ă ă ă  

sediul secundar, documentele de plat  cuprinzând obligatoriu iă ş  

urm toarele informa ii:ă ţ
a) codul de identificare fiscal  i denumirea persoaneiă ş  

juridice;

b) codul de identificare fiscal  al sediului secundar.ă
 

Norme metodologice:

Art. 36

36.1. Persoanele care nu au domiciliul fiscal pe teritoriul  

României î i îndeplinesc obliga iile fiscale la organul fiscal în aş ţ  

c rui raz  teritorial  se ob in veniturile, alte beneficii sau valoriă ă ă ţ  

patrimoniale care, potrivit legii, constituie baza de impunere. În  

cazul contribuabililor nereziden i care desf oar  activit i peţ ăş ă ăţ  

teritoriul României printr-un sediu permanent, competen aţ  



revine organului fiscal în a c rui raz  teritorial  se realizeaz , înă ă ă ă  

întregime sau cu preponderen , cifra de afaceri.ţă
36.2. În cazul în care exist  pericol de dispari ie aă ţ  

elementelor de identificare a bazei de impunere reale, precum iş  

în caz de executare silit , pentru luarea de urgen  a m suriloră ţă ă  

legale ce se impun, competent este organul fiscal în a c rui rază ă  

teritorial  se face constatarea actului sau faptului supusă  

dispozi iilor legale fiscale ori în raza c ruia se afl  bunurileţ ă ă  

supuse execut rii silite. În acest caz organul fiscal care a luată  

m sura legal  are obliga ia de a face demersurile necesareă ă ţ  

pentru identificarea domiciliului fiscal al contribuabilului i de aş  

transmite actul prin care s-au dispus m surile legale organuluiă  

fiscal de la domiciliul fiscal al contribuabilului.

 

Norme metodologice:

Art. 37

37.1. Conflictul ivit între dou  administra ii ale finan eloră ţ ţ  

publice din raza teritorial  a aceluia i jude  se solu ioneaz  deă ş ţ ţ ă  

c tre direc ia general  a finan elor publice c reia acestea îi suntă ţ ă ţ ă  

subordonate.

37.2. Conflictul ivit între dou  administra ii ale finan eloră ţ ţ  

publice din jude e diferite sau dintre o administra ie a finan elorţ ţ ţ  



publice i o direc ie a finan elor publice ori dintre dou  direc iiş ţ ţ ă ţ  

ale finan elor publice se solu ioneaz  de c tre Agen ia Na ionalţ ţ ă ă ţ ţ ă  

de Administrare Fiscal .ă
37.3. Conflictul ivit între organe fiscale care nu sunt  

subordonate unui organ ierarhic comun se solu ioneaz  de c treţ ă ă  

Comisia fiscal  central  din cadrul Ministerului Finan eloră ă ţ  

Publice.

37.4. Conflictul ivit între dou  organe vamale seă  

solu ioneaz  de c tre Autoritatea Na ional  a V milor.ţ ă ă ţ ă ă
37.5. Organul competent s  solu ioneze conflictul deă ţ  

competen  va hot rî de îndat  asupra conflictului i vaţă ă ă ş  

comunica decizia organelor fiscale aflate în conflict.

 

Norme metodologice:

Art. 43

43.1. Dispozi iile art. 90, 91 i 92 din Codul de procedurţ ş ă  

civil  sunt aplicabile, cu excep ia dispozi iilor privindă ţ ţ  

comunicarea prin afi are.ş
 



Norme metodologice:

Art. 44

44.1. Organul fiscal nu poate pretinde executarea obligatiei  

stabilite in sarcina contribuabilului prin actul administrativ, daca  

acest act nu a fost comunicat contribuabilului, potrivit legii.

 

Norme metodologice:

Art. 46

46.1. Actele administrative fiscale se modific  sau seă  

desfiin eaz  în situa ii cum sunt:ţ ă ţ
a) îndreptarea erorilor materiale potrivit art. 47 din Codul de  

procedur  fiscal ;ă ă
b) constatarea nulit ii actului administrativ fiscal potrivit art.ăţ  

45 din Codul de procedur  fiscal ;ă ă
c) dovedirea titularului dreptului de proprietate potrivit art.  

64 din Codul de procedur  fiscal ;ă ă
d) desfiin area sau modificarea deciziei de impunere subţ  

rezerva verific rii ulterioare potrivit art. 87 alin. (2) din Codul deă  

procedur  fiscal ;ă ă
e) anularea sau îndreptarea actului de executare ori a  

titlului executoriu contestat, ca urmare a solu ion rii de c treţ ă ă  



instan a judec toreasc  a contesta iei la executarea silit ,ţ ă ă ţ ă  

potrivit art. 170 din Codul de procedur  fiscal ;ă ă
f) desfiin area, potrivit art. 185 alin. (3) din Codul deţ  

procedur  fiscal , total  sau par ial , a actului administrativă ă ă ţ ă  

atacat, ca urmare a solu ion rii de c tre organul fiscalţ ă ă  

competent a contesta iei formulate.ţ
 

Norme metodologice:

Art. 47

47.1. Erorile materiale reprezint  gre elile sau omisiunile cuă ş  

privire la numele, calitatea i sus inerile p r ilor din raportulş ţ ă ţ  

juridic fiscal sau cele de calcul ori altele asemenea. Aceste erori  

nu pot privi fondul actului, respectiv existen a sau inexisten aţ ţ  

obliga iilor fiscale stabilite prin actul administrativ fiscal.ţ
47.2. Dac  îndreptarea erorii materiale se face prină  

ad ug ri sau ters turi operate în cuprinsul actului administrativă ă ş ă  

fiscal, acestea vor fi semnate i tampilate de organul fiscal, înş ş  

caz contrar nefiind luate în considerare. Îndreptarea erorii  

materiale va fi operat  pe toate exemplarele originale ale actuluiă  

administrativ fiscal.



47.3. Dup  efectuarea îndrept rii erorii materiale, organulă ă  

fiscal are obliga ia de a comunica contribuabilului sau oric reiţ ă  

alte persoane interesate, de îndat , opera iunea efectuat .ă ţ ă
47.4. În cazul în care îndreptarea erorii materiale nu se  

poate efectua direct pe actul administrativ fiscal, se emite un  

nou act administrativ fiscal care, de asemenea, va fi comunicat  

contribuabilului.

 

Norme metodologice:

Art. 50

49.1. Ori de câte ori consider  necesar, organul fiscal vaă  

solicita prezen a contribuabilului la sediul s u pentru a daţ ă  

informa ii i l muriri necesare stabilirii situa iei fiscale a acestuia.ţ ş ă ţ  

Când este cazul, solicitarea va fi f cut  în scris.ă ă
49.2. În cazul în care solicitarea se face în scris, aceasta va  

cuprinde în mod obligatoriu:

a) data, ora i locul la care contribuabilul este obligat s  seş ă  

prezinte;

b) baza legal  a solicit rii;ă ă
c) scopul solicit rii;ă
d) documentele pe care contribuabilul este obligat s  leă  

prezinte.



 

 

Norme metodologice:

 Art. 55

53.1. Când, pentru l murirea unor împrejur ri de fapt,ă ă  

organul fiscal consider  necesar  consultarea unor exper i,ă ă ţ  

poate numi unul sau mai mul i exper i, stabilind obiectiveleţ ţ  

asupra c rora ace tia trebuie s  se pronun e.ă ş ă ţ
53.2. Dispozi iile art. 201 alin. 3 teza I din Codul deţ  

procedur  civil  se aplic  în mod corespunz tor.ă ă ă ă
53.3. Exper ii vor fi numi i prin decizie de c tre organulţ ţ ă  

fiscal. Costul expertizei se suport  din bugetul organului fiscală  

care a dispus expertiza. Dac  organul fiscal nu este l murit prină ă  

expertiza efectuat , poate dispune întregirea expertizei sau oă  

nou  expertiz .ă ă
 



Norme metodologice:

Art. 56

54.1. Dovada re inerii documentelor prev zute la art. 54ţ ă  

alin. (3) din Codul de procedur  fiscal  o constituie actulă ă  

întocmit de organul fiscal, în care sunt specificate toate  

elementele necesare individualiz rii probei sau doveziiă  

respective, precum i men iunea c  aceasta a fost re inut ,ş ţ ă ţ ă  

potrivit dispozi iilor legale, de c tre organul fiscal. Actul seţ ă  

întocme te în dou  exemplare i va fi semnat de organul fiscalş ă ş  

i de contribuabil, un exemplar comunicându-se contribuabilului.ş
54.2. În cazul în care pentru stabilirea st rii de fapt fiscaleă  

contribuabilul pune la dispozi ia organului fiscal înscrisuri sauţ  

alte documente, în original, acestea vor fi înapoiate  

contribuabilului, p strându-se în copie la dosarul fiscal numaiă  

înscrisuri relevante din punct de vedere fiscal.

 

Norme metodologice:

Art. 57

55.1. Despre efectuarea cercet rii la fa a locului se vaă ţ  

încheia un proces-verbal care va cuprinde:

a) data i locul unde este încheiat;ş



b) numele, prenumele i calitatea func ionaruluiş ţ  

împuternicit, precum i denumirea organului fiscal din care faceş  

parte acesta;

c) temeiul legal în baza c ruia s-a efectuat cercetarea laă  

fa a locului;ţ
d) constat rile efectuate la fa a locului;ă ţ
e) sus inerile contribuabilului, ale exper ilor sau ale altorţ ţ  

persoane care au participat la efectuarea cercet rii;ă
f) semn tura func ionarului i a persoanelor prev zute la lit.ă ţ ş ă  

e). În caz de refuz al semn rii de c tre persoanele prev zute laă ă ă  

lit. e), se va face men iune despre aceasta în procesul-verbal;ţ
g) alte men iuni considerate relevante.ţ
 

Norme metodologice:

Art. 67

65.1. Estimarea bazelor de impunere va avea loc în situa iiţ  

cum sunt:

a) contribuabilul nu depune declara ii fiscale sau celeţ  

prezentate nu permit stabilirea corect  a bazei de impunere;ă



b) contribuabilul refuz  s  colaboreze la stabilirea st rii deă ă ă  

fapt fiscale, inclusiv situa iile în care contribuabilulţ  

obstruc ioneaz  sau refuz  ac iunea de inspec ie fiscal ;ţ ă ă ţ ţ ă
c) contribuabilul nu conduce eviden a contabil  sau fiscal ;ţ ă ă
d) când au disp rut eviden ele contabile i fiscale sauă ţ ş  

actele justificative privind opera iunile produc toare de venituriţ ă  

i contribuabilul nu i-a îndeplinit obliga ia de refacere aş ş ţ  

acestora.

