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Modificări ale Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

 În  Monitorul Oficial nr.
și completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală 
măsuri fiscale.  
 Prezenta OG intră în vigoare în termen de 3 zile de la data publicării în M
( adică 03.09.2021), cu excep
 Principalele modificări:
 1.Începând cu data de 01.01.2022
legătură cu evidența contabilă și fiscală, inclusiv fișierul standard de control fiscal (FSCF).

 2.Referitor la prezentarea documentelor traduse în limba română, se introduce 
prevederea conform căreia, dacă traducerea în limba română se efectuează dintr
care nu are caractere latine, la documentul tradus se va ata
înscrisul original. 

 3.Începând cu 01.01.2022
economice sau exercită profesii liberale, competen
datorate ca urmare a desfășu
cadul ANAF stabilit prin ordin al pre

 4.Începând cu data de 01.01.2022
stocat într-un mediu care asigură unicitatea, integralitatea 

 5.Începând cu data de 01.01.2022
organul fiscal are obligația punerii la dispoziție a unei copii sau a nunui link care să asigure 
accesul la varianta electronică a FSCF, cu respectarea pre
de la art. 11 al.(3) din Codul de procedură fiscală

 6.Începând cu data de 01.01.2022, 
obligativitatea depunerii FSCF:
-contribuabilii/plătitorii au obliga
informații din evidența contabilă și fiscală, denumită fișier standard de control fiscal (FSCF);
-FSCF se depune în format electronic la termenul care se va stabili prin OPANAF;
-dacă depunerea FSCF nu a fost validată
data transmiterii mesajului ini
lucrătoare după termenul legal care se va stabili prin OPANAF;
-procedura de completare și depunere a 
stabili prin ordin al președintelui 
 
 7.Începând cu 01.03.2022
sunt obligate să se înroleze în sistemul informatic PatrimVen.

 8.Furnizarea de informa
publice și de interes public din administrația publică centrală și locală se realizează utilizând 
sistemul informatic propriu al MFP/ANAF 
juridice de drept privat se vor utiliza sisteme informatice dedicate.

MINISTERUL FINANȚELOR        

țională de Administrare Fiscală 

Generală Regională a Finanțelor 

Modificări ale Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

ficial nr. 832/31.08.2021 a fost publicată OG 11/2021 pentru modificarea 
i completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală și reglementarea unor 

Prezenta OG intră în vigoare în termen de 3 zile de la data publicării în M
03.09.2021), cu excepțiile menționate mai jos. 
Principalele modificări: 

Începând cu data de 01.01.2022, declarația informativă va cuprinde 
ța contabilă și fiscală, inclusiv fișierul standard de control fiscal (FSCF).

2.Referitor la prezentarea documentelor traduse în limba română, se introduce 
prevederea conform căreia, dacă traducerea în limba română se efectuează dintr
care nu are caractere latine, la documentul tradus se va atașa și copia legalizată de pe

Începând cu 01.01.2022, în cazul persoanelor fizice care desfășoară activități 
economice sau exercită profesii liberale, competența pentru administrarea obligațiilor fisc

șurării activității economice va reveni organului fiscal teritorial din 
ordin al președintelui ANAF. 

Începând cu data de 01.01.2022, va fi luat în considerare ca mijloc de probă 
un mediu care asigură unicitatea, integralitatea și integritatea acestuia.

Începând cu data de 01.01.2022, în cadrul căilor de atac administrative 
ția punerii la dispoziție a unei copii sau a nunui link care să asigure 

accesul la varianta electronică a FSCF, cu respectarea prevederilor referitoare la secretul fiscal 
Codul de procedură fiscală. 

