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  Ministerul Finanţelor 
 Agentia Nationala de Administrare Fiscala                                          
 Directia Generala Regionala a Finanţelor Publice Brasov

    Serviciul Asistenţă pentru Contribuabili 

              MODIFICĂRI ADUSE CODULUI DE PROCEDURĂ FISCALĂ DE OUG 102/2022*
                  

Art.
I
Pct.

Forma Codului de procedură fiscală în vigoare ÎNAINTE de
modificările

aduse de OUG 102/2022*

Forma Codului de procedură  fiscală în vigoare DUPĂ
modificările

aduse de OUG 102/2022*

Intrarea
în

vigoare

1.
Art. 62 Obligaţia instituţiilor financiare de a furniza informaţii
privind contribuabilii nerezidenţi

 (1)  În  scopul  realizării  schimbului  de  informaţii  privind
contribuabilii rezidenţi ai statelor cu care România s-a angajat
printr-un  instrument  juridic  de  drept  internaţional şi  pentru
îmbunătăţirea  conformării  fiscale  internaţionale,  instituţiile
financiare, inclusiv instituţiile de credit, au obligaţia să declare
anual  organului fiscal din cadrul  A.N.A.F. informaţii  de natură
financiară referitoare  la  conturile  deschise  şi/sau  închise  de
contribuabilii menţionaţi în acest alineat la astfel de instituţii.
  (2) Prin ordin al ministrului finanţelor publice, avizat de Banca
Naţională  a  României  şi  Autoritatea  de  Supraveghere
Financiară, se stabilesc:
a) instituţiile financiare, inclusiv instituţiile de credit, care au
obligaţia de declarare;
b)  categoriile  de  informaţii  privind  identificarea
contribuabililor menţionaţi la alin. (1), precum şi informaţiile
de  natură  financiară  referitoare  la  conturile  deschise  şi/sau

Art. 62 se modifică:
 Art. 62   Obligaţia instituţiilor financiare raportoare de a 
furniza informaţii privind conturile financiare ale 
contribuabililor nerezidenţi
(1) În scopul realizării schimbului de informaţii în temeiul
instrumentelor  juridice  de  drept  internaţional  la  care
România este parte şi  pentru îmbunătăţirea conformării
fiscale,  instituţiile  financiare  raportoare au  obligaţia  să
raporteze anual  A.N.A.F.  informaţii  referitoare  la
conturile financiare.
(2) Dispoziţiile art. 291 alin. (4), cu excepţia normei de
trimitere la prevederile art. 291 alin. (6) lit. b), se aplică
în mod corespunzător şi în cazul schimbului de informaţii
prevăzut la alin. (1).
(3)  Prin  excepţie  de  la  prevederile  alin.  (2),  în  cazul
schimbului  de  informaţii  cu  privire  la  contribuabilii
nerezidenţi, efectuat în temeiul Acordului dintre România
şi  Statele  Unite  ale  Americii  pentru  îmbunătăţirea
conformării fiscale internaţionale şi pentru implementarea
FATCA, semnat la Bucureşti la 28 mai 2015, ratificat prin
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închise de aceştia la instituţiile menţionate la alin. (1);
c) entităţile nonraportoare din România şi conturile excluse de
la obligaţia de declarare;
d)  regulile  de  conformare  aplicabile  de  către  instituţiile
menţionate  la  alin.  (1),  în  vederea  identificării  conturilor
raportabile de către aceste instituţii, precum şi procedura de
declarare a informaţiilor  privind identificarea contribuabililor
menţionaţi la alin. (1) şi a informaţiilor de natură financiară
referitoare  la  conturile  deschise  şi/sau  închise  de aceştia  la
instituţiile menţionate la alin. (1);
e) norme şi proceduri administrative menite să asigure punerea
în aplicare şi respectarea procedurilor de raportare şi precauţie
prevăzute în instrumentele juridice de drept internaţional  la
care România s-a angajat.
(3) Declararea informaţiilor menţionate la alin. (1) se face până
la  data  de  15  mai**)  inclusiv  a  anului  calendaristic  curent
pentru informaţiile aferente anului calendaristic precedent.
(4) Informaţiile  menţionate  la  alin.  (1)  obţinute  de  organul
fiscal din cadrul A.N.A.F. se utilizează de către acesta doar în
scopul prevăzut la alin. (1) şi cu respectarea dispoziţiilor  art.
11.
(5)  Fără  a  aduce  atingere  alin.  (1)  şi  (6),  fiecare  instituţie
menţionată  la  alin.  (1), care  are  obligaţii  de  declarare,
informează  contribuabilii  menţionaţi la alin. (1) cu privire la
faptul  că  datele  privind  identificarea  conturilor  lor  sunt
selectate  şi  declarate  în  conformitate  cu  prezentul  articol,
furnizând  acestora  toate  informaţiile  la  care  au  dreptul  în
temeiul Regulamentului  (UE)  2016/679,  cu  modificările
ulterioare.  Informarea  se  realizează  anterior  deschiderii
contului.
(6) Informaţiile menţionate la alin. (1) se păstrează o perioadă
care nu depăşeşte perioada necesară pentru atingerea scopului
prevăzut la alin. (1) şi în conformitate cu legislaţia referitoare
la termenele de prescripţie ale fiecărui operator de date.