65.2. Organul fiscal va identifica acele elemente care sunt  

cele mai apropiate situa iei de fapt fiscale, luând în considerareţ  

pre ul de pia  al tranzac iei sau al bunului impozabil, precum iţ ţă ţ ş  

informa ii i documente existente la dosarul fiscal alţ ş  

contribuabilului care sunt relevante pentru impunere, iar, în lipsa  

acestora, organul fiscal va avea în vedere datele i informa iileş ţ  

de inute de acesta despre contribuabilii cu activit i similare.ţ ăţ
 

Norme metodologice:

Art. 69

67.1. În situa ii temeinic justificate, contribuabilul poate cereţ  

în scris prelungirea termenului de depunere a declara iei fiscale,ţ  

înainte de expirarea acestuia.



67.2. În cazul în care, dintr-o împrejurare mai presus de 

voin a sa, contribuabilul nu depune declara ia fiscal , acesta oţ ţ ă  

va depune în termen de 30 de zile de la încetarea împrejur rii,ă  

în tiin ând totodat  în scris organul fiscal despre împrejurarea înş ţ ă  

cauz .ă
 

Norme metodologice:

Art. 72

68.1. Înregistrarea fiscal  a sediilor permanente se faceă  

potrivit prevederilor art. 29 alin. (4) din Codul fiscal i ale art. 68ş  

i urm toarele din Codul de procedur  fiscal .ş ă ă ă
68.2. Înregistrarea în registrul contribuabililor a persoanelor  

fizice care de in cod numeric personal atribuit potrivit legiiţ  

speciale, pl titoare de impozit pe venit, se face la data depuneriiă  

declara iei estimative, a declara iei speciale, a declara iei deţ ţ ţ  

venit global sau a fi ei fiscale, dup  caz, în func ie de naturaş ă ţ  

venitului ob inut.ţ
68.3. Pentru persoanele prev zute la art. 68 alin. (1) lit. c)ă  

din Codul de procedur  fiscal , care au calitatea de comerciant,ă ă  

num rul de identificare fiscal  se ob ine conform dispozi iiloră ă ţ ţ  

legale privind înregistrarea comercian ilor.ţ
 



Norme metodologice:

Art. 70

69.1. Persoanele impozabile care devin pl titoare de T.V.A.ă  

potrivit legii, la înregistrare sau ulterior înregistr rii fiscale, voră  

completa i vor depune o declara ie de înregistrare fiscal  sau,ş ţ ă  

dup  caz, o declara ie de men iuni la organul fiscal în a c ruiă ţ ţ ă  

raz  teritorial  î i au domiciliul fiscal, cu excep ia comercian iloră ă ş ţ ţ  

care î i îndeplinesc aceste obliga ii conform dispozi iilor legaleş ţ ţ  

privind înregistrarea comercian ilor.ţ
69.2. Pentru înregistrarea men iunilor privind luareaţ  

în/scoaterea din eviden  ca pl titor de T.V.A., comercian ii vorţă ă ţ  

completa i vor depune cererea de preschimbare a certificatuluiş  

de înregistrare, potrivit dispozi iilor legale privind înregistrareaţ  

comercian ilor, înso it  de avizul organelor fiscale competente.ţ ţ ă
69.3. În cazul persoanelor impozabile stabilite în  

str in tate, care realizeaz  pe teritoriul României opera iuniă ă ă ţ  

taxabile din punct de vedere al taxei pe valoarea ad ugat , oă ă  

dat  cu depunerea cererii de desemnare a reprezentantuluiă  

fiscal, potrivit prevederilor Codului fiscal, se depune la organul  

fiscal competent i declara ia de înregistrare fiscal  a persoaneiş ţ ă  

impozabile stabilite în str in tate. Înregistrarea fiscal  aă ă ă  

persoanei str ine impozabile i atribuirea codului de identificareă ş  

fiscal  al acesteia se efectueaz  anterior transmiterii deciziei deă ă  

aprobare a reprezentantului fiscal propus.

69.4. Codul de identificare fiscal  atribuit potrivit pct. 69.3ă  

este i codul de identificare fiscal  atribuit reprezentantului fiscalş ă  

potrivit reglement rilor speciale în materie de tax  pe valoareaă ă  

ad ugat  i care este diferit de codul de identificare fiscală ă ş ă  

atribuit reprezentantului fiscal pentru activitatea proprie.

69.5. Modific rile ulterioare referitoare la desemnareaă  

reprezentantului fiscal se fac pe baza cererii de renun are laţ  

reprezentare i a declara iei de men iuni. În cazul în careş ţ ţ  

schimbarea reprezentantului fiscal se datoreaz  desemn rii deă ă  



c tre persoanele impozabile str ine a unui alt reprezentantă ă  

fiscal, la declara ia de men iuni se anexeaz  aprobarea de c treţ ţ ă ă  

organul fiscal competent a noului reprezentant fiscal desemnat.

69.6. În cazul în care persoana impozabil  str in  î iă ă ă ş  

înceteaz  activitatea sau în cazul în care este obligat  s  î iă ă ă ş  

înregistreze sediul permanent în România, prin declara ia deţ  

men iuni depus , reprezentantul fiscal va solicita radierea dinţ ă  

registrul contribuabililor a persoanei impozabile str ine.ă
69.7. Orice persoan  impozabil , care, ulterior înregistr riiă ă ă  

ca pl titor de tax  pe valoarea ad ugat  nu mai realizează ă ă ă ă  

decât opera iuni f r  drept de deducere datorit  modific riiţ ă ă ă ă  

obiectului de activitate, are obliga ia s  solicite scoaterea dinţ ă  

eviden  ca pl titor de tax  pe valoarea ad ugat , în termen deţă ă ă ă ă  

10 zile de la sfâr itul lunii în care a depus declara ia de men iuniş ţ ţ  

pentru modificarea obiectului de activitate.

 

 

Norme metodologice:

Art. 74

71.1. Prin sediu secundar se în elege o sucursal , agen ie,ţ ă ţ  

reprezentan  sau alte asemenea unit i f r  personalitateţă ăţ ă ă  

juridic , inclusiv de tipul celor definite de art. 8 din Codul fiscal.ă



71.2. Declararea sediilor secundare se face prin  

completarea datelor corespunz toare din declara ia privindă ţ  

sediile secundare. Declara ia se depune la organul fiscalţ  

competent care va înregistra informa iile respective în registrulţ  

contribuabililor f r  a atribui cod de identificare propriu sediiloră ă  

secundare astfel declarate.

71.3. Contribuabilii care, potrivit legii, au obliga ii de plat  laţ ă  

sedii secundare vor înregistra sediile secundare la organul fiscal  

în a c rui raz  teritorial  se afl  situate acestea, prină ă ă ă  

completarea i depunerea declara iei de înregistrare fiscal .ş ţ ă  

Declara ia va fi înso it  de o copie de pe certificatul deţ ţ ă  

înregistrare fiscal  a contribuabilului de care apar ine sediulă ţ  

secundar i de pe dovada de inerii cu titlu legal a spa iului.ş ţ ţ
 

Norme metodologice:

Art.75

72.1. În cazul contribuabililor prev zu i la art. 68 alin. (1) lit.ă ţ  

a) din Codul de procedur  fiscal , actele doveditoare aleă ă  

informa iilor înscrise în declara ia de înregistrare fiscal  sunt:ţ ţ ă
a) copie de pe autoriza ia de func ionare eliberat  deţ ţ ă  

autoritatea competent  sau de pe actul legal de înfiin are, după ţ ă  

caz;



b) dovada de inerii sediului (act de proprietate, contract deţ  

închiriere i altele asemenea);ş
c) alte acte doveditoare.

72.2. În cazul contribuabililor persoane fizice care nu au 

cod numeric personal, declara ia de înregistrare fiscal  va fiţ ă  

înso it  de copia de pe pa aport sau de pe alt document deţ ă ş  

identitate eliberat de organele abilitate potrivit legii. Dispozi iileţ  

art. 8 alin. (2) din Codul de procedur  fiscal  sunt aplicabile.ă ă
72.3. Pentru înregistrarea ca pl titori de T.V.A. aă  

persoanelor fizice care nu au calitatea de comerciant, precum iş  

a contribuabililor prev zu i la art. 68 alin. (5) din Codul deă ţ  

procedur  fiscal , declara ia de înregistrare fiscal  va fi înso it ,ă ă ţ ă ţ ă  

dup  caz, de urm toarele documente:ă ă
a) copie de pe actul de identitate;

b) copie de pe documentul eliberat de autoritatea  

competent , care atest  dreptul de exercitare a activit ii;ă ă ăţ
c) copie de pe alte acte doveditoare în baza c rora seă  

exercit  activit i.ă ăţ
72.4. Copiile de pe documentele prev zute la pct. 72.1 -ă  

72.3 se certific  pe fiecare pagin  de organul fiscal competent,ă ă  

pentru conformitate cu originalul.

 

 



Norme metodologice:

Art. 76

73.1. Certificatul de înregistrare fiscal  se emite în două ă  

exemplare; primul exemplar se înmâneaz  contribuabilului, iară  

al doilea exemplar se p streaz  la dosarul fiscal al acestuia.ă ă
73.2. Certificatul de înregistrare fiscal  eliberat pl titoriloră ă  

de tax  pe valoarea ad ugat  va avea înscrise codul deă ă ă  

identificare fiscal  precedat de litera "R", precum i data lu rii înă ş ă  

eviden  ca pl titor de T.V.A. Aceast  dat  va r mâneţă ă ă ă ă  

neschimbat  ori de câte ori pl titorul î i schimb  certificatul deă ă ş ă  

înregistrare, cu excep ia situa iei în care este scos din eviden aţ ţ ţ  

pl titorilor de T.V.A. În acest caz, atributul fiscal "R" nu va mai fiă  

înscris pe certificatul de înregistrare.