Începând cu data de 01.01.2022, intră în vigoare prevederi referitoare la 
obligativitatea depunerii FSCF: 
contribuabilii/plătitorii au obligația să depună la organul fiscal central o declara

ții din evidența contabilă și fiscală, denumită fișier standard de control fiscal (FSCF);
FSCF se depune în format electronic la termenul care se va stabili prin OPANAF;
dacă depunerea FSCF nu a fost validată din cauza unor erori, data înregistrării fi

data transmiterii mesajului inițial, cu condiția depunerii fișierului valid în termen de 5 zile 
lucrătoare după termenul legal care se va stabili prin OPANAF; 

și depunere a FSCF, precum și categoriile de contribuabili se vor 
ședintelui ANAF. 

Începând cu 01.03.2022, autoritățile publice, instituțiile publice sau de interes public 
sunt obligate să se înroleze în sistemul informatic PatrimVen. 

nizarea de informații și documente între MF/ANAF și autoritățile publice, instituții 
și de interes public din administrația publică centrală și locală se realizează utilizând 

sistemul informatic propriu al MFP/ANAF - PatrimVen, iar în cazul comunic
de drept privat se vor utiliza sisteme informatice dedicate. 

Modificări ale Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală 

OG 11/2021 pentru modificarea 
și reglementarea unor 

Prezenta OG intră în vigoare în termen de 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial 

mativă va cuprinde și informații în 
ța contabilă și fiscală, inclusiv fișierul standard de control fiscal (FSCF). 

2.Referitor la prezentarea documentelor traduse în limba română, se introduce 
prevederea conform căreia, dacă traducerea în limba română se efectuează dintr-o scriere 

șa și copia legalizată de pe 

șoară activități 
ța pentru administrarea obligațiilor fiscale 

reveni organului fiscal teritorial din 

, va fi luat în considerare ca mijloc de probă și FSCF 
ea acestuia. 

, în cadrul căilor de atac administrative și juridice, 
ția punerii la dispoziție a unei copii sau a nunui link care să asigure 

vederilor referitoare la secretul fiscal 

intră în vigoare prevederi referitoare la 

organul fiscal central o declarație cu 
ții din evidența contabilă și fiscală, denumită fișier standard de control fiscal (FSCF); 

FSCF se depune în format electronic la termenul care se va stabili prin OPANAF; 
din cauza unor erori, data înregistrării fișierului este 

țial, cu condiția depunerii fișierului valid în termen de 5 zile 

și categoriile de contribuabili se vor 

țile publice, instituțiile publice sau de interes public 

ții și documente între MF/ANAF și autoritățile publice, instituții 
și de interes public din administrația publică centrală și locală se realizează utilizând 

n, iar în cazul comunicării cu persoane 
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 9.Începând cu data de 01.03.2022, contribuabilii/plătitorii persoane juridice, asocieri și 
alte entități fără personalitate juridică, precum și persoanele fizice care desfășoară activități 
economice sau exercită profesii liberale, sunt obligate să transmită organelor fiscale cereri, 
înscrisuri sau alte documente, prin mijloace electronice de transmitere la distanță, prin 
înrolarea în sistemul de comunicare electronică dezvoltate de MF/ANAF. 
Dacă, în continuare, se depun solicitări în format letric, acestea nu vor fi luate în considerare, 
urmând ca organul fiscal să notifice acești contribuabili/plătitori cu privire la obligația 
comunicării online. 
 
 10.În cazul suspendării executării deciziei de declarare în inactivitate dispusă de 
instanța judecătorească conform Legii 554/2004, toate efectele deciziei sunt suspendate până 
la încetarea acesteia și contribuabilul/plătitorul se reactivează pe perioada suspendării. 

 11.Declarația de impunere poate fi depusă sau corectată după anularea rezervei 
verificării ulterioare și în situația în care prin hotărâre judecătorească definitivă s-a stabilit în 
sarcina contribuabilului plata unor sume sau acceptarea unor cheltuieli care generează 
modificarea bazei de impozitare și a obligațiilor fiscale aferente unor perioade pentru care s-a 
anulat rezerva verificării ulterioare. 

 12.Începând cu data de 01.01.2022, în scopul efectuării inspecției fiscale, organul fiscal 
va verifica și concordanța datelor din evidența contribuabilului cu cele din FSCF. 

