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Legea nr. 207 privind Codul de procedură fiscală, 
 cu modificările şi completările ulterioare 

TITLUL IX 

Procedura amiabilă pentru evitarea/eliminarea dublei impuneri 

ART. 282 

Procedura amiabilă 

(1) În baza prevederilor convenţiei sau acordului de evitare a dublei impuneri, 
contribuabilul/plătitorul rezident în România, care consideră că impozitarea în celălalt stat 
contractant nu este conformă cu prevederile convenţiei ori acordului respectiv, poate solicita 
A.N.A.F. iniţierea procedurii amiabile. 

(2) A.N.A.F. realizează procedura amiabilă şi în cazul în care autoritatea competentă a 
statului cu care România are încheiată o convenţie sau un acord de evitare a dublei impuneri 
îi solicită acest lucru. 

(3) Prevederile alin. (1) şi (2) se completează cu prevederile Convenţiei privind eliminarea 
dublei impuneri în legătură cu ajustarea profiturilor întreprinderilor asociate (90/436/EEC), 
a Codului de conduită revizuit pentru punerea în aplicare efectivă a Convenţiei privind 
eliminarea dublei impuneri în legătură cu ajustarea profiturilor întreprinderilor asociate 
(2009/C322/01), precum şi a convenţiilor ori acordurilor de evitare a dublei impuneri 
încheiate de România cu alte state. 

(4) Modalitatea de derulare a procedurii amiabile se aprobă prin ordin al preşedintelui 
A.N.A.F. 

ART. 283 

Procedura pentru eliminarea dublei impuneri între persoane române affiliate 

(1) În sensul prezentului articol, prin dublă impunere se înţelege situaţia în care acelaşi 
venit/profit impozabil se impozitează la două sau mai multe persoane române afiliate între 
care s-au încheiat tranzacţii. 

(2) În cazul tranzacţiilor între persoane române afiliate, ajustarea/estimarea venitului sau 
cheltuielii uneia dintre persoanele afiliate, efectuată de către organul fiscal competent pentru 
administrarea creanţelor datorate de respectiva persoană, este opozabilă şi organului fiscal 
pentru administrarea creanţelor celeilalte persoane afiliate. 

(3) Ajustarea/Estimarea se decide de organul fiscal competent prin emiterea deciziei de 
impunere pentru contribuabilul/plătitorul verificat. În vederea evitării dublei impuneri, în 
cazul ajustării/estimării venitului/cheltuielii uneia dintre persoanele române afiliate, după 
rămânerea definitivă a deciziei de impunere în sistemul căilor administrative şi judiciare de 
atac, organul fiscal competent pentru administrarea contribuabilului/plătitorului verificat 
emite decizia de ajustare/estimare 

4) Decizia de ajustare/estimare se comunică atât celeilalte/celorlalte persoane române 
afiliate, cât şi organului fiscal competent pentru administrarea creanţelor datorate de 
cealaltă/celelalte persoană(e) română(e) afiliată(e) şi este opozabilă organului fiscal numai 
dacă cealaltă/celelalte persoană(e) română(e) afiliată(e) a(u) aplicat prevederile alin. (5), 
efectuând corecţiile pentru evitarea dublei impuneri. 

(5) În vederea eliminării dublei impuneri ca urmare a ajustării/estimării venitului sau 
cheltuielii, cealaltă persoană afiliată poate corecta, corespunzător deciziei de 
ajustare/estimare, declaraţia de impunere aferentă perioadei fiscale în care s-a desfăşurat 
respectiva tranzacţie. Această situaţie reprezintă o condiţie care impune corectarea bazei de 
impozitare potrivit prevederilor art. 105 alin. (6). 

(6) Modelul şi conţinutul deciziei de ajustare/estimare, modalitatea de emitere a acesteia, 
precum şi procedura de ajustare/estimare se aprobă prin ordin al preşedintelui A.N.A.F.*). 
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*) A se vedea Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 
3737/2015 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului "Decizie de 

ajustare/estimare a venitului sau cheltuielii uneia dintre persoanele afiliate". Legea nr. 
207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi 

completările ulterioare 

 

ART. 52 Soluția fiscală individuală anticipată și acordul de preț în avans 

(1) Soluția fiscală individuală anticipată este actul administrativ emis de organul fiscal 
central în vederea soluționării unei cereri a contribuabilului/plătitorului referitoare la 
reglementarea unor situații fiscale de fapt viitoare. Situația fiscală de fapt viitoare se 
apreciază în funcție de data depunerii cererii. 