73.3. Certificatul de înregistrare fiscal  con inând atributulă ţ  

fiscal "R" constituie dovada lu rii în eviden  ca pl titor de taxă ţă ă ă  

pe valoarea ad ugat .ă ă
 

 

Norme metodologice:

Art. 77



74.1. Modific rile privitoare la domiciliul fiscal seă  

înregistreaz  potrivit normelor metodologice de aplicare aă  

prevederilor art. 31 din Codul de procedur  fiscal .ă ă
74.2. În cazul modific rilor intervenite în datele declarateă  

ini ial i înscrise în certificatul de înregistrare fiscal ,ţ ş ă  

contribuabilii vor depune, o dat  cu declara ia de men iuni, iă ţ ţ ş  

certificatul de înregistrare fiscal  în vederea anul rii acestuia iă ă ş  

eliber rii unui nou certificat.ă
74.3. Declara ia de men iuni va fi înso it  de documenteţ ţ ţ ă  

care atest  modific rile intervenite.ă ă
74.4. În cazul comercian ilor, modific rile intervenite înţ ă  

datele declarate ini ial de comercian i i înscrise în certificatul deţ ţ ş  

înregistrare, inclusiv cele privitoare la înregistrarea în/scoaterea  

din eviden  ca pl titori de T.V.A., se fac prin completarea iţă ă ş  

depunerea cererii de înregistrare a men iunilor/cererii deţ  

preschimbare a certificatului de înregistrare, potrivit dispozi iilorţ  

legale privind înregistrarea comercian ilor. Modific rileţ ă  

intervenite în datele declarate ini ial în vectorul fiscal vor fiţ  

declarate la organul fiscal competent.

 

Norme metodologice:

  Art. 79



76.1. Sunt eviden e fiscale registrele, situa iile, precum iţ ţ ş  

orice alte înscrisuri care, potrivit legisla iei fiscale, trebuieţ  

întocmite în mod obligatoriu în scopul stabilirii st rii de faptă  

fiscale i a crean elor i obliga iilor fiscale, cum ar fi: jurnalş ţ ş ţ  

pentru vânz ri, jurnal pentru cump r ri, registrul de evidenă ă ă ţă  

fiscal  i altele asemenea.ă ş
 

Norme metodologice:

Art. 81

78.1. Declara iile fiscale sunt documente prin care seţ  

declar :ă
a) impozitele, taxele i contribu iile datorate, în cazul înş ţ  

care, potrivit legii, obliga ia calcul rii impozitelor i taxelor revineţ ă ş  

pl titorului;ă
b) bunurile i veniturile impozabile, în cazul în care, potrivitş  

legii, stabilirea impozitului i a taxei se face de organul fiscal;ş
c) impozitele colectate prin stopaj la surs , în cazul în careă  

pl titorul are obliga ia de a calcula, de a re ine i de a v rsaă ţ ţ ş ă  

impozite i taxe.ş
 



Norme metodologice:

Art. 82

 79.1. În costul coresponden ei intr  i costul transmiterii deţ ă ş  

c tre contribuabil a plicului preadresat.ă
 

Norme metodologice:

Art. 84

81.1. Declara iile fiscale pot fi corectate de c treţ ă  

contribuabili, din proprie ini iativ , ori de câte ori constat  eroriţ ă ă  

în declara ia ini ial , prin depunerea unei declara ii rectificativeţ ţ ă ţ  

la organul fiscal competent.

81.2. Declara ia rectificativ  se întocme te pe acela iţ ă ş ş  

model de formular ca i cel care se corecteaz , situa ie în careş ă ţ  

se va înscrie "X" în c su a prev zut  în acest scop, cu excep iaă ţ ă ă ţ  

situa iei prev zute la pct. 81.3, precum i a impozitelor care seţ ă ş  

stabilesc de pl titori prin autoimpunere sau re inere la surs ,ă ţ ă  

pentru care se completeaz  un formular distinct. Declara iaă ţ  

rectificativ  va fi completat  înscriindu-se toate datele iă ă ş  

informa iile prev zute de formular, inclusiv cele care nu diferţ ă ă  

fa  de declara ia ini ial .ţă ţ ţ ă
81.3. În cazul taxei pe valoarea ad ugat , sumele rezultateă ă  

din corectarea erorilor de înregistrare în eviden ele de tax  peţ ă  



valoarea ad ugat  se înregistreaz  la rândurile de regulariz riă ă ă ă  

din decontul lunii în care au fost operate corec iile.ţ
 

Norme metodologice:

Art. 89 

 86.1. Pentru situa ia prev zut  la art. 86 alin. (1) lit. b) dinţ ă ă  

Codul  de  procedur  fiscal ,  organul  fiscal  în  a  c rui  rază ă ă ă  

teritorial  se afl  sursa de venit, competent în stabilirea bazei deă ă  

impunere,  va  transmite  decizia  privind  bazele  de  impunere  

organului  fiscal  de  la  domiciliul  fiscal,  competent  pentru  

emiterea deciziei de impunere.

 



Norme metodologice:

Art. 92

89.1. Dispozi iile referitoare la cazurile i condi iile deţ ş ţ  

suspendare i întrerupere a termenului de prescrip ie sunt celeş ţ  

cuprinse în Decretul nr. 167/1958 privitor la prescrip iaţ  

extinctiv , cu modific rile ulterioare.ă ă
 

Norme metodologice:

Art. 94

91.1. Solicitarea de explica ii scrise se va face în timpulţ  

inspec iei fiscale, ori de câte ori acestea sunt necesare pentruţ  

clarificarea i definitivarea constat rilor privind situa ia fiscal  aş ă ţ ă  

contribuabilului.

91.2. În cazul în care persoana în cauz  refuz  să ă ă  

furnizeze explica iile solicitate sau s  r spund  la uneleţ ă ă ă  

întreb ri, organele de inspec ie fiscal  vor transmite întreb rileă ţ ă ă  

printr-o adres  scris , stabilind un termen util de cel pu in 5 zileă ă ţ  

lucr toare pentru formularea r spunsului. În cazul în care nu seă ă  

prime te r spunsul solicitat, se va consemna refuzul în raportulş ă  

privind rezultatul inspec iei fiscale sau în procesul-verbal.ţ



91.3. În toate cazurile, explica iile la întreb rile puse deţ ă  

organele de inspec ie fiscal  se vor da în scris prin "notaţ ă  

explicativ ".ă
91.4. Stabilirea bazei de impunere, precum i a diferen elorş ţ  

de impozite, taxe i contribu ii, în activitatea de inspec ie fiscal ,ş ţ ţ ă  

se face pe baza eviden elor contabile, fiscale sau a oric ror alteţ ă  

eviden e relevante pentru impunere ori folosindu-se metode deţ  

estimare în conformitate cu prevederile art. 65 din Codul de 

procedur  fiscal .ă ă
91.5. Când organele de inspec ie fiscal  sunt îndrept iteţ ă ăţ  

potrivit legii s  estimeze baza de impunere, se vor men iona înă ţ  

actul de inspec ie motivele de fapt i temeiul legal care auţ ş  

determinat folosirea estim rii, precum i criteriile de estimare.ă ş
 

Norme metodologice:

  Art. 95

  92.1. În cazul contribuabililor care au sedii secundare,  

inspec ia fiscal  se va exercita, de regul , concomitent la sediulţ ă ă  

principal i la sediile secundare de c tre organul fiscalş ă  

competent.

92.2. Organul fiscal competent poate delega competen aţ  

de efectuare a inspec iei fiscale organelor fiscale în a c ror razţ ă ă  



teritorial  se afl  sediile secundare, în condi iile art. 96 alin. (3)ă ă ţ  

din Codul de procedur  fiscal . În acest caz, coordonareaă ă  

activit ii de inspec ie fiscal  se face de c tre organul fiscal în aăţ ţ ă ă  

c rui raz  teritorial  se afl  domiciliul fiscal al contribuabilului.ă ă ă ă
92.3. La sediile secundare se încheie, de regul , acte deă  

inspec ie care se centralizeaz  i se definitiveaz  în actul deţ ă ş ă  

inspec ie încheiat de organul fiscal în a c rui raz  teritorial  seţ ă ă ă  

afl  domiciliul fiscal al contribuabilului.ă
92.4. Pentru impozitele, taxele i contribu iile care, potrivitş ţ  

legii, se datoreaz  i se pl tesc de un sediu secundar, seă ş ă  

încheie acte de inspec ie fiscal  definitive de c tre organul deţ ă ă  

inspec ie fiscal  în a c rui raz  teritorial  se afl  situat sediulţ ă ă ă ă ă  

secundar.

92.5. Activitatea de inspec ie fiscal  prev zut  la pct. 92.1 -ţ ă ă ă  

92.4 se desf oar  cu respectarea prevederilor art. 33, 34 i 96ăş ă ş  

din Codul de procedur  fiscal .ă ă
 

Norme metodologice:

Art. 96

93.1. Organul de inspec ie fiscal  decide asupra efectu riiţ ă ă  

unei inspec ii fiscale generale sau par iale, în temeiulţ ţ  

dispozi iilor art. ţ art. 6 i ş 7 din Codul de procedur  fiscal .ă ă



 

 

Norme metodologice:

Art. 97

94.1. Utilizarea procedurilor de control se poate face  

individual sau combinat, în func ie de scopul, obiectivele,ţ  

complexitatea, dificult ile, specificul activit ii desf urate i deăţ ăţ ăş ş  

perioada inspec iei fiscale.ţ
94.2. Selectarea documentelor i a opera iunilorş ţ  

semnificative se apreciaz  de inspector i va avea în vedereă ş  

volumul, valoarea i ponderea lor în activitatea contribuabilului.ş
94.3. Controlul inopinat implic  o verificare faptic  iă ă ş  

documentar  i se desf oar  oricând, f r  în tiin areaă ş ăş ă ă ă ş ţ  

prealabil  a persoanelor supuse inspec iei fiscale, indiferent deă ţ  

locul unde acestea desf oar  activit i supuse impunerii.ăş ă ăţ
94.4. Prevederile art. 55 din Codul de procedur  fiscală ă  

sunt aplicabile.