Legea  nr.  233/2015,  denumit  în  continuare  Acordul
FATCA,  instituţiile  financiare  raportoare  raportează
informaţiile şi aplică procedurile de conformare prevăzute
de acest acord.
(4)  Prin  ordin  al  preşedintelui  A.N.A.F.  se  aprobă
formularul utilizat de instituţiile financiare raportoare în
vederea  îndeplinirii  obligaţiei  prevăzute  la  alin.  (1),
respectiv a obligaţiei prevăzute la art. 291 alin. (4).
(5)  Prin  ordin  al  preşedintelui  A.N.A.F.  se  elaborează
proceduri administrative pentru verificarea respectării de
către instituţiile financiare raportoare a procedurilor  de
raportare şi de diligenţă fiscală prevăzute în anexele nr. 1
şi 2 şi a procedurilor de conformare prevăzute în anexa I
la  Acordul  FATCA,  precum  şi  proceduri  administrative
pentru  a  monitoriza  instituţiile  financiare  raportoare  în
cazul în care sunt raportate conturi nedocumentate.
(6)  Prin  ordin  al  preşedintelui  A.N.A.F.  se  elaborează
proceduri administrative pentru a se asigura că instituţiile
financiare nonraportoare şi, respectiv, conturile excluse,
astfel cum sunt definite în anexele nr. 1 şi 2, precum şi în
Acordul FATCA, prezintă, în continuare, un risc scăzut de
a fi utilizate pentru evaziune fiscală.
(7) Raportarea informaţiilor prevăzute la alin. (1), inclusiv
a celor prevăzute la art. 291 alin. (4), se face până la data
de 15  mai  inclusiv  a  anului  calendaristic  curent pentru
informaţiile aferente anului calendaristic precedent.
(8) A.N.A.F. stabileşte şi publică într-o secţiune dedicată
pe  pagina  de  internet  proprie  lista  jurisdicţiilor
participante, respectiv lista jurisdicţiilor care fac obiectul
raportării, conform definiţiilor prevăzute în anexa nr. 1*)
(9) Informaţiile prevăzute la alin. (1) obţinute de organul
fiscal  din  cadrul  A.N.A.F.  se  utilizează  de  către  acesta
doar  în  scopul  prevăzut  la  alin.  (1)  şi  cu  respectarea
dispoziţiilor art. 11.
 (10) Fără a aduce atingere dispoziţiilor alin. (1) şi (11),
fiecare instituţie financiară raportoare informează fiecare
persoană care face obiectul raportării cu privire la faptul
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că informaţiile care o vizează, prevăzute la alin. (1), sunt
prelucrate în conformitate cu prevederile prezentei legi şi
ale  Regulamentului  (UE)  2016/679,  cu  modificările
ulterioare, în timp util,  dar nu mai târziu de momentul
deschiderii contului.
    (11) Instituţiile financiare raportoare au obligaţia de a
păstra  în  format  electronic  şi/sau  letric  toate
înregistrările  obţinute  prin  aplicarea  procedurilor  de
diligenţă fiscală şi de raportare, a procedurilor speciale de
diligenţă fiscală, a procedurilor suplimentare de raportare
şi  de  diligenţă  fiscală  pentru  schimburile  de  informaţii
referitoare  la  conturile  financiare  prevăzute  în  anexele
nr. 1 şi 2, precum şi a oricăror probe pe care s-au bazat în
vederea conformării cu prevederile stabilite în anexele nr.
1  şi  2  pentru  o  perioadă  de  10  ani  de  la  împlinirea
termenului prevăzut la alin.  (7).  Dispoziţiile  prezentului
alineat  se  aplică  în  mod  corespunzător  şi  în  cazul
înregistrărilor obţinute în temeiul Acordului FATCA.
    (12) Instituţiile  financiare raportoare care intră sub
incidenţa  prezentului  articol,  art.  291  alin.  (4)  şi  a
Acordului FATCA, furnizează la cererea A.N.A.F., în cadrul
termenului de păstrare, prevăzut la alin. (11), informaţii
şi documente referitoare la:
  a)  măsurile  pe  care  s-au  bazat  pentru  aplicarea
procedurilor  de  diligenţă  fiscală  şi  de  raportare,  a
procedurilor  speciale  de  diligenţă  fiscală,  precum  şi  a
procedurilor  suplimentare  de  raportare  şi  de  diligenţă
fiscală  pentru  schimburile  de  informaţii  referitoare  la
conturile  financiare  prevăzute  în  anexele  nr.  1  şi  2,
precum şi pentru conformarea cu normele prevăzute de
Acordul FATCA;
   b)  orice  dovezi  pe  care  s-au bazat  pentru  aplicarea
procedurilor  de diligenţă şi  de raportare, a procedurilor
speciale  de  diligenţă  fiscală,  precum  şi  a  procedurilor
suplimentare de raportare şi  de diligenţă fiscală  pentru
schimburile  de  informaţii  referitoare  la  conturile
financiare  prevăzute  în  anexele  nr.  1  şi  2,  precum  şi
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pentru  conformarea  cu  normele  prevăzute  de  Acordul
FATCA.
(13)  În  vederea  îndeplinirii  obligaţiei  de  raportare  de
către instituţiile financiare raportoare, A.N.A.F. nu ia în
considerare  un  demers  sau  o  serie  de  demersuri  care,
având în vedere toate faptele şi circumstanţele relevante,
au drept scop principal evitarea obligaţiilor şi procedurilor
prevăzute de prezentul articol, art. 291 alin. (4), anexele
nr. 1 şi 2, precum şi de Acordul FATCA.
(14)  A.N.A.F.  emite  şi  publică  pe  pagina  de  internet
proprie ghidul prin care detaliază aspectele referitoare la
Acordul FATCA, la prezentul articol şi la anexele nr. 1 şi 2,
cu  luarea  în  considerare  a  comentariilor  la  standardul
comun  de  raportare  publicate  de  Organizaţia  pentru
Cooperare  şi  Dezvoltare  Economică  şi  a  altor  clarificări
aduse de autorităţile fiscale americane în ceea ce priveşte
Acordul FATCA.
 (15) Dispoziţiile art. 286 lit. i) pct. 3 referitoare la orice
termen  scris  cu  iniţială  majusculă  se  aplică  în  mod
corespunzător inclusiv prevederilor prezentului articol.