(2) Acordul de preț în avans este actul administrativ emis de organul fiscal central în vederea 
soluționării unei cereri a contribuabilului/plătitorului, referitoare la stabilirea condițiilor și 
modalităților în care urmează să fie determinate, pe parcursul unei perioade fixe, prețurile de 
transfer, în cazul tranzacțiilor efectuate cu persoane afiliate, astfel cum sunt definite în Codul 
fiscal. Tranzacțiile viitoare care fac obiectul acordului de preț în avans se apreciază în funcție 
de data depunerii cererii. Contribuabilul/plătitorul va putea solicita un acord de preț în 
avans și pentru determinarea rezultatului fiscal atribuibil unui sediu permanent. 

(3) Anterior depunerii cererii de emitere a unei soluții fiscale individuale anticipate sau de 
emitere/modificare a unui acord de preț în avans, contribuabilul/plătitorul poate solicita în 
scris organului fiscal competent o discuție preliminară în vederea stabilirii existenței stării de 
fapt viitoare pentru emiterea unei soluții fiscale, respectiv pentru încheierea unui acord sau, 
după caz, a condițiilor pentru modificarea acordului. 

(4) Cererea pentru emiterea soluției fiscale individuale anticipate sau a acordului de preț în 
avans trebuie să fie însoțită de documente relevante pentru emitere, precum și de dovada 
plății taxei de emitere. 

(5) Prin cerere contribuabilul/plătitorul propune conținutul soluției fiscale individuale 
anticipate sau al acordului de preț în avans, după caz. 

(6) în scopul soluționării cererii, organul fiscal competent poate solicita 
contribuabilului/plătitorului clarificări cu privire la cerere și/sau documentele depuse. 

(7) înainte de emiterea soluției fiscale individuale anticipate sau acordului de preț în avans, 
după caz, organul fiscal competent prezintă contribuabilului/plătitorului proiectul actului 
administrativ în cauză, acordându-i acestuia posibilitatea de a-și exprima punctul de vedere 
potrivit art. 9 alin. (1), cu excepția cazului în care contribuabilul/plătitorul renunță la acest 
drept și notifică acest fapt organului fiscal. 

(8) Contribuabilul/Plătitorul poate prezenta clarificările prevăzute la alin. (6) sau poate 
exprima punctul de vedere prevăzut la alin. (7) în termen de 60 de zile lucrătoare de la data 
solicitării clarificărilor necesare ori de la data comunicării proiectului soluției fiscale 
individuale anticipate sau acordului de preț în avans. 

(9) în soluționarea cererii contribuabilului/plătitorului se emite soluția fiscală individuală 
anticipată sau acordul de preț în avans. în situația în care contribuabilul/plătitorul nu este de 
acord cu soluția fiscală individuală anticipată sau cu acordul de preț în avans emis, acesta 
transmite, în termen de 30 zile de la comunicare, o notificare la organul fiscal emitent. 
Soluția fiscală individuală anticipată sau acordul de preț în avans pentru care 
contribuabilul/plătitorul a transmis o notificare nu produce niciun efect juridic. 

(10) Soluția fiscală individuală anticipată sau acordul de preț în avans se comunică 
contribuabilului/plătitorului căruia îi sunt destinate, precum și organului fiscal competent 
pentru administrarea creanțelor fiscale datorate de contribuabilul/plătitorul solicitant. 
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(11) Soluția fiscală individuală anticipată și acordul de preț în avans sunt opozabile și 
obligatorii față de organul fiscal, numai dacă termenii și condițiile acestora au fost respectate 
de contribuabil/plătitor. 

(12) Termenul pentru soluționarea cererii de emitere a unui acord de preț în avans este de 12 
luni în cazul unui acord unilateral, respectiv de 18 luni în cazul unui acord bilateral sau 
multilateral, după caz. Termenul pentru soluționarea cererii de emitere a soluției fiscale 
individuale anticipate este de până la 3 luni. Dispozițiile art. 77 sunt aplicabile în mod 
corespunzător. 

(13) Contribuabilul/Plătitorul, titular al unui acord de preț în avans, are obligația de a 
depune anual, la organul fiscal emitent al acordului, un raport privind modul de realizare a 
termenilor și condițiilor acordului în anul de raportare. Raportul se depune până la termenul 
prevăzut de lege pentru depunerea situațiilor financiare anuale, respectiv a raportărilor 
contabile anuale. 

(14) în perioada de valabilitate, acordul de preț în avans poate fi modificat prin prelungirea 
valabilității, extindere sau, după caz, revizuire la solicitarea titularului acordului, prin 
depunerea unei cereri în acest sens. Prelungirea valabilității acordului de preț în avans poate 
avea loc atunci când contribuabilul/plătitorul solicită aceasta în situația existenței acelorași 
termeni și condiții. Extinderea poate avea loc în situația în care contribuabilul/plătitorul 
solicită includerea în acordul de preț în avans încheiat a altor tranzacții cu persoane afiliate. 
Revizuirea poate avea loc în situația în care intervin circumstanțe și elemente de fapt ce nu 
au fost previzionate sau au fost inexact previzionate la momentul emiterii acordului de preț 
în avans și care pot influența termenii și condițiile acordului. Cererea de modificare poate fi 
depusă cu cel puțin 30 de zile înainte de împlinirea termenului de valabilitate, sub 
sancțiunea decăderii. în cazul în care cererea de modificare se aprobă după împlinirea 
termenului de valabilitate a acordului de preț în avans, aceasta produce efecte și pentru 
trecut, respectiv pentru perioada cuprinsă între momentul împlinirii termenului de 
valabilitate și data comunicării deciziei de aprobare a modificării. 