 

 



Norme metodologice:

Art. 99   

 96.1. Agen ia Na ional  de Administrare Fiscal  areţ ţ ă ă  

competen  general  material  i teritorial  în efectuareaţă ă ă ş ă  

inspec iei fiscale în domeniul impozitelor, taxelor, contribu iilorţ ţ  

sociale i al celorlalte sume datorate bugetului generalş  

consolidat pentru a c ror administrare este competent  potrivită ă  

legii.

96.2. Unit ile administrativ-teritoriale, prin compartimenteleăţ  

de specialitate din structura acestora, au competen a materialţ ă  

i teritorial  pentru efectuarea inspec iei fiscale în domeniulş ă ţ  

impozitelor, taxelor i al altor venituri pentru a c ror administrareş ă  

sunt competente, potrivit legii.

96.3. Delegarea de competen  se face prin emiterea unuiţă  

ordin de serviciu. Potrivit art. 96 alin. (3) din Codul de procedură  

fiscal , competen a se poate delega i în cazul controaleloră ţ ş  

încruci ate sau în alte cazuri fundamentate.ş
 

Norme metodologice:

Art.101

98.1. La cererea temeinic justificat  a contribuabililor,ă  

organul de inspec ie fiscal  poate aproba amânarea dateiţ ă  



începerii inspec iei fiscale, comunicându-le acestora data laţ  

care a fost reprogramat  inspec ia fiscal .ă ţ ă
 

Norme metodologice:

Art.102

99.1. Avizul de inspec ie fiscal  se comunicţ ă ă  

contribuabilului în conformitate cu dispozi iile art. 43 alin. (2) dinţ  

Codul de procedur  fiscal .ă ă
 

Norme metodologice:



Art. 103

100.1. Prin spa iul adecvat necesar desf ur rii inspec ieiţ ăş ă ţ  

fiscale se în elege asigurarea unui spa iu în limita posibilit ilorţ ţ ăţ  

contribuabilului, dup  caz, dotat cu necesarul minim de birotică ă  

i care s  permit  p strarea în siguran  a documentelor primiteş ă ă ă ţă  

pentru inspec ia fiscal  sau elaborate de c tre organele deţ ă ă  

inspec ie fiscal . În cazul în care contribuabilul nu poate asiguraţ ă  

un spa iu corespunz tor, va anun a în scris i motivat organulţ ă ţ ş  

de inspec ie fiscal  competent.ţ ă
 

Norme metodologice:

Art. 105

102.1. La examinarea st rii de fapt fiscale pentru stabilireaă  

bazei de impunere, organul fiscal competent va avea în vedere  

toate documentele justificative i eviden ele financiar-contabileş ţ  

i fiscale care constituie mijloace de prob  i sunt relevanteş ă ş  

pentru stabilirea drepturilor i obliga iilor fiscale.ş ţ
102.2. Când este necesar, organul de inspec ie fiscal  vaţ ă  

anexa la actul de inspec ie fiscal  copii de pe documentele careţ ă  

au stat la baza constat rilor efectuate cu ocazia inspec iei.ă ţ  

Dispozi iile art. 54 din Codul de procedur  fiscal  suntţ ă ă  

aplicabile.



102.3. Când este necesar, organele de inspec ie fiscal  vorţ ă  

dispune m surile asigur torii în condi iile art. 125 din Codul deă ă ţ  

procedur  fiscal .ă ă
102.4. Datele suplimentare, necunoscute organelor de  

inspec ie fiscal  la data efectu rii inspec iei fiscale la unţ ă ă ţ  

contribuabil, pe care se fundamenteaz  decizia de reverificare aă  

unei anumite perioade, pot rezulta în situa ii, cum sunt:ţ
a) efectuarea unui control încruci at, potrivit prevederilorş  

art. 94 alin. (1) lit. c) din Codul de procedur  fiscal , asupraă ă  

documentelor justificative ale unui grup de contribuabili din care  

face parte i contribuabilul în cauz ;ş ă
b) ob inerea pe parcursul ac iunilor de inspec ie fiscalţ ţ ţ ă  

efectuate la al i contribuabili a unor documente sau informa iiţ ţ  

suplimentare referitoare la activitatea contribuabilului, într-o  

perioad  care a fost deja supus  inspec iei fiscale;ă ă ţ
c) solicit ri ale organelor de urm rire penal  sau ale altoră ă ă  

organe ori institu ii îndrept ite potrivit legii;ţ ăţ
d) informa ii ob inute în orice alt mod, de natur  s  modificeţ ţ ă ă  

rezultatele controlului fiscal anterior.

102.5. În cazul în care, ca urmare a desfiin rii actuluiţă  

administrativ conform art. 185 alin. (3) din Codul de procedură  

fiscal , este necesar  reverificarea unei perioade impozabile,ă ă  

aceasta se va efectua de c tre o alt  echip  de inspec ie fiscală ă ă ţ ă  

decât cea care a încheiat actul contestat.

102.6. Organul fiscal competent poate solicita, pân  laă  

împlinirea termenului de prescrip ie prev zut la art. 88 din Codulţ ă  

de procedur  fiscal , reverificarea unei perioade impozabile,ă ă  

prin întocmirea unui referat în care sunt prezentate motivele  

solicit rii. Referatul este supus aprob rii conduc toruluiă ă ă  

organului de inspec ie fiscal  competent, iar dup  aprobare seţ ă ă  

programeaz  ac iunea de inspec ie fiscal .ă ţ ţ ă
102.7. M surile, termenele i condi iile stabilite de organeleă ş ţ  

de inspec ie fiscal  potrivit art. 102 alin. (9) din Codul deţ ă  



procedur  fiscal  vor fi aduse la cuno tin a contribuabilului prină ă ş ţ  

actul emis de organul de inspec ie fiscal  competent.ţ ă
 

Norme metodologice:

Art. 109

106.1. Rezultatul inspec iei fiscale generale sau par iale vaţ ţ  

fi consemnat într-un raport de inspec ie fiscal .ţ ă
106.2. La raportul privind rezultatele inspec iei fiscale seţ  

vor anexa, ori de câte ori este cazul, actele privind constat rileă  

preliminare, cum sunt procesele-verbale încheiate inclusiv cu  

ocazia controalelor inopinate i/sau încruci ate i orice alte acte.ş ş ş
106.3. Raportul de inspec ie fiscal  se semneaz  de c treţ ă ă ă  

organele de inspec ie fiscal , se verific  i se avizeaz  de efulţ ă ă ş ă ş  

de serviciu. Dup  aprobarea raportului de c tre conduc torulă ă ă  

organului de inspec ie fiscal , se va emite decizia de impunereţ ă  

de c tre organul fiscal competent teritorial.ă
106.4. Modelul i con inutul raportului privind rezultatulş ţ  

inspec iei fiscale se aprob  prin ordin al pre edintelui Agen ieiţ ă ş ţ  

Na ionale de Administrare Fiscal .ţ ă
 



Norme metodologice:

Art. 110

107.1. Titlul de crean  este actul prin care, potrivit legii, seţă  

stabile te i se individualizeaz  obliga ia de plat  privindş ş ă ţ ă  

crean ele fiscale, întocmit de organele competente sau de alteţ  

persoane îndrept ite potrivit legii. Asemenea titluri pot fi:ăţ
a) decizia de impunere emis  de organele competente,ă  

potrivit legii;

b) declara ia fiscal , angajamentul de plat  sau documentulţ ă ă  

întocmit de pl titor prin care acesta declar  obliga iile fiscale, înă ă ţ  

cazul în care acestea se stabilesc de c tre pl titor, potrivit legii;ă ă
c) decizia prin care se stabile te i se individualizeazş ş ă  

suma de plat , pentru crean ele fiscale accesorii, reprezentândă ţ  

dobânzi i penalit i de întârziere, stabilite de organeleş ăţ  

competente;

d) declara ia vamal  pentru obliga iile de plat  în vam ;ţ ă ţ ă ă
e) documentul prin care se stabile te i se individualizeazş ş ă  

datoria vamal , inclusiv accesorii, potrivit legii;ă
f) procesul-verbal de constatare i sanc ionare aş ţ  

contraven iei, întocmit de organul prev zut de lege, pentruţ ă  

obliga iile privind plata amenzilor contraven ionale;ţ ţ
g) ordonan a procurorului, încheierea sau dispozitivulţ  

hot rârii instan ei judec tore ti ori un extras certificat întocmit înă ţ ă ş  

baza acestor acte în cazul amenzilor, al cheltuielilor judiciare iş  

al altor crean e fiscale stabilite, potrivit legii, de procuror sau deţ  

instan a judec toreasc .ţ ă ă
 



Norme metodologice:

Art. 114

109.1. În documentul de plat  pl titorul definit conform art.ă ă  

26 din Codul de procedur  fiscal  men ioneaz  în modă ă ţ ă  

obligatoriu actul prin care s-a instituit obliga ia de plat , num rulţ ă ă  

i data acestuia, cuantumul obliga iei de plat , precum iş ţ ă ş  

organul care l-a întocmit.

 

Norme metodologice:

Art. 115

110.1. În categoria obliga iilor fiscale cu termene de plat  înţ ă  

anul curent, prev zute la art. 110 alin. (2) lit. b) din Codul deă  

procedur  fiscal , intr  acele obliga ii care la data efectu riiă ă ă ţ ă  

pl ii sunt considerate scadente.ăţ
.