2.
Art. 71   Colaborarea interstatală dintre autorităţile publice
(1)  În  baza  convenţiilor  internaţionale,  organele  fiscale
colaborează cu autorităţile fiscale similare din alte state.
(2) În lipsa unei convenţii, organele fiscale pot acorda sau pot
solicita colaborarea altei autorităţi fiscale din alt stat pe bază
de reciprocitate.
(3)  A.N.A.F.,  în  calitate  de  reprezentant  autorizat  al
Ministerului  Finanţelor  Publice  sau,  după  caz,  al  ministrului
finanţelor  publice, este autoritatea  competentă din  România
pentru efectuarea schimbului de informaţii în scopuri fiscale cu
statele  cu  care  România  s-a  angajat  printr-un  instrument
juridic de drept internaţional, altele decât statele membre ale
Uniunii  Europene,  pentru  informaţiile  prevăzute  de
respectivele instrumente juridice de drept internaţional.
 (4) Informaţiile se transmit  la cererea autorităţii  solicitante
din statele cu care România s-a angajat printr-un instrument
juridic de drept internaţional, altele decât statele membre ale

  Art. 71 se modifică:
 Art.  71  Colaborarea  interstatală  dintre  autorităţile
publice
(1)  În  temeiul  instrumentelor  juridice  de  drept
internaţional, A.N.A.F. colaborează cu autorităţile fiscale
din alte state.
(2)  În  absenţa  unui  instrument  juridic  de  drept
internaţional în vigoare, A.N.A.F. poate accepta sau poate
solicita colaborarea cu alte autorităţi fiscale pe bază de
reciprocitate.
(3)  În  calitatea  sa  de  reprezentant  autorizat  al
Ministerului  Finanţelor, A.N.A.F.  este  autoritatea
competentă  din  România  pentru  exercitarea  tuturor
drepturilor şi îndeplinirea tuturor obligaţiilor cu privire la
schimbul  de  informaţii  în  scopuri  fiscale  în  relaţia  cu
statele cu care România s-a angajat printr-un instrument
juridic  de  drept  internaţional, altele  decât  statele
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Uniunii  Europene. Termenele  prevăzute  la  art.  290 pentru
transmiterea  informaţiilor  se  aplică  şi  pentru  schimbul  de
informaţii prevăzut de prezentul articol, cu excepţia cazului în
care  prin  instrumentul  juridic  de  drept  internaţional  sunt
prevăzute alte termene.
 (5)  Toate  schimburile  de  informaţii  efectuate  în  temeiul
prezentului articol se realizează cu respectarea Regulamentului
(UE) 2016/679, cu modificările ulterioare.

membre ale Uniunii Europene.
 (4) Informaţiile se transmit, după caz, automat, spontan
sau la cererea autorităţii  solicitante din statele cu care
România s-a angajat printr-un instrument juridic de drept
internaţional,  altele  decât  statele  membre  ale  Uniunii
Europene. Termenele prevăzute la art. 290, art. 291 alin.
(6) lit. b), art. 291^1, 291^3 şi 293 pentru transmiterea
informaţiilor  se  aplică  şi  pentru  schimbul  de  informaţii
prevăzut de prezentul articol, cu excepţia cazului în care
prin  instrumentul  juridic  de  drept  internaţional  sunt
prevăzute alte termene.
 (5) Informaţiile obţinute de A.N.A.F. în conformitate cu
prezentul articol sunt utilizate doar în scopul îndeplinirii
atribuţiilor  specifice  ale  organului  fiscal  central,  cu
respectarea regulilor prevăzute de instrumentul juridic de
drept internaţional în temeiul căruia sunt obţinute şi cu
respectarea prevederilor art. 11.
  (6) Toate schimburile de informaţii efectuate în temeiul
prezentului  articol  se  realizează  cu  respectarea
Regulamentului (UE) 2016/679, cu modificările ulterioare.

3.   Art. 291
  Sfera  de  aplicare  şi  condiţiile  schimbului  automat
obligatoriu de informaţii
...
(3)  Autoritatea  competentă  din  România  poate  indica
autorităţii competente a oricărui alt stat membru faptul că nu
doreşte  să  primească  informaţii  referitoare  la  una  sau  mai
multe dintre categoriile de venituri şi de capital prevăzute la
alin. (1),  iar România informează Comisia Europeană în acest
sens.  În  cazul  în  care  România  nu  informează  Comisia
Europeană despre oricare dintre categoriile cu privire la care
deţine  informaţii  disponibile  poate  fi  considerată  drept  stat
care nu doreşte să primească informaţii potrivit alin. (1).

 (4) Instituţiile Financiare Raportoare din România sunt obligate
să aplice normele de raportare şi de diligenţă fiscală incluse în

La art. 291, alin. (3) şi (4) se modifică:

