
LEGE Nr. 150/2018 din 22 iunie 2018
privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 30/2017 pentru modificarea și

completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI

PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 523 din 26 iunie 2018

 

    Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

    ARTICOL UNIC

    Se aprobă Ordonanța Guvernului nr. 30 din 30 august 2017 pentru modificarea și completarea
Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.9 din Legea
nr. 161/2017 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al
României,  Partea  I,  nr.  708  din  31  august  2017,  cu  modificările  ulterioare,  cu  următoarele
modificări și completări:

    1. La articolul I punctul 40, după litera b) a alineatului (3) al articolului 160 se introduce o nouă
literă, litera c), cu următorul cuprins:

    "c) în cazul în care se solicită eliberarea de către notarul public a unui certificat de moștenitor
exclusiv pentru locul de veci."

    2. La articolul  I,  după punctul  42 se introduce un nou punct,  punctul  42^1,  cu următorul
cuprins:

    "42^1. La articolul 165, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

    «(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în cazul creanțelor fiscale administrate de organul
fiscal local cu suma plătită de titulari ai dreptului de proprietate asupra clădirilor, terenurilor sau
mijloacelor de transport, se sting cu prioritate amenzile contravenționale individualizate în titluri
executorii,  în ordinea vechimii, chiar dacă debitorul indică un alt tip de obligație fiscală. Aceste
prevederi nu se aplică în cazul plății taxelor astfel cum sunt definite la art. 1 pct. 36.»"

    3. La articolul I punctul 67, articolul 204 se modifică și va avea următorul cuprins:

    "ART. 204

    Regimul  special  al  obligațiilor  fiscale  de  a  căror  plată  depinde  menținerea  autorizației,
acordului ori a altui act administrativ similar

    (1) Pentru debitorii care au solicitat eșalonarea la plată și care trebuie să achite obligațiile fiscale
administrate  de  organul  fiscal  central  într-un  anumit  termen pentru  a  se  menține  autorizația,
acordul ori alt act administrativ similar, autoritatea competentă nu revocă/nu suspendă actul pe
motiv  de neplată a  obligațiilor  fiscale la termenul  prevăzut  în  legislația  specifică,  iar  garanțiile
constituite nu se execută până la soluționarea cererii de acordare a eșalonării la plată.

    (2)  În  situația  în  care  cererea de acordare  a  eșalonării  la  plată  a  fost  respinsă  sau  retrasă,
debitorii  prevăzuți  la  alin.  (1)  trebuie  să  achite  obligațiile  fiscale  de  a  căror  plată  depinde
menținerea autorizației, acordului ori a altui act administrativ similar în scopul menținerii actului,
în termen de 15 zile de la data comunicării deciziei de respingere sau a deciziei prin care se ia act
de retragerea cererii. În acest caz, o nouă cerere de acordare a eșalonării la plată se poate depune
numai după achitarea acestor obligații fiscale.



    (3)  Pe  perioada  de  valabilitate  a  eșalonării  la  plată,  autoritatea  competentă  nu  revocă/nu
suspendă autorizația, acordul sau alt act administrativ similar pe motiv de neplată a obligațiilor
fiscale la termenul prevăzut în legislația specifică, iar garanțiile constituite nu se execută."

 

    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,

                              FLORIN IORDACHE

 

                              PREȘEDINTELE SENATULUI

                              CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

    București, 22 iunie 2018.

    Nr. 150.