 13.Refacerea inspecției fiscale se poate realiza de către aceeași echipă de inspecție 
fiscală care a încheiat actul desființat dacă, din motive obiective, nu există posibilitatea 
refacerii inspecției fiscale de către o altă echipă de inspecție. 

 14.Începând cu 01.10.2021, nu vor fi considerate obligații fiscale restante nici 
obligațiile fiscale pentru care s-au acordat sau sunt în curs de derulare înlesniri la plată în 
formă simplificată, dacă pentru acestea nu s-a împlinit termenul de plată prevăzut în decizia 
de eșalonare sau se află în termenul de plată de la art. 2094 al.(1), lit.d), precum și celelalte 
obligații fiscale care sunt condiții de menținere a valabilității eșalonării simplificate, dacă 
pentru acestea nu s-au împlinit termenele suplimentare de la art. 2094 al.(1) din Codul de 
procedură fiscală. 

 15.În condițiile efectuării unei plăți într-un conr bugetar eronat sau la alt buget, la 
cererea debitorului, organul fiscal procedează la efectuarea îndreptării erorilor, cu condiția ca 
plata să nu fi stins creanțele datorate bugetului în care s-a încasat suma plătită eronat, 
eliminându-se condiția ca ambele conturi bugetare să fie administrate de același organ fiscal. 
Deci, regulile de corectare a erorilor din documentele de plată se aplică și în situația în care 
creanța fiscală este administrată de organe fiscale diferite.  
În acest caz, cererea de corecție se depune de debitor la organul fiscal la care s-a creditat 
contul bugetar cu plata efectuată eronat. 
 
 16.Începând cu data de 01.02.2022, dispozițiile referitoare la rambursarea TVA din 
deconturile de TVA cu sume negative cu opțiune de rambursare (DNOR) se modifică astfel: 
-TVA din DNOR se rambursează de organul fiscal cu control fiscal ulterior;(prevederea era doar 
pentru sume solicitate mai mici de 45.000 lei, sau pentru contribuabilii care beneficiau de 
eșalonare la plată); 
-prevederile referitoare la soluționare DNOR cu inspecție ulterioară nu se aplică  DNOR depuse 
de contribuabilii mari și mijlocii, care se vor soluționa cu inspecție anticipată în cazul în care: 
 -au fapte înscrise în cazier fiscal de natura infracțiunilor; 
 -există riscul unei rambursări necuvenite conform prevederilor prezentei OG; 
 -a fost declanșată procedura de lichidare voluntară/a fost deschisă procedura 
insolvenței, cu excepția confirmării unui plan de reorganizare conform Legii 85/2014; 
-de asemenea, prevederile referitoare la soluționarea DNOR cu inspecție ulterioară nu se aplică 
nici celorlalți contribuabili în următoarele situații: 
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 -au fapte înscrise în cazier fiscal de natura înfracțiunilor; 
 -există riscul unei rambursări necuvenite conform prevederilor prezentei OG; 
 -a fost declanșată procedura de lichidare voluntară/a fost deschisă procedura 
insolvenței, cu excepția confirmării unui plan de reorganizare conform legii speciale; 
 -contribuabilul depune primul DNOR după înregistrare TVA; 
 -soldul TVA-sumă negativă solicitat la rambursare provine dintr-un număr de perioade 
mai mare decât numărul perioadelor de raportareutilizate într-o perioadă de 12 luni; 
-Procedura de aplicare a prevederilor referitoare la soluționarea DNOR se va aproba prin 
OPANAF. 
 
 17.Nu se acordă eșalonare la plată pentru obligațiile fiscale care reprezintă ajutor de 
stat acordat din surse sau resurse de stat ori gestionate de stat, precum și fonduri europene 
sau fonduri publice naționale aferente fondurilor europene. 