   (3) Autoritatea competentă din România poate notifica
autorităţii competente a oricărui alt stat membru faptul
că nu doreşte să primească informaţii referitoare la una
sau mai multe dintre categoriile de venituri şi de capital
prevăzute  la  alin.  (1),  informând  Comisia  Europeană  în
acest sens.  În  cazul în  care  autoritatea competentă din
România nu informează Comisia Europeană despre oricare
dintre categoriile de venituri şi de capital, prevăzute la
alin. (1), cu privire la care deţine informaţii disponibile,
atunci  România poate fi  considerată drept  stat  care nu
doreşte să primească informaţii potrivit alin. (1).
  (4)  Instituţiile  financiare  raportoare  sunt  obligate  să
aplice  procedurile  de  raportare  şi  de  diligenţă  fiscală
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anexele nr. 1 şi nr. 2  care fac parte integrantă din prezentul
cod  şi  să  asigure  punerea  în  aplicare  eficace  şi  respectarea
acestor norme în conformitate cu Secţiunea a IX-a din anexa nr.
1  la  prezentul  cod.  În  temeiul  normelor de  raportare  şi  de
diligenţă fiscală aplicabile, prevăzute în anexele nr. 1 şi nr. 2
la  prezentul  cod,  autoritatea  competentă  din  România
comunică  autorităţii  competente  din  orice  alt  stat  membru,
prin intermediul schimbului automat, în termenul prevăzut la
alin.  (6)  lit.  b),  următoarele  informaţii  aferente  perioadelor
impozabile care încep la 1 ianuarie 2016 referitoare la un Cont
care face obiectul raportării:
  a) numele, adresa, numărul (numerele) de identificare fiscală
(NIF), precum şi data şi locul naşterii (în cazul unei persoane
fizice)  ale  fiecărei  Persoane  care  face  obiectul  raportării  şi
care este Titular de cont al contului respectiv şi, în cazul unei
Entităţi  care  este  Titular  de  cont  şi  care,  după  aplicarea
normelor de diligenţă fiscală prevăzute în anexele la prezentul
cod, este identificată ca având una sau mai multe Persoane
care  exercită  controlul  şi  care  este  o  Persoană  care  face
obiectul raportării, numele, adresa şi NIF ale Entităţii, precum
şi numele, adresa, NIF şi data şi locul naşterii fiecărei Persoane
care face obiectul raportării;
  b) numărul de cont (sau echivalentul său funcţional în absenţa
unui număr de cont);
 c)  numele  şi  numărul  de  identificare,  dacă  este  cazul,  al
Instituţiei Financiare Raportoare;
 d)  soldul  sau  valoarea  contului,  inclusiv  Valoarea  de
răscumpărare în cazul unui Contract de asigurare cu valoare de
răscumpărare sau al unui Contract de rentă viageră, la sfârşitul
anului calendaristic relevant sau al altei perioade de raportare
adecvate sau,  în  cazul în  care contul  a  fost  închis  în  cursul
anului sau al perioadei respective, închiderea contului;
   e) în cazul oricărui Cont de custodie:
  (i) cuantumul brut total al dobânzilor, cuantumul brut total al
dividendelor şi cuantumul brut total al altor venituri generate
în legătură cu activele deţinute în cont, în fiecare caz plătite
sau creditate în contul respectiv sau în legătură cu respectivul