 



Norme metodologice:

Art. 116

111.1. Competent în efectuarea compens rii este organulă  

fiscal în a c rui raz  teritorial  debitorul î i are domiciliul fiscal.ă ă ă ş
111.2. Cererea de compensare trebuie s  cuprindă ă  

elementele de identificare a solicitantului, precum i suma iş ş  

natura crean elor fiscale ce fac obiectul compens rii.ţ ă
111.3. Cererea de compensare va fi înso it  de documenteţ ă  

care dovedesc dreptul contribuabilului la rambursarea sau  

restituirea de la buget a sumelor, cum sunt: copii legalizate de  

pe hot rârile judec tore ti definitive i irevocabile sau de peă ă ş ş  

deciziile de solu ionare a contesta iilor, r mase definitive, ori deţ ţ ă  

pe deciziile de impunere emise de organele fiscale, precum iş  

copii de pe orice documente din care s  rezulte c  suma pl tită ă ă ă  

nu reprezint  obliga ie fiscal .ă ţ ă
111.4. Compensarea din oficiu prev zut  de art. 111 alin.ă ă  

(4) din Codul de procedur  fiscal  poate fi efectuat  de organulă ă ă  

fiscal în tot cursul termenului de prescrip ie prev zut de legeţ ă  

pentru fiecare dintre obliga iile supuse compens rii, începând cuţ ă  

momentul în care ambele obliga ii îndeplinesc condi iileţ ţ  

prev zute de art. 1145 din Codul civil, respectiv din momentul înă  

care acestea sunt lichide i exigibile.ş
111.5. Rezultatul compens rii la cerere sau din oficiu va fiă  

consemnat într-o not  de compensare care va fi comunicată ă  

contribuabilului.

 



Norme metodologice:

Art. 120

115.1. În exemplul urm tor se prezint  modul de calcul ală ă  

dobânzilor datorate pentru neplata în termen a impozitului pe  

venitul global.

 

Exemplu:

Se consider  c  un contribuabil are de achitat în cursulă ă  

anului 2004, conform deciziei de pl i anticipate, urm toareleăţ ă  

sume:

 

Termenul de plată   Suma datorat  (lei)ă
15 martie 2004  1.500.000

15 iunie 2004   1.500.000

15 septembrie 2004  1.500.000

15 decembrie 2004   1.500.000

Contribuabilul achit  debitul în data de 25 ianuarie 2005.ă
Avem urm toarele cazuri:ă
a) Pentru situa ia în care impozitul stabilit prin decizia deţ  

impunere anual  este egal cu cel stabilit prin decizia de pl iă ăţ  

anticipate, respectiv de 6.000.000 lei, contribuabilul datorează  

cu titlu de dobânzi urm toarele:ă
 _________________________________________________________________________

| d1 = 1.500.000 lei x 291 zile x 0,06%  = 261.900 lei | pentru anul 2004 |

| d2 = 1.500.000 lei x 199 zile x 0,06%  = 179.100 lei |                  |

| d3 = 1.500.000 lei x 107 zile x 0,06%  =  96.300 lei |                  |

| d4 = 1.500.000 lei x 16 zile x 0,06%   =  14.400 lei |                  |

|______________________________________________________|                  |

| TOTAL:                                   550.700 lei |                  |

|______________________________________________________|__________________|

| Sold = 6.000.000 lei x 25 zile x 0,06% =  90.000 lei | pentru anul 2005 |

|______________________________________________________|__________________|

| TOTAL GENERAL:                           640.700 lei |                  |

|______________________________________________________|__________________|

 

b) Pentru situa ia în care impozitul stabilit prin decizia deţ  

impunere anual  este mai mic decât cel stabilit prin decizia deă  



pl i anticipate, fiind în sum  de 4.000.000 lei, contribuabilulăţ ă  

datoreaz  cu titlu de dobânzi urm toarele:ă ă
 _______________________________________________

__________________________
| d1 = 1.500.000 lei x 291 zile x 0,06%  = 261.900 lei | pentru anul 2004 |

| d2 = 1.500.000 lei x 199 zile x 0,06%  = 179.100 lei |                  |

| d3 = 1.500.000 lei x 107 zile x 0,06%  =  96.300 lei |                  |

| d4 = 1.500.000 lei x 16 zile x 0,06%   =  14.400 lei |                  |

|______________________________________________________|                  |

| TOTAL:                                   550.700 lei |                  |

|______________________________________________________|__________________|

| Sold = 4.000.000 lei x 25 zile x 0,06% =  60.000 lei | pentru anul 2005 |

|______________________________________________________|__________________|

| TOTAL GENERAL:                           610.700 lei |                  |

|______________________________________________________|__________________|

 

 

 

Norme metodologice:

Art. 122

117.1. În cazul crean elor fiscale stinse prin compensareaţ  

prev zut  de art. 111 alin. (4) din Codul de procedur  fiscal ,ă ă ă ă  

data stingerii este data notei de compensare întocmite de  

organul fiscal competent potrivit pct. 111.5.

 



Norme metodologice:

Art. 123

118.1. Pe perioada amân rii i/sau e alon rii la plataă ş ş ă  

obliga iilor fiscale restante se datoreaz  dobânzi calculateţ ă  

începând cu data aprob rii de c tre organul competent aă ă  

înlesnirii acordate i pân  la data efectu rii ultimei pl i datorate.ş ă ă ăţ
118.2. Dobânzile datorate pe perioada amân rii sauă  

e alon rii la plat  a obliga iilor fiscale se calculeaz  de c treş ă ă ţ ă ă  

organele competente care aprob  înlesnirea la plat , urmând caă ă  

acestea s  fie comunicate debitorului. Dobânzile se achit  lunar,ă ă  

inclusiv pe perioada de gra ie acordat  la e alonare i peţ ă ş ş  

perioada amân rii la plat , conform graficelor care constituieă ă  

anex  la documentul de aprobare a înlesnirilor la plat . Nu seă ă  

datoreaz  dobânzi pentru amânarea sau e alonarea la plat  aă ş ă  

dobânzilor i a penalit ilor de întârziere.ş ăţ
118.3. Pân  la data aprob rii de c tre organul competent aă ă ă  

înlesnirii la plat  debitorul datoreaz  dobânzi conformă ă  

prevederilor art. 115 din Codul de procedur  fiscal .ă ă
118.4. În situa ia în care debitorul beneficiar al unei înlesniriţ  

la plat  achit  debitul integral într-o perioad  mai mic  decâtă ă ă ă  

cea acordat  prin înlesnire, organul fiscal competent vaă  

recalcula cuantumul dobânzilor în func ie de data la care a fostţ  

f cut  plata.ă ă
118.5. Calculul dobânzilor datorate pe perioada amân riiă  

sau e alon rii la plat  se face pentru fiecare termen de platş ă ă ă  

lunar, inclusiv pe perioada de gra ie sau pe perioada amân rii laţ ă  

plat , prin înmul irea soldului r mas de plat  la termenul anterioră ţ ă ă  

ratei curente cu num rul de zile calendaristice ale intervalului deă  

timp i cu nivelul cotei dobânzii, conform exemplului urm tor:ş ă
118.6. Se consider , de exemplu, o înlesnire acordat  înă ă  

urm toarele condi ii:ă ţ
a) data aprob rii înlesnirii: 13 ianuarie 2005;ă
b) e alonare pe 12 luni, cu o perioad  de gra ie de 6 luni;ş ă ţ



c) suma e alonat : 12.000.000 lei;ş ă
d) cota dobânzii: 0,06%/zi.

 
 ______________________________________________________________________________

|  Termen de plată  | Rata      | Sold (suma |Nr. de zile   |Nivelul |Dobânda  |

|                   | debitului | r masă ă     |calendaristice|cotei   |datorat  |ă
|                   |           | de plat )ă   |              |dobânzii|         |

|                   |  - lei -  |   - lei -  |              |- lei - | - lei - |

|___________________|___________|____________|______________|________|_________|

| 15 februarie 2005 |         0 | 12.000.000 |      33      |  0,06% | 237.600 |

| 15 martie 2005    |         0 | 12.000.000 |      28      |  0,06% | 201.600 |

| 15 aprilie 2005   |         0 | 12.000.000 |      32      |  0,06% | 223.200 |

| 13 mai 2005       |         0 | 12.000.000 |      30      |  0,06% | 201.600 |

| 15 iunie 2005     |         0 | 12.000.000 |      29      |  0,06% | 237.600 |

| 15 iulie 2005     |         0 | 12.000.000 |      32      |  0,06% | 216.000 |

| 15 august 2005    | 2.000.000 | 10.000.000 |      31      |  0,06% | 223.200 |

| 15 septembrie 2005| 2.000.000 |  8.000.000 |      31      |  0,06% | 186.000 |

| 14 octombrie 2005 | 2.000.000 |  6.000.000 |      30      |  0,06% | 139.200 |

| 15 noiembrie 2005 | 2.000.000 |  4.000.000 |      30      |  0,06% | 115.200 |

| 15 decembrie 2005 | 2.000.000 |  2.000.000 |      31      |  0,06% |  72.000 |

| 12 ianuarie 2006  | 2.000.000 |          0 |      31      |  0,06% |  34.800 |

|___________________|___________|____________|______________|________|_________|

| TOTAL:            |12.000.000 |            |              |        |2.088.000|

|___________________|___________|____________|______________|________|_________|

 

Norme metodologice:

Art. 124

119.1. Dobânda se calculeaz  pentru fiecare zi, începândă  

cu ziua imediat urm toare expir rii termenului prev zut la art.ă ă ă  

112 alin. (2) i art. 199 din Codul de procedur  fiscal  pân  laş ă ă ă  



data stingerii inclusiv a obliga iei de plat  prin compensare,ţ ă  

restituire sau rambursare.