(15) Acordul de preț în avans poate fi emis unilateral, bilateral sau multilateral. Acordul de 
preț în avans unilateral este emis de organul fiscal competent din România. Acordul de preț 
în avans bilateral sau multilateral este emis în comun de către organul fiscal competent din 
România și autoritățile fiscale competente din statele în a căror jurisdicție se află persoanele 
afiliate contribuabilului/plătitorului solicitant. Acordul de preț în avans bilateral/multilateral 
poate fi emis numai pentru tranzacții cu contribuabili/plătitori care provin din țări cu care 
România are încheiate convenții pentru evitarea dublei impuneri. în acest caz, sunt aplicabile 
prevederile referitoare la "Procedura amiabilă" prevăzute în convențiile pentru evitarea 
dublei impuneri. 

(16) Emiterea unei soluții fiscale individuale anticipate se supune unei taxe de emitere după 
cum urmează 

a) de 5.000 euro, la cursul comunicat de Banca Națională a României pentru ziua efectuării 
plății, pentru contribuabilii mari; 

b) de 3.000 euro, la cursul comunicat de Banca Națională a României pentru ziua efectuării 
plății, pentru celelalte categorii de contribuabili/plătitori. 

(17) Emiterea unui acord de preț în avans se supune unei taxe de emitere/modificare, după 
cum urmează: 

a) de 20.000 euro, la cursul comunicat de Banca Națională a României în ziua efectuării 
plății, pentru contribuabilii mari. în cazul modificării acordului taxa este de 15.000 euro, la 
cursul comunicat de Banca Națională a României în ziua efectuării plății; 

b) de 10.000 euro, la cursul comunicat de Banca Națională a României în ziua efectuării 
plății, pentru celelalte categorii de contribuabili/plătitori. în cazul în care valoarea 
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consolidată a tranzacțiilor incluse în acord depășește echivalentul a 4.000.000 euro, la 
cursul comunicat de Banca Națională a României la data de 31 decembrie a anului fiscal 
pentru care se depune raportul privind modul de realizare a termenilor și condițiilor 
acordului, sau contribuabilul/plătitorul este încadrat în categoria "mari contribuabili" în 
perioada de valabilitate a acordului, taxa de emitere este cea prevăzută la lit. a). în cazul 
modificării acordului, taxa este de 6.000 euro, la cursul comunicat de Banca Națională a 
României în ziua efectuării plății. în cazul în care valoarea consolidată a tranzacțiilor incluse 
în acord depășește echivalentul a 4.000.000 euro, la cursul comunicat de Banca Națională a 
României la data de 31 decembrie a anului fiscal pentru care se depune raportul privind 
modul de realizare a termenilor și condițiilor acordului, sau contribuabilul/plătitorul este 
încadrat în categoria "mari contribuabili" în perioada de valabilitate a acordului, taxa de 
modificare este cea prevăzută la lit. a). 

(18) Eventualele diferențe de taxă datorate potrivit alin. (17) se achită la data depunerii 
raportului privind modul de realizare a termenilor și condițiilor acordului în care se constată 
depășirea plafonului sau încadrarea la categoria "mari contribuabili". 

(19) Contribuabilul/Plătitorul solicitant are dreptul la restituirea taxei achitate în cazul în 
care organul fiscal competent respinge emiterea soluției fiscale individuale anticipate, 
respectiv emiterea/modificarea acordului de preț în avans. 

(20) Soluția fiscală individuală anticipată și acordul de preț în avans nu mai sunt valabile 
dacă prevederile legale de drept material fiscal în baza cărora a fost luată decizia se modifică. 

(21) Soluția fiscală individuală anticipată și acordul de preț în avans, precum și respingerea 
cererii de emitere a soluției fiscale individuale anticipate și acordului de preț în avans se 
aprobă prin ordin al președintelui A.N.A.F. 

(22) Prin ordin al președintelui A.N.A.F. se stabilește procedura privind emiterea soluției 
fiscale individuale anticipate sau a acordului de preț în avans, precum și conținutul cererii 
pentru emiterea soluției fiscale individuale anticipate sau a acordului de preț în avans și a 
cererii de modificare, extindere sau revizuire a acordului de preț în avans. 

 