incluse în anexele nr. 1 şi 2. În temeiul procedurilor de
raportare şi  de diligenţă fiscală aplicabile,  prevăzute în
anexele nr. 1 şi 2, autoritatea competentă din România
comunică  autorităţii  competente  din  orice  alt  stat
membru,  prin  intermediul  schimbului  automat,  în
termenul  prevăzut  la  alin.  (6)  lit.  b),  următoarele
informaţii aferente perioadelor impozabile care încep la 1
ianuarie  2016  referitoare  la  un cont  care  face  obiectul
raportării:
  a) numele, adresa, numărul (numerele) de identificare
fiscală (NIF), precum şi data şi locul naşterii (în cazul unei
persoane fizice) ale fiecărei persoane care face obiectul
raportării şi care este titular de cont al contului respectiv
şi, în cazul unei entităţi care este titular de cont şi care,
după aplicarea procedurilor de diligenţă fiscală prevăzute
în anexele  nr. 1 şi 2, este identificată ca având una sau
mai multe persoane care exercită controlul şi care este o
persoană care face obiectul raportării, numele, adresa şi
NIF ale entităţii, precum şi numele, adresa, NIF şi data şi
locul  naşterii  fiecărei  persoane  care  face  obiectul
raportării;
  b) numărul de cont (sau echivalentul său funcţional în
absenţa unui număr de cont);
    c) numele şi numărul de identificare, dacă este cazul,
al instituţiei financiare raportoare;
  d)  soldul  sau  valoarea  contului,  inclusiv  valoarea  de
răscumpărare  în  cazul  unui  contract  de  asigurare  cu
valoare  de  răscumpărare  sau  al  unui  contract  de  rentă
viageră,  la  sfârşitul  anului  calendaristic  relevant  sau  al
altei perioade de raportare adecvate sau, în cazul în care
contul  a  fost  închis  în  cursul  anului  sau  al  perioadei
respective, închiderea contului;
    e) în cazul oricărui cont de custodie:
  (i) cuantumul brut total al dobânzilor, cuantumul brut
total  al  dividendelor  şi  cuantumul  brut  total  al  altor
venituri generate în legătură cu activele deţinute în cont,
în fiecare caz plătite sau creditate în contul respectiv sau
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cont,  în  cursul  anului  calendaristic  sau  al  altei  perioade  de
raportare adecvate;
    (ii) încasările brute totale din vânzarea sau răscumpărarea
Activelor  Financiare  plătite  sau  creditate  în  cont  în  cursul
anului calendaristic sau al altei perioade de raportare adecvate
în legătură cu care Instituţia Financiară Raportoare a acţionat
drept  custode,  broker,  reprezentant  sau  orice  alt  fel  de
mandatar al Titularului de cont;
    f) în cazul oricărui Cont de depozit, cuantumul brut total al
dobânzilor  plătite  sau  creditate  în  cont  în  cursul  anului
calendaristic sau al altei perioade de raportare adecvate;
    g) în cazul oricărui alt cont decât cele prevăzute la lit. e)
sau f), cuantumul brut total plătit sau creditat Titularului de
cont  în  legătură  cu  respectivul  cont  în  cursul  anului
calendaristic  sau  al  altei  perioade  de  raportare  adecvate  în
legătură  cu  care  Instituţia  Financiară  Raportoare  este