120.1. Pentru obliga iile fiscale nepl tite la termenul legalţ ă  

de plat , cu excep ia dobânzilor, penalit ilor i a amenzilor, seă ţ ăţ ş  

datoreaz  o penalitate de întârziere de 0,5% pe fiecare lun  sauă ă  

frac iune de lun  de întârziere, începând cu data de întâi a luniiţ ă  

urm toare celei în care acestea aveau scaden a i pân  la dataă ţ ş ă  

stingerii acestora inclusiv. De exemplu, în cazul unei obliga iiţ  

fiscale cu termenul de plat  scadent la data de 25 martie, dacă ă  

suma a fost achitat  între 1 aprilie i 30 aprilie, se datorează ş ă  

penalitatea de întârziere corespunz toare unei luni, iar dac  seă ă  

achit  în perioada 1 mai - 31 mai, se datoreaz  penalitatea deă ă  

întârziere corespunz toare pentru dou  luni.ă ă
120.2. Penalitatea de întârziere pentru sumele neachitate la  

termen se datoreaz  pentru luna în care s-a comunicat c treă ă  

pl titor o soma ie de plat  prin care, conform prevederilor art.ă ţ ă  

140 din Codul de procedur  fiscal , începe executarea silit .ă ă ă
120.3. În cazul în care s-au acordat înlesniri la plata  

obliga iilor fiscale pentru care nu s-a început executarea silit ,ţ ă  

penalitatea de întârziere se datoreaz  inclusiv pentru luna înă  

care a fost aprobat  înlesnirea la plat .ă ă
 



Norme metodologice:

Art. 127

123.1. Contractele de ipotec  i/sau de gaj vor fi încheiateă ş  

cu respectarea condi iilor de fond i de form  prev zute de lege.ţ ş ă ă
 

Norme metodologice:

Art. 128

124.1. Dac  nu s-a realizat scopul pentru care s-au solicitată  

garan iile prev zute la art. 122 i 123 din Codul de procedurţ ă ş ă  

fiscal , organul competent va putea proceda la valorificareaă  

garan iilor prin modalit ile i procedura prev zute de dispozi iileţ ăţ ş ă ţ  

art. 154 alin. (2) - (7) i ale art. 155 - 167 din acela i cod, careş ş  

se aplic  în mod corespunz tor.ă ă
 



Norme metodologice:

Art. 129

125.1. Prin m suri asigur torii se pot indisponibiliza bunuriă ă  

i/sau venituri ale debitorului în scopul asigur rii colect riiş ă ă  

crean elor fiscale.ţ
125.2. În condi iile art. 125 alin. (2) din Codul de procedurţ ă  

fiscal , organele fiscale vor dispune organelor de executareă  

competente ducerea la îndeplinire a m surilor asigur torii.ă ă
125.3. Organul fiscal va dispune luarea m suriloră  

asigur torii printr-o decizie motivat , aprobat  de conduc torulă ă ă ă  

acestuia, care va fi comunicat  de îndat  organelor deă ă  

executare competente potrivit legii.

125.4. Decizia va cuprinde, pe lâng  elementele prev zuteă ă  

la art. 42 alin. (2) din Codul de procedur  fiscal , i urm toareleă ă ş ă  

men iuni:ţ
a) nivelul estimat sau stabilit al crean ei fiscale;ţ
b) men iunea c  prin constituirea unei garan ii la nivelulţ ă ţ  

crean ei stabilite sau estimate, dup  caz, m surile asigur toriiţ ă ă ă  

vor fi ridicate; garan iile care se constituie sunt cele prev zute laţ ă  

art. 123 din Codul de procedur  fiscal .ă ă
125.5. Decizia va fi întocmit  în dou  exemplare, dintreă ă  

care un exemplar se va comunica organului de executare  

coordonator, astfel cum este prev zut la art. 132 alin. (5) dină  

Codul de procedur  fiscal , iar un exemplar se va p stra laă ă ă  

organul care a dispus instituirea m surilor asigur torii. În cazulă ă  

în care debitorul are bunuri pe raza teritorial  a altor organe deă  

executare, organul de executare coordonator va comunica  

acestora copii certificate de pe decizie în vederea ducerii la  

îndeplinire a m surilor asigur torii. Aceast  prevedere se aplică ă ă ă  

i în cazul ter ilor popri i.ş ţ ţ
125.6. M surile asigur torii se duc la îndeplinire de îndată ă ă  

de c tre organele de executare competente potrivit legii, careă  



vor proceda la indisponibilizarea bunurilor mobile i/sau imobile,ş  

precum i a veniturilor urm ribile, potrivit legii.ş ă
125.7. O dat  cu ducerea la îndeplinire a m suriloră ă  

asigur torii organul de executare comunic  debitorului deciziaă ă  

emis  de organul care a dispus instituirea m surilor asigur toriiă ă ă  

ori, dup  caz, copia certificat  a actului prin care instan aă ă ţ  

judec toreasc  sau alte organe competente au dispus m suriă ă ă  

asigur torii.ă
125.8. Despre ducerea la îndeplinire a m suriloră  

asigur torii se va în tiin a instan a judec toreasc , organulă ş ţ ţ ă ă  

fiscal sau alte organe competente interesate care au dispus  

aceste m suri.ă
125.9. În cazul în care, cu ocazia ducerii la îndeplinire a  

m surilor asigur torii, se constat  c  bunurile i/sau veniturileă ă ă ă ş  

debitorului nu sunt suficiente sau lipsesc în totalitate, organul de  

executare va încheia un proces-verbal în care se vor consemna 

cele constatate, în tiin ându-se totodat  organul care le-aş ţ ă  

dispus.

 

Norme metodologice:

   Art. 130



 126.1. M surile asigur torii dispuse vor fi ridicate de c treă ă ă  

organul de executare competent, în tot sau în parte, în baza 

deciziei motivate emise de organul care le-a dispus, care va fi  

comunicat  tuturor celor c rora le-a fost comunicat  decizia deă ă ă  

dispunere a m surilor sau celelalte acte de executare înă  

leg tur  cu acestea.ă ă
 

Norme metodologice:

Art. 134

130.1. Sc derea din eviden a analitic  pe pl titori aă ţ ă ă  

crean elor fiscale pentru care s-a împlinit termenul de prescrip ieţ ţ  

a dreptului de a cere executarea silit  se va face pe baza unuiă  

proces-verbal de constatare a împlinirii termenului de  

prescrip ie, însu it de eful compartimentului de specialitate,ţ ş ş  

avizat de compartimentul juridic din cadrul aceluia i organ fiscalş  

sau din cadrul organului ierarhic superior, dup  caz, i care va fiă ş  

supus spre aprobare conduc torului organului fiscal, împreună ă  

cu dosarul.

130.2. Dosarul trebuie s  cuprind  toate documentele iă ă ş  

informa iile necesare pentru constatarea împlinirii termenului deţ  

prescrip ie, precum i procesul-verbal de constatare.ţ ş
 



Norme metodologice:

Art. 141

136.1. Titlul executoriu se întocme te de organul deş  

executare pentru fiecare tip de crean  fiscal  reprezentândţă ă  

impozite, taxe, contribu ii, alte venituri bugetare, precum iţ ş  

accesoriile acestora.

136.2. În cazul în care exist  debitori care r spund solidară ă  

pentru aceea i crean  fiscal , organul de executare competentş ţă ă  

emite un singur titlu executoriu, f când men iune despre numeleă ţ  

i prenumele sau denumirea tuturor debitorilor.ş
136.3. Titlurile executorii se transmit printr-o adres , careă  

trebuie s  cuprind :ă ă
a) denumirea complet  a emitentului;ă
b) temeiul legal al transmiterii titlului executoriu spre  

executare;

c) numele i prenumele sau denumirea debitorului;ş
d) domiciliul sau sediul debitorului;

e) alte elemente de identificare a acestuia: seria i num rulş ă  

actului de identitate sau, dup  caz, codul de identificare fiscală ă  

etc.;

f) natura debitului i suma de plat ;ş ă
g) alte informa ii necesare încas rii crean elor fiscale prinţ ă ţ  

executare silit : bunuri urm ribile, surse de venituri, depoziteă ă  

bancare etc.

136.4. Atunci când este cazul, împreun  cu titlurileă  

executorii se vor transmite i copii certificate de pe procesele-ş
verbale de ducere la îndeplinire a m surilor asigur torii.ă ă

 

 



Norme metodologice:

Art. 147

142.1. Documentul prin care se efectueaz  evaluarea seă  

anexeaz  la procesul-verbal de sechestru. Organul deă  

executare va transmite o copie de pe acest document  

debitorului.

142.2. Organul de executare va proceda la o nou  evaluareă  

în situa ii cum sunt: când se constat  modific ri ale pre urilor deţ ă ă ţ  

circula ie pe pia a liber  a bunurilor, când valoarea bunului s-aţ ţ ă  

modificat prin deterior ri sau prin amenaj ri. Prevederile art. 142ă ă  

alin. (1) din Codul de procedur  fiscal  se aplic  în modă ă ă  

corespunz tor.ă
 

Norme metodologice:

Art. 148

143.1. În cazul în care se constat  împlinirea termenului deă  

prescrip ie, se va proceda potrivit art. 130 din Codul deţ  

procedur  fiscal .ă ă
143.2. În cazul prev zut de art. 143 alin. (5) din Codul deă  

procedur  fiscal , organele competente s  dispună ă ă ă  

suspendarea popririi pentru crean ele fiscale administrate deţ  

Ministerul Finan elor Publice sunt direc iile generale aleţ ţ  



finan elor publice jude ene, a municipiului Bucure ti i Direc iaţ ţ ş ş ţ  

general  de administrare a marilor contribuabili, dup  caz, cuă ă  

aprobarea directorului executiv. Pentru crean ele bugetelorţ  

locale, competen a de a aproba suspendarea popririi apar ineţ ţ  

reprezentantului legal al creditorului local. În cazul crean elorţ  

administrate de organele vamale, cererile de suspendare a  

execut rii silite prin poprire sunt solu ionate de c tre direc iaă ţ ă ţ  

regional  vamal  în a c rei raz  teritorial  î i are domiciliulă ă ă ă ă ş  

fiscal debitorul i sunt aprobate de conduc torul acesteia.ş ă  

Pentru crean ele bugetului general consolidat, administrate deţ  

alte organe sau institu ii, cererile se aprob  de c treţ ă ă  

conduc torul organului sau al institu iei respective.ă ţ
143.3. Cererea debitorului de suspendare a execut rii siliteă  

se depune la organul de executare în a c rui raz  teritorial  seă ă ă  

afl  domiciliul fiscal al acestuia i trebuie s  cuprind :ă ş ă ă
a) datele de identificare a debitorului, respectiv denumirea,  

domiciliul fiscal, codul de identificare fiscal , precum i alte dateă ş  

necesare;

b) solicitarea expres  a suspend rii popririi conturiloră ă  

bancare;

c) precizarea b ncilor i a tuturor conturilor bancareă ş  

deschise la acestea;

d) indicarea expres  a bunurilor mobile/imobile libere deă  

orice sarcini, aflate în proprietatea debitorului, în vederea  

sechestr rii acestora, precum i orice alte garan ii constituite înă ş ţ  

formele prev zute la art. 123 din Codul de procedur  fiscal ,ă ă ă  

potrivit legii, de debitor sau de ter e persoane în favoareaţ  

debitorului, dup  caz;ă
e) motivele invocate în sus inerea cererii.ţ
143.4. Cererea va fi înso it  de urm toarele documente:ţ ă ă
a) copii legalizate de pe actele care atest  dreptul deă  

