
C A M E R A  D E P U T A Ț I L O R S E N A T U L

L E G E

privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/2010 pentru modificarea 

și completarea Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. — Se aprobă Ordonanța de urgență a

Guvernului nr. 88 din 29 septembrie 2010 pentru modificarea și

completarea Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul

de procedură fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României,

Partea I, nr. 669 din 30 septembrie 2010, cu următoarele

modificări și completări:

1. La articolul I, înaintea punctului 1 se introduc nouă noi

puncte, cu următorul cuprins:

„— La articolul 26, alineatul (2) se modifică și va avea
următorul cuprins: 

«(2) Pentru contribuabilii care au sedii secundare, plătitor de

obligații fiscale este contribuabilul, cu excepția impozitului pe

venitul din salarii, pentru care plătitor de impozit este sediul

secundar obligat, potrivit legii, să se înregistreze fiscal ca plătitor

de salarii și de venituri asimilate salariilor.»

— La articolul 26, după alineatul (2) se introduce un nou
alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins: 

«(3) Contribuabilii prevăzuți la alin. (2) au obligația de a

declara, în numele sediilor secundare înregistrate fiscal,

impozitul pe venitul din salarii datorat, potrivit legii, de acestea.»

— La articolul 32, alineatul (2) se modifică și va avea
următorul cuprins: 

«(2) În cazul impozitului pe venit și al contribuțiilor sociale,

prin hotărâre a Guvernului se poate stabili altă competență

specială de administrare.»

— Articolul 34 se modifică și va avea următorul cuprins: 
«ARTICOLUL 34

Competența în cazul sediilor secundare

(1) În cazul sediilor secundare înregistrate fiscal, potrivit legii,

competența teritorială pentru administrarea impozitului pe

venitul din salarii datorat de acestea revine organului fiscal

competent pentru administrarea obligațiilor datorate de

contribuabilul care le-a înființat.

(2) Competența pentru înregistrarea fiscală a sediilor

secundare ca plătitoare de salarii și venituri asimilate salariilor,

potrivit legii, revine organului fiscal în a cărui rază teritorială se

află situate acestea.»

— Articolul 47 se modifică și va avea următorul cuprins: 
«ARTICOLUL 47

Desființarea sau modificarea actelor administrative

fiscale

(1) Actul administrativ fiscal poate fi modificat, anulat sau

desființat în condițiile prezentului cod.

(2) Anularea ori desființarea totală sau parțială, cu titlu

irevocabil, potrivit legii, a actelor administrative fiscale prin care



s-au stabilit creanțe fiscale principale atrage anularea,

desființarea ori modificarea atât a actelor administrative fiscale

prin care s-au stabilit creanțe fiscale accesorii aferente

creanțelor fiscale principale individualizate în actele

administrative fiscale anulate ori desființate, cât și a actelor

administrative fiscale subsecvente emise în baza actelor

administrative fiscale anulate sau desființate, chiar dacă actele

administrative fiscale prin care s-au stabilit creanțe fiscale

accesorii sau actele administrative fiscale subsecvente au

rămas definitive în sistemul căilor administrative de atac sau

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

cererea contribuabilului, va emite un nou act administrativ fiscal,

prin care va desființa sau modifica în mod corespunzător actele

administrative fiscale prin care s-au stabilit creanțe fiscale

accesorii sau actele administrative fiscale subsecvente.

(3) Se anulează ori se desființează, total sau parțial, chiar

dacă împotriva acestora s-au exercitat sau nu căi de atac, actele

administrative fiscale prin care s-au stabilit, în mod eronat,

creanțe fiscale accesorii aferente creanțelor fiscale principale

prin orice modalitate.»

— La articolul 83, după alineatul (3) se introduc două noi
alineate, alineatele (31) și (32), cu următorul cuprins:

«(3

1

) Data depunerii declarațiilor prin mijloace electronice de

transmitere la distanță pe portalul e-România este data validării

acestora, astfel cum rezultă din mesajul electronic de confirmare

a validării declarației, transmis de sistemul de validare și

tranzacționare a informațiilor.

(3

2

) Prevederile alin. (3

1

) se aplică corespunzător și

declarațiilor privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale,

impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor

asigurate, depuse la organul fiscal competent sau la oficiile

acreditate de Ministerul Finanțelor Publice, în format hârtie,

semnat și ștampilat, conform legii.»

— La articolul 114, alineatul (27) se modifică și va avea
următorul cuprins: 

«(2

7

) Prin excepție de la prevederile alin. (2

2

), în cazul în care

debitorii beneficiază de înlesniri la plată potrivit reglementărilor

legale în vigoare ori se află sub incidența Legii nr. 85/2006

privind procedura insolvenței, cu modificările și completările

ulterioare, distribuirea sumelor achitate în contul unic se

efectuează de către organul fiscal competent, potrivit ordinii

prevăzute la art. 115 alin. (1) sau (3), după caz, indiferent de

tipul de creanță.»

— La articolul 114, alineatul (6) se modifică și va avea
următorul cuprins: 

«(6) Cererea poate fi depusă în termen de 5 ani, sub

sancțiunea decăderii. Termenul începe să curgă de la data de

1 ianuarie a anului următor celui în care s-a efectuat plata.»

— La articolul 115 alineatul (1), litera b) se modifică și va
avea următorul cuprins: 

«b) obligațiile fiscale principale sau accesorii, în ordinea

vechimii. În cazul stingerii creanțelor fiscale prin dare în plată, se

aplică prevederile art. 175 alin. (4

1

);».”

2. La articolul I, punctul 2 se abrogă.

3. La articolul I, după punctul 5 se introduce un nou

punct, punctul 6, cu următorul cuprins:

„6. La articolul 169, după alineatul (2) se introduce un
nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

«(2

1

) Prin excepție de la prevederile alin. (2), în cazul

sumelor realizate prin plată sau compensare, stingerea se face

potrivit prevederilor art. 114 și 115.»”

6

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din
Constituția României, republicată.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,

IOAN OLTEAN

PREȘEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

București, 20 iunie 2011.

Nr. 126.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

D E C R E T

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței 

de urgență a Guvernului nr. 88/2010 pentru modificarea 

și completarea Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 

privind Codul de procedură fiscală

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția

României, republicată,

Președintele României d e c r e t e a z ă:

Articol unic. — Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență

a Guvernului nr. 88/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului

nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală și se dispune publicarea acestei

legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

București, 20 iunie 2011.

Nr. 586.
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