 18.Se introduce un nou capitol cu prevederi referitoare la eșalonarea la plată a 
impozitului pe profit datorat pentru transferul de active, de rezidență fiscală și/sau de active 
economice desfășurat printr-un sediu permanent, impozit prevăzut la art.403 din Codul fiscal. 
Achitarea acestui impozit în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei de respingere 
a solicitării de eșalonare constituie și o condiție de menținere a valabilității eșalonării. 
 
 19.Începând cu data de 01.10.2021 intră în vigoare  un nou capitol care reglemetează 
eșalonarea la plată în formă simplificată pentru obligațiile administrate de organul fiscal 
central. 

 20.În situația în care au fost instituite măsuri asigurătorii și au fost sesizate organele de 
urmărire penală, măsurile asigurătorii rămân valabile 3 luni de la data sesizării penale. (Înainte 
erau valabile până la data soluționării cauzei de către organele de urmărire penală sau de 
instanța de judecată). 
La împlinirea acestui termen sau după instituirea măsurilor asigurătorii de către organele de 
urmărire penală conform Legii 135/2010, dar nu mai târziu de 3 luni, măsurile asigurătorii 
instituite de organul fiscal se ridică. 
 
 21.Referitor la suspendarea executării silite în cazul depunerii unei scrisori de 
garanție/poliță de asigurare de garanție, în situația în care pe perioada de valabilitate a 
scrisorii/poliței, contestația ori acțiunea în contencios este respinsă, în totalitate sau în parte, 
organul fiscal execută garanția după 30 de zile de la data la care acțiunea este respinsă, dar nu 
mai târziu de ultima zi de valabilitate a acesteia, dacă sunt îndeplinite condițiile legale. 
(Înainte, executarea garanției se realiza în ultima zi de valabilitate a garanției). 

 22.Dacă bunurile asupra cărora s-au instituit sechestre asigurătorii de către organele 
judiciare constau în metale prețioase și pietre prețioase, și prin hotărâre judecătorească s-a 
dispus recuperarea creanțelor bugetare administrate de organul fiscal central și menținerea 
măsurilor asigurătorii, și aceste bunuri se află depozitate la unitățile teritoriale ale Trezoreriei 
Statului, atunci acestea se ridică și se valorifică de structurile abilitate cu ducerea la 
îndeplinire a măsurilor asigurătorii, conform procedurii care se va aproba  prin ordin al 
președintelui  ANAF. 

 23.Cererea debitorului privind stingerea creanțelor prin dare în plată se analizează de 
către o comisie constituită la nivelul organului fiscal competent, conform procedurii care se va 
aproba prin OPANAF, sau, după caz, prin hotărâre a autorității deliberative. (Înainte, organul 
fiscal transmitea cererea și propunerile sale comisiei stabilite prin OMFP). 
Această prevedere se aplică și pentru cererile de dare în plată în curs de soluționare la data 
intrării în vigoare a prezentei OG. 
În acest caz, cererile se predau organelor fiscale competente în 30 de zile de la data intrării în 
vigoare a OG.  
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 24.Începând cu 01.01.2022, se introduce un nou articol care cuprinde 
contravenții/sancțiuni aplicabile pentru încălcarea dispozițiilor referitoare la FSCF: 
-constituie contravenții: 
 -nedepunerea la termenul legal a FSCF - sancționată cu amendă de la 1.000 la 5.000 lei; 
 -depunerea incorectă sau incompletă a FSCF - sancționată cu amendă de la 500 la 1.500 
lei. 
-nu se sancționează contravențional: 
 -persoanele care corectează FSCF până la termenul legal de depunere a următorului 
fișier; 
 -persoanele care, ulterior termenului legal de depunere, corectează FSCF ca urmare a 
unui fapt neimputabil persoanei impozabile. 
 