proprietate asupra bunurilor mobile i imobile oferite de debitorş  

drept garan ie în vederea sechestr rii;ţ ă



b) dovada, în original, c  bunurile oferite drept garan ie nuă ţ  

sunt grevate de sarcini, emis  în condi iile legii;ă ţ
c) când este cazul, alte documente care atest  constituireaă  

altor garan ii legale de c tre debitor sau ter e persoane. În cazulţ ă ţ  

în care garan iile sunt constituite, potrivit legii, de ter eţ ţ  

persoane, acestea trebuie s  fac  dovada c  nu au obliga iiă ă ă ţ  

fiscale restante;

d) situa ia privind soldurile conturilor de disponibil i/sau deţ ş  

depozit în lei i în valut  la data depunerii cererii;ş ă
e) copie certificat  de pe ultima balan  de verificare lunar ;ă ţă ă
f) situa ia analitic  a crean elor debitorului;ţ ă ţ
g) orice alte documente i date considerate utile pentruş  

solu ionarea cererii;ţ
h) declara ie pe propria r spundere privind cota deţ ă  

participare a debitorului la capitalul social al altor societ iăţ  

comerciale, capitalul social subscris i cel v rsat.ş ă
143.5. Cererea debitorului i documentele anexate se vorş  

transmite de c tre organele de executare competente s  apliceă ă  

procedura de executare silit  organelor competente s  dispună ă ă  

suspendarea potrivit pct. 143.2, înso ite i de urm toareleţ ş ă  

documente:

a) copii certificate de pe actele de executare silit  aă  

debitorului;

b) referatul motivat, întocmit de organul de executare  

competent s  aplice procedura de executare silit  prin poprire,ă ă  

împreun  cu propunerile acestuia.ă
143.6. În baza cererii i a documentelor prezentate înş  

sus inerea acesteia, organele competente s  dispunţ ă ă  

suspendarea execut rii silite prin poprire asupra conturiloră  

bancare pot dispune aceast  m sur  în condi iile pct. 143.2,ă ă ă ţ  

comunicând totodat , în scris, atât debitorului, organului deă  

executare competent, cât i b ncilor la care debitorul î i areş ă ş  

deschise conturile bancare care fac obiectul suspend rii popririi,ă  



propor ia în care sumele indisponibilizate sunt supuse m suriiţ ă  

de suspendare a popririi i termenul de valabilitate a m suriiş ă  

aprobate.

De la data primirii comunic rii b ncile vor duce laă ă  

îndeplinire m sura de suspendare a popririi, reluând proceduraă  

de executare silit  prin poprire dup  expirarea perioadei deă ă  

suspendare.

Cu 10 zile înainte de expirarea termenului de aplicare a  

suspend rii, organul de executare competent va comunicaă  

b ncii reluarea procedurii de executare silit  prin poprire înă ă  

situa ia în care crean ele fiscale nu au fost stinse în întregimeţ ţ  

prin modalit ile prev zute de lege.ăţ ă

Norme metodologice:

Art. 149

144.1. Când debitorii de in titluri de valoare sau alte bunuriţ  

mobile necorporale urm ribile, organul de executare poateă  

proceda la aplicarea m surilor de executare silit  prin poprireaă ă  

veniturilor rezultate din acestea. În acest caz ter ul poprit esteţ  

societatea comercial  i/sau autoritatea public  emitent  i/sauă ş ă ă ş  

intermediar  a titlurilor de valoare respective.ă
144.2. Dac  debitorul are conturi deschise la mai multeă  

b nci sau urmeaz  s  încaseze venituri rezultate din titluri deă ă ă  



valoare ori alte bunuri mobile necorporale de la ter e persoaneţ  

juridice pentru realizarea crean ei fiscale, în m sura în care esteţ ă  

necesar, executarea silit  prin poprire se poate întindeă  

concomitent asupra mai multor conturi bancare ori asupra mai  

multor ter i popri i.ţ ţ
144.3. Adresa de înfiin are a popririi va cuprinde:ţ
a) denumirea i sediul organului de executare;ş
b) num rul i data emiterii;ă ş
c) denumirea i sediul sau numele, prenumele i domiciliulş ş  

ter ului poprit;ţ
d) temeiul legal al execut rii silite prin poprire;ă
e) datele de identificare a debitorului;

f) num rul i data titlului executoriu, precum i organulă ş ş  

emitent;

g) natura crean ei fiscale;ţ
h) cuantumul crean ei fiscale pentru care s-a înfiin atţ ţ  

poprirea, când acesta este mai mic decât cel eviden iat în titlulţ  

executoriu, ca urmare a stingerii par iale a debitului;ţ
i) contul în care urmeaz  a se vira suma re inut ;ă ţ ă
j) semn tura i tampila organului de executare.ă ş ş
144.4. Salariile i alte venituri periodice realizate dinş  

munc , pensiile, precum i alte sume ce se pl tesc periodic iă ş ă ş  

sunt destinate asigur rii mijloacelor de existen  ale debitoruluiă ţă  

sunt urm ribile în condi iile prev zute de art. 409 din Codul deă ţ ă  

procedur  civil .ă ă
144.5. În cazul în care debitorul î i schimb  locul de muncş ă ă  

sau este pensionat, continuarea urm ririi prin poprire are locă  

potrivit art. 455 din Codul de procedur  civil .ă ă



Norme metodologice:

Art. 151

146.1. În cazul bunurilor care au un regim special de  

circula ie, organele de executare vor sesiza de îndat  organeleţ ă  

competente potrivit dispozi iilor art. 371^3 alin. 2 din Codul deţ  

procedur  civil .ă ă

Norme metodologice:

Art. 154

149.1. Dispozi iile art. 489, 491, 493 i 496 din Codul deţ ş  

procedur  civil  sunt aplicabile în mod corespunz tor.ă ă ă



Norme metodologice:

Art. 155

150.1. Ori de câte ori este necesar, administratorul-

sechestru este obligat s  prezinte organului de executareă  

situa ia veniturilor i a cheltuielilor f cute cu administrareaţ ş ă  

bunului imobil sechestrat.

150.2. Atribu iile administratorului-sechestru sunt celeţ  

stabilite prin art. 501, 502 i 600 din Codul de procedur  civil .ş ă ă

Norme metodologice:

Art. 159

154.1. Pentru valorificarea produselor accizabile sunt  

aplicabile dispozi iile art. 137 alin. (2) din Codul de procedurţ ă  

fiscal .ă
154.2. În cazul vânz rii în regim de consigna ie, organul deă ţ  

executare va preda bunurile mobile sechestrate unit ii care seăţ  

ocup  cu vânzarea în regim de consigna ie. Predarea se faceă ţ  

pe baza unui proces-verbal de predare-primire, întocmit în două  

exemplare, din care fiecare parte ia câte un exemplar.

154.3. Procesul-verbal de predare-primire va cuprinde în  

mod obligatoriu urm toarele date:ă
a) numele i prenumele persoanelor între care are locş  

predarea-primirea bunurilor mobile;



b) datele de identificare a persoanelor între care are loc  

predarea-primirea;

c) denumirea fiec rui bun mobil, cu descriereaă  

caracteristicilor sale;

d) valoarea fiec rui bun mobil;ă
e) data i locul pred rii-primirii bunurilor mobile;ş ă
f) semn tura executorului fiscal i a reprezentantului unit iiă ş ăţ  

de vânzare în regim de consigna ie.ţ
154.4. Dac  în perioada de expunere spre vânzareă  

debitorul achit  suma datorat , organul de executare vaă ă  

comunica de îndat  unit ii de vânzare în regim de consigna ieă ăţ ţ  

s  înceteze vânzarea bunurilor. Bunurile mobile nevândute vor fiă  

ridicate de c tre executorul fiscal pe baz  de proces-verbal deă ă  

predare-primire.

Norme metodologice:

Art. 161

156.1. Pentru valorificarea bunurilor prin vânzare directă  

c tre cump r tori, organul de executare va face anun ul privindă ă ă ţ  

vânzarea, prevederile art. 157 alin. (1), (2), (3) i (4) din Codulş  

de procedur  fiscal  aplicându-se în mod corespunz tor.ă ă ă
156.2. Vânzarea direct  a bunurilor se face chiar dac  seă ă  

prezint  un singur cump r tor.ă ă ă



156.3. La vânzarea direct , organul de executare vaă  

întocmi un proces-verbal, care constituie titlu de proprietate iş  

care cuprinde pe lâng  elementele prev zute la art. 42 alin. (2)ă ă  

din Codul de procedur  fiscal  i urm toarele:ă ă ş ă
a) num rul dosarului de executare silit ;ă ă
b) titlul executoriu în temeiul c ruia se face executareaă  

silit ;ă
c) numele i domiciliul sau, dup  caz, denumirea i sediulş ă ş  

cump r torului;ă ă
d) codul de identificare fiscal  a debitorului i ală ş  

cump r torului;ă ă
e) pre ul la care s-a vândut bunul i taxa pe valoareaţ ş  

ad ugat , dac  este cazul;ă ă ă
f) datele de identificare a bunului;

g) men iunea c  acest document constituie titlu deţ ă  

proprietate i c  poate fi înscris în cartea funciar ;ş ă ă
h) semn tura cump r torului sau a reprezentantului s uă ă ă ă  

legal, dup  caz.ă
156.4. Cump r torul va efectua plata pre ului convenit înă ă ţ  

contul bugetar indicat de organul de executare, în termenul  

prev zut de art. 159 alin. (1) din Codul de procedur  fiscal . Ună ă ă  

exemplar al procesului-verbal se elibereaz  cump r torului aă ă ă  

doua zi dup  creditarea contului indicat de organul deă  

executare.



Norme metodologice:

Art. 162

157.1. În ziua inerii licita iei pentru vânzarea bunurilor,ţ ţ  

executorul fiscal va merge la locul unde se afl  bunurile, vaă  

ridica, dac  este cazul, sigiliul i va primi de la custode ori de laă ş  

administratorul-sechestru, dup  caz, bunurile, verificând stareaă  

i num rul acestora conform procesului-verbal de sechestru.ş ă
157.2. Ofertele de cump rare pot fi depuse direct sauă  

transmise prin po t . Nu se admit oferte telefonice, telegrafice,ş ă  

transmise prin telex sau telefax.