debitoare,  inclusiv  suma  agregată  a  oricăror  răscumpărări
plătite Titularului de cont în cursul anului calendaristic sau al
altei perioade de raportare adecvate. În scopul schimbului de
informaţii  în  temeiul  prezentului  alineat,  în  absenţa  unor
dispoziţii contrare prevăzute la prezentul alineat sau în anexele
la prezentul cod, cuantumul şi descrierea plăţilor efectuate în
legătură cu un Cont care face obiectul raportării se stabilesc în
conformitate  cu  legislaţia  naţională  a  statului  membru  care
comunică  informaţiile.  Primul  şi  al  doilea  paragraf  de  la
prezentul alineat au prioritate faţă de alin. (1) lit. c) sau orice
alt  instrument  juridic  al  Uniunii  Europene,  inclusiv  faţă  de
prevederile cap. IV al titlului VI din Codul fiscal care transpun
Directiva  2003/48/CE  a  Consiliului  din  3  iunie  2003  privind
impozitarea  veniturilor  din  economii  sub  forma  plăţilor  de
dobânzi, în măsura în care schimbul de informaţii în cauză ar
intra sub incidenţa alin. (1) lit. c) sau a oricărui alt instrument
juridic al Uniunii Europene, inclusiv faţă de prevederile Codului
fiscal care transpun Directiva 2003/48/CE.

în  legătură  cu  respectivul  cont,  în  cursul  anului
calendaristic sau al altei perioade de raportare adecvate;
 (ii)  încasările  brute  totale  din  vânzarea  sau
răscumpărarea activelor financiare plătite sau creditate în
cont în cursul anului calendaristic sau al altei perioade de
raportare  adecvate  în  legătură  cu  care  instituţia
financiară  raportoare  a  acţionat  drept  custode,  broker,
reprezentant sau orice alt fel de mandatar al titularului
de cont;
   f)  în  cazul oricărui  cont de depozit,  cuantumul brut
total al dobânzilor plătite sau creditate în cont în cursul
anului  calendaristic  sau  al  altei  perioade  de  raportare
adecvate;
   g) în cazul oricărui alt cont decât cele prevăzute la lit.
e)  sau  f),  cuantumul  brut  total  plătit  sau  creditat
titularului de cont în legătură cu respectivul cont în cursul
anului  calendaristic  sau  al  altei  perioade  de  raportare
adecvate  în  legătură  cu  care  instituţia  financiară
raportoare  este  debitoare,  inclusiv  suma  agregată  a
oricăror răscumpărări plătite titularului de cont în cursul
anului  calendaristic  sau  al  altei  perioade  de  raportare
adecvate.  În  scopul  schimbului  de  informaţii  în  temeiul
prezentului  alineat,  în  absenţa  unor  dispoziţii  contrare
prevăzute la prezentul alineat sau în anexele nr. 1 şi 2,
cuantumul şi descrierea plăţilor efectuate în legătură cu
un  cont  care  face  obiectul  raportării  se  stabilesc  în
conformitate  cu  legislaţia  naţională  a  statului  membru
care comunică informaţiile. Primul şi al doilea paragraf de
la prezentul alineat au prioritate faţă de alin. (1) lit. c)
sau  faţă  de  orice  alt  instrument  juridic  al  Uniunii
Europene,  în  măsura  în  care  schimbul  de  informaţii  în
cauză ar intra sub incidenţa alin. (1) lit. c) sau a oricărui
alt instrument juridic al Uniunii Europene.