 25.Alte dispoziții: 

 25.1.Dobânzile, penalitățile și toate accesoriile aferente obligațiilor bugetare principale 
administrate de organul fiscal central cu scadență înainte de 31.03.2020 inclusiv și 
individualizate în decizii de impunere emise ca urmare a unei inspecții fiscale sau a unei 
verificări a situației fiscale personale începute după data intrării în vigoare a OUG 69/2020 
(adică 14.05.2020) și încheiate, conform art. 130 al.(4) din Codul de procedură fiscală, până la 
data intrării în vigoare a OUG 19/2021 (adică 29.03.2021), se anulează dacă sunt îndeplinite 
cumulativ următoarele condiții: 
-diferențele de obligații principale sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de art. 22 din 
Codul de procedură fiscală, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei 
OG; 
-cererea de anulare a accesoriilor se depune, sub sancțiunea decăderii, până la 31.01.2022. 
Această facilitate se aplică și dacă obligațiile principale au fost stinse până la data intrării în 
vigoare a prezentei OG, cu condiția depunerii cererii până la 31.01.2022. 
Dacă dobânzile, penalitățile și toate accesoriile au fost stinse înainte/după intrarea în vigoare 
a prezentei OG, acestea se vor restitui conform art. 168 din Codul de procedură fiscală. 
 25.2. Dobânzile, penalitățile și toate accesoriile aferente obligațiilor bugetare 
principale administrate de organul fiscal central cu scadență înainte de 31.03.2020 inclusiv și 
individualizate în decizii de impunere emise ca urmare a unei verificări documentare, și pentru 
care s-a comunicat decizia de impunere după data intrării în vigoare a OUG 69/2020, dar nu 
mai târziu de 31.01.2022, se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții: 
-diferențele de obligații principale sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de art. 22 din 
Codul de procedură fiscală, până la termenele prevăzute la art 156 al.(1) din Codul de 
procedură fiscală - în cazul deciziilorde impunere comunicate după data intrării în vigoare a 
prezentei OG, respectiv în termen  de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei OG- 
în cazul deciziilor comunicate până la data intrării în vigoare a prezentei OG; 
-cererea de anulare se depune, sub sancțiunea decăderii, până la 31.01.2022, respectiv în 
termenul de 90 de zile de la comunicarea deciziei, dacă termenul de 90 de zile se împlinește 
după 31.01.2022. 
Această facilitate se aplică și dacă obligațiile principale au fost stinse până la data intrării în 
vigoare a prezentei OG, cu condiția depunerii cererii până la 31.01.2022. 
Dacă dobânzile, penalitățile și toate accesoriile au fost stinse înainte/după intrarea în vigoare 
a prezentei OG, acestea se vor restitui conform art. 168 din Codul de procedură fiscală. 
 
 25.3.Pentru debitorii a căror activitate este restrânsă/închisă pe perioada stării de 
urgență/alertă, prin hotărâri emise de organele abilitate, și care beneficiază de eșalonarea la 
plată acordată de organul fiscal central, condițiile de menținere a valabilității acesteia se 
suspendă, la cerere, până la data când este reluată activitatea. 
Pentru plata cu întârziere a ratelor din graficele neachitate până la data reluării activității nu 
se calculează și nu se datorează accesorii. 
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Până la primul termen de plată după reluarea activității, organul fiscal reface graficul de 
eșalonare din oficiu, cu respectarea perioadei aprobate și îl comunică contribuabilului. 

 25.4.În cazul debitorilor care solicită înlesniri conform cap.IV_”Înlesniri la plată” din 
CPF, ulterior pierderii valabilității eșalonării acordate conform OUG 181/2020, pentru 
obligațiile fiscale principale și/sau accesorii rămase de plată din eșalonare, penalitatea 
datorată conform art.9 din OUG 181/2020 se anulează. 

 25.5.DNOR în curs de soluționare la data intrării în vigoare a prezentei OG se 
soluționează conform normelor legale în vigoare la momentul depunerii DNOR. 

 25.6.Cererile de eșalonare depuse conform OUG 181/2020, în curs de soluționare la 
data de 01.10.2021 se soluționează conform normelor legale în vigoare la data depunerii 
cererii. 
Eșalonarea la plată acordată conform OUG 181/2020 se supune prevederilor acestei OG. 
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