157.3. Persoanele înscrise la licita ie se pot prezenta i prinţ ş  

mandatari care trebuie s  î i justifice calitatea prin procură ş ă  

special  autentic . Debitorul nu va putea licita nici personal, niciă ă  

prin persoan  interpus .ă ă
157.4. În cazul pl ii taxei de participare la licita ie prinăţ ţ  

decontare bancar  sau prin mandat po tal, executorul fiscal vaă ş  

verifica, la data inerii licita iei, creditarea contului curent generalţ ţ  

al Trezoreriei Statului indicat de organul de executare pentru  

virarea acesteia.

157.5. În situa ia în care plata taxei de participare la licita ieţ ţ  

se efectueaz  în numerar, dovada pl ii acesteia o constituieă ăţ  

documentul eliberat de unitatea teritorial  a Trezoreriei Statului.ă
 



Norme metodologice:

Art. 163

163.1. Cererea debitorului va fi depus  în scris la organulă  

de executare competent i va cuprinde în mod obligatoriu dateş  

referitoare la:

a) denumirea i sediul debitorului;ş
b) codul de identificare fiscal , precum i alte date deă ş  

identificare a debitorului;

c) structura capitalului social, a asocia ilor ori aţ  

ac ionariatului, dup  caz;ţ ă
d) volumul i natura crean elor fiscale;ş ţ
e) bunurile imobile supuse execut rii silite, pentru care seă  

solicit  trecerea în proprietatea public  a statului, denumirea,ă ă  

datele de identificare a acestora, precum i o scurt  descriere;ş ă
f) men iunea cu privire la actele doveditoare ale dreptuluiţ  

de proprietate asupra bunurilor imobile respective;

g) titlul executoriu în temeiul c ruia este urm rit prină ă  

executare silit  bunul imobil în cauz ;ă ă
h) men iunea debitorului c  bunurile imobile nu suntţ ă  

grevate de drepturi reale i de alte sarcini i c  nu fac obiectulş ş ă  

unor cereri privind retrocedarea propriet ii, cu precizareaăţ  

documentelor doveditoare;

i) valoarea de inventar a bunurilor imobile supuse execut riiă  

silite, eviden iat  în contabilitate, reevaluat  în conformitate cuţ ă ă  

reglement rile legale în vigoare;ă
j) acordul expres al debitorului privind pre ul de evaluare aţ  

bunurilor imobile supuse execut rii silite, stabilit potrivit art. 142ă  

din Codul de procedur  fiscal ;ă ă
k) acceptul debitorului cu privire la compensarea diferen ei,ţ  

potrivit legii, în cazul în care valoarea bunului imobil este mai  

mare decât crean a fiscal  pentru care s-a pornit executareaţ ă  

silit ;ă



l) semn tura reprezentantului legal al debitorului persoană ă  

juridic , precum i tampila acestuia.ă ş ş
163.2. La cerere se anexeaz :ă
a) copii legalizate de pe actele care atest  dreptul deă  

proprietate al debitorului asupra bunurilor imobile pentru care  

acesta solicit  trecerea în proprietatea public  a statului;ă ă
b) extras de carte funciar , în original, emis la dataă  

depunerii cererii, din care s  rezulte c  bunul imobil nu esteă ă  

grevat de sarcini;

c) declara ie pe propria r spundere din care s  rezulte cţ ă ă ă  

bunurile imobile nu fac obiectul unor cereri privind retrocedarea  

propriet ii sau al altor litigii;ăţ
d) copii de pe fi a mijlocului fix;ş
e) alte acte necesare, potrivit legii, în sus inerea cererii.ţ
163.3. P r ile stabilesc de comun acord valoarea la care seă ţ  

va realiza darea în plat , întocmindu-se în acest sens un înscris.ă  

La stabilirea acestei valori se poate avea în vedere valoarea de  

inventar a bunului imobil, precum i pre ul de pia  al acestuia.ş ţ ţă  

Prevederile art. 53 din Codul de procedur  fiscal  suntă ă  

aplicabile.

163.4. La data întocmirii procesului-verbal pentru trecerea 

în proprietatea public  a statului a bunului imobil supusă  

execut rii silite, organul de executare va actualiza nivelulă  

dobânzii aferente crean elor fiscale înscrise în titlul executoriuţ  

sau în titlurile executorii în baza c rora s-a început executareaă  

silit , precum i nivelul cheltuielilor de executare pân  laă ş ă  

aceast  dat , cu aplicarea art. 371^2 alin. 3 din Codul deă ă  

procedur  civil .ă ă



Norme metodologice:

Art.168

164.1. Cheltuielile de executare silit  a crean elor fiscaleă ţ  

reprezint  totalitatea cheltuielilor necesare efectu rii proceduriiă ă  

de executare silit , reprezentând pl i ale unor servicii, cum ar fi:ă ăţ
a) sumele reprezentând cheltuieli pentru comunicarea  

soma iei i a celorlalte acte procedurale;ţ ş
b) sumele reprezentând cheltuieli de evaluare a bunurilor  

supuse execut rii;ă
c) sumele reprezentând alte cheltuieli privind sechestrarea,  

ridicarea, manipularea, transportul, depozitarea, conservarea,  

precum i culegerea fructelor etc., dup  caz;ş ă
d) sumele reprezentând cheltuieli efectuate pentru  

administrarea bunurilor imobile;

e) remunera ia custodelui sau a administratorului-ţ
sechestru;

f) sumele reprezentând cheltuieli efectuate cu organizarea  

licita iei;ţ
g) alte cheltuieli necesare îndeplinirii procedurii de  

executare silit  a crean elor fiscale.ă ţ

Norme metodologice:

Art. 169



165.1. Potrivit titlului VI din Codul fiscal, taxa pe valoarea  

ad ugat  aferent  bunurilor valorificate se stabile te i se achită ă ă ş ş ă  

în condi iile prev zute de Codul fiscal cu privire la taxa peţ ă  

valoarea ad ugat .ă ă

Norme metodologice:

Art. 171

167.1. Când s-a aprobat plata în rate a pre ului bunuluiţ  

imobil valorificat, eliberarea sau distribuirea sumelor se va face  

pentru fiecare plat  efectuat .ă ă
 



Norme metodologice:

Art. 176

171.1. Pentru crean ele fiscale pentru care s-a declaratţ  

starea de insolvabilitate a debitorului, organele de executare  

sunt obligate s  urm reasc  situa ia debitorilor pe toată ă ă ţ ă  

perioada, pân  la împlinirea termenului de prescrip ie a dreptuluiă ţ  

de a cere executarea silit , inclusiv pe perioada în care cursulă  

acesteia este suspendat sau întrerupt. Verificarea situa ieiţ  

debitorului se va face cel pu in o dat  pe an, repetându-se, cândţ ă  

este necesar, investiga iile prev zute de lege.ţ ă

Norme metodologice:

Art. 206

175.1. În contesta iile care au ca obiect sume se vaţ  

specifica cuantumul sumei totale contestate, individualizat  peă  

categorii de impozite, taxe, datorie vamal , contribu ii, precum iă ţ ş  

accesorii ale acestora. În situa ia în care se constatţ ă  

nerespectarea acestei obliga ii, organele fiscale de solu ionareţ ţ  

competente vor pune în vedere contestatorului, printr-o adres ,ă  

s  precizeze, în termen de 5 zile de la comunicarea acesteia,ă  

cuantumul sumei contestate, individualizat .ă
175.2. În situa ia în care contesta ia este formulat  printr-unţ ţ ă  

împuternicit al contestatorului, organele de solu ionareţ  



competente vor verifica împuternicirea, care trebuie s  poarteă  

semn tura i tampila persoanei juridice contestatoare, după ş ş ă  

caz.

Norme metodologice:

Art.209

178.1. Prin organe de solu ionare competente constituite laţ  

nivelul direc iilor generale unde contestatorii au domiciliul fiscalţ  

se în elege serviciile/birourile de solu ionare a contesta iilor dinţ ţ ţ  

cadrul direc iilor generale ale finan elor publice jude ene,ţ ţ ţ  

respectiv a municipiului Bucure ti, sau, dup  caz, Direc iaş ă ţ  

general  de administrare a marilor contribuabili, pentru mariiă  

contribuabili care sunt administra i de aceasta.ţ
178.2. Prin organe de solu ionare competente constituite laţ  

nivel central se în elege Direc ia general  de solu ionare aţ ţ ă ţ  

contesta iilor din cadrul Agen iei Na ionale de Administrareţ ţ ţ  

Fiscal.



Norme metodologice:

Art.210

179.1. În solu ionarea contesta iei organele de solu ionareţ ţ ţ  

competente ale Agen iei Na ionale de Administrare Fiscal  seţ ţ ă  

pronun  prin decizie, iar cele ale autorit ilor administra ieiţă ăţ ţ  

publice locale se pronun  prin dispozi ie.ţă ţ

Norme metodologice:

Art.213

182.1. În temeiul art. 182 alin. (4) din Codul de procedură  

fiscal , contestatorul, intervenien ii i/sau împuternici ii acestora,ă ţ ş ţ  

în fa a organelor de solu ionare a contesta iilor, se pot folosi deţ ţ ţ  

orice probe noi relevante, chiar dac  acestea anterior nu au fostă  

cercetate de organele de inspec ie fiscal .ţ ă



Norme metodologice:

Art. 241

207.1. Reglement rile metodologice aprobate prin ordin ală  

ministrului finan elor publice, emise potrivit ordonan elor iţ ţ ş  

ordonan elor de urgen  prev zute la art. 208 din Codul deţ ţă ă  

procedur  fiscal , r mân aplicabile pân  la data intr rii înă ă ă ă ă  

vigoare a noilor ordine ale ministrului finan elor publice,ţ  

respectiv a noilor ordine ale pre edintelui Agen iei Na ionale deş ţ ţ  

Administrare Fiscal , în m sura în care dispozi iile acestora nuă ă ţ  

contravin prevederilor Codului de procedur  fiscal  i aleă ă ş  

prezentelor norme metodologice.
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