4.  Art. 294 Sfera de aplicare şi condiţii
 (2) În măsura în care acest lucru este permis potrivit legislaţiei

La art. 294, alin. (2) se modifică :
 (2)  Acordul  menţionat  la  alin.  (1)  poate  prevedea  că,

30.06.
2022
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din România, acordul prevăzut la alin. (1) poate prevedea că,
atunci  când  funcţionarii  autorităţii  solicitante  din  alt  stat
membru sunt prezenţi în timpul anchetelor administrative, ei
pot intervieva diverse persoane şi pot examina diverse registre.
Refuzul  unei  persoane care  face obiectul  unei  anchete  de a
respecta măsurile  de control  luate de funcţionarii  autorităţii
solicitante din alt stat membru este tratat de către autoritatea
solicitată din România drept un refuz împotriva propriilor săi
funcţionari.

atunci când funcţionarii autorităţii solicitante din alt stat
membru  sunt  prezenţi  în  timpul  anchetelor
administrative, aceştia pot intervieva diverse persoane şi
pot examina diverse registre. Refuzul unei persoane care
face  obiectul  unei  anchete  de  a  respecta  măsurile  de
control luate de funcţionarii autorităţii solicitante din alt
stat membru este tratat de către autoritatea solicitată din
România  drept  un  refuz  împotriva  propriilor  săi
funcţionari.

5.

  Art. 336  Contravenţii
(1) Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu au fost 
săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate, potrivit 
legii, infracţiuni:
...
ţ)  netransmiterea, de către instituţiile financiare, la termenul
prevăzut  de  lege  a  informaţiilor  prevăzute  la  art.  62  sau
transmiterea de informaţii incorecte ori incomplete;

La art. 336 alin. (1), lit. ţ) se modifică:
ţ) neraportarea, raportarea cu întârziere sau raportarea
incorectă  ori  incompletă  de  către  instituţiile  financiare
raportoare a informaţiilor prevăzute la art. 62 alin. (1) -
(3) şi art. 291 alin. (4);

30.07.2
022

6.

Art. 336  Contravenţii La art. 336 alin.  (1), după lit. ţ) se introduc lit. ţ^1) -
ţ^3):
  ţ^1)  neaplicarea  de  către  instituţiile  financiare
raportoare  a  procedurilor  de  diligenţă  fiscală,  a
procedurilor  de  raportare,  a  procedurilor  speciale  de
diligenţă fiscală, precum şi a procedurilor suplimentare de
raportare şi de diligenţă fiscală prevăzute în anexele nr. 1
şi 2 sau a procedurilor de conformare prevăzute în anexa I
la Acordul FATCA, după caz;
   ţ^2)  nerespectarea  de  către  instituţiile  financiare
raportoare a obligaţiei prevăzute la art. 62 alin. (11);
   ţ^3)  nerespectarea  de  către  instituţiile  financiare
raportoare a obligaţiei prevăzute la art. 62 alin. (12);.

30.07.2
022

7.  Art. 336  Contravenţii
(2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează astfel:
...
 d) cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei pentru persoanele

 La art. 336 alin. (2), lit. d) se modifică:
(2) Contravenţiile  prevăzute la alin. (1) se sancţionează
astfel:
...

30.07.2
022
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juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii şi mari
şi  cu  amendă  de  la  500  lei  la  1.000  lei,  pentru  celelalte
persoane juridice, precum şi pentru persoanele fizice, în cazul
săvârşirii faptei prevăzute la alin. (1) lit. a), b), i) - m) şi ţ);

d)  cu  amendă  de  la  1.000  lei  la  5.000  lei  pentru
persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor
mijlocii  şi mari şi cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei,
pentru  celelalte  persoane  juridice,  precum  şi  pentru
persoanele  fizice,  în  cazul  săvârşirii  faptei  prevăzute la
alin. (1) lit. a), b) şi i) - m);

8.

Art. 336  Contravenţii
(2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează astfel:

La art. 336 alin. (2), după lit. k) se introduc lit. k^1) -
k^4):
   k^1)  cu  amendă de la  2.000 lei  la  5.000  lei  pentru
fiecare  cont  care  face  obiectul  raportării,  în  cazul
săvârşirii faptei prevăzute la alin. (1) lit. ţ);
   k^2) cu amendă de la 5.000 lei  la 10.000 lei  pentru
fiecare  cont  care  face  obiectul  raportării,  în  cazul
săvârşirii faptei prevăzute la alin. (1) lit. ţ^1);
    k^3) cu amendă de la 20.000 lei la 100.000 lei, în cazul
săvârşirii faptei prevăzute la alin. (1) lit. ţ^2);
    k^4) cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru
fiecare  cont  care  face  obiectul  raportării,  în  cazul
săvârşirii faptei prevăzute la alin. (1) lit. ţ^3);.

30.07.2
022

9.

Art. 339 Dispoziţii aplicabile
    Dispoziţiile prezentului titlu se completează cu dispoziţiile
Ordonanţei  Guvernului  nr.  2/2001  privind  regimul  juridic  al
contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea
nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 339 se modifică:
    Art. 339
    Dispoziţii aplicabile
  (1) Prin derogare de la prevederile art. 13 alin. (1) din
Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al
contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea  nr.  180/2002,  cu  modificările  şi  completările
ulterioare,  aplicarea  sancţiunii  amenzii  pentru
contravenţiile prevăzute în prezentul titlu se prescrie în
termen de 5 ani de la data săvârşirii faptei.
  (2)  Dispoziţiile  prezentului  titlu  se  completează  cu
prevederile  Ordonanţei  Guvernului  nr.  2/2001  privind
regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări
şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi
completările ulterioare.

30.06.
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10. Anexele nr. 1 şi 2 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 la prezenta ordonanţă de urgenţă. 30.06.
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    Art. II
    (1) Reglementările emise în aplicarea prevederilor art. 62 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu
modificările şi completările ulterioare, inclusiv şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, rămân aplicabile până
la data aprobării actelor normative de aplicare a prevederilor din prezenta ordonanţă de urgenţă, în măsura în care nu
contravin prevederilor acesteia.
    (2) Prevederile art. I, pct. 5, 6, 7 şi 8 intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al
României, Partea I, a prezentei ordonanţe de urgenţă.
    (3) Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală prevăzut la art. 62 alin. (4) din Legea nr. 207/2015,
cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se aprobă în termen
de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
(4) Ghidul prevăzut la art. 62 alin. (14) din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv şi cu cele
aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se emite şi se publică în termen de 150 de zile de la data intrării în vigoare a
prezentei ordonanţe de urgenţă.
    Art. III
    La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă  Ordinul MFP nr. 1.939/2016 privind stabilirea
instituţiilor  financiare  care  au obligaţia  de declarare,  categoriile  de informaţii  privind identificarea  contribuabililor,
precum şi  informaţiile  de  natură  financiară  referitoare  la  conturile  deschise  şi/sau  închise  de  aceştia  la  instituţiile
financiare, instituţiile financiare nonraportoare din România şi conturile excluse de la obligaţia de declarare, regulile de
conformare aplicabile de către aceste instituţii în vederea identificării conturilor raportabile de către acestea, precum şi
procedura de declarare a acestor informaţii şi a normelor şi procedurilor administrative menite să asigure punerea în
aplicare  şi  respectarea  procedurilor  de  raportare  şi  diligenţă  fiscală  prevăzute  în  instrumentele  juridice  de  drept
internaţional la care România s-a angajat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 648 din 24 august 2016.
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