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Ministerul Finanţelor  
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală  
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Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea 

 
 

 
Principalele modificări ale Codului de procedură fiscală 

 prin O.G. nr. 11/2022 
 

 În Monitorul Oficial nr. 97/31.01.2022 a fost publicată O.G. nr. 11/2022 pentru 
modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru modificarea unor 
termene. 
 
Principalele modificări și completări la Legea 207/2015 – Codul de procedură fiscală: 
1.Procedura de comunicare a actelor administrative fiscale prin mijloace electronice de 
transmitere la distanta se aprobă prin O.P.A.N.A.F. (în loc de O.M.F.). 
2. Organul fiscal poate transmite informațiile pe care le deține atât autorităților publice, 
cât și instituțiilor publice, precum și  instituţiilor de interes public definite potrivit 
actelor normative de organizare şi funcţionare, care sunt învestite să îndeplinească un 
serviciu de interes public, în scopul îndeplinirii obligaţiilor prevăzute de lege. 
În scopul aplicării acestor prevederi, entitățile menționate mai sus, precum și 
autoritățile judiciare pot încheia protocol privind schimbul de informaţii cu organul fiscal 
deţinător al informaţiei, ce se transmite prin sistemul informatic propriu al Ministerului 
Finanţelor/A.N.A.F., denumit PatrimVen. 
3. Termenul pentru soluţionarea cererii de emitere a soluţiei fiscale individuale 
anticipate este de până la 6 luni (în loc de până la 3 luni). Dispoziţiile art. 77 sunt 
aplicabile în mod corespunzător. 
4.Prevederile referitoare la “Furnizarea periodică de informatii” se completează cu 
prevederea conform căreia “Contribuabilul/Plătitorul care pune la dispoziţie o interfaţă 
electronică prin care se facilitează tranzacţiile comerciale online este obligat să 
furnizeze periodic organului fiscal central informaţii referitoare la tranzacţiile 
desfăşurate prin intermediul acesteia”. 
5.Prin O.P.A.N.A.F. (în loc de O.M.F.) se vor aproba condiţiile de furnizare a informaţiilor, 
modelul-cadru al protocolului de colaborare, procedura privind schimbul de informaţii 
între A.N.A.F. şi persoanele juridice de drept privat semnatare, precum şi modalităţile de 
acces în sistemele informatice dedicate. 
6.Referitor la depunerea declarațiilor fiscale, s-a exclus obligativitatea depunerii 
acestora pe perioada inactivității temporare, astfel că art. 101 din C.P.F. se completează 
cu urmatoarele prevederi: 
“(41) Entităţile înregistrate în registrul comerţului, pentru care există înscrise menţiuni 
privind inactivitatea temporară, nu au obligaţia depunerii declaraţiilor fiscale pentru 
perioada în care se află în inactivitate temporară, începând cu data de 1 a lunii 
următoare înscrierii menţiunii privind inactivitatea temporară în registrul comerţului. 
(42) Celelalte entităţi, altele decât cele prevăzute la alin. (41), nu au obligaţia 
depunerii declaraţiilor fiscale, pentru perioada pentru care au solicitat suspendarea 
activităţii la organismele care le-au autorizat, începând cu data de 1 a lunii următoare 
înscrierii menţiunii privind suspendarea activităţii în registrul contribuabililor. 
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(43) Aplicarea prevederilor alin. (41) şi (42) încetează la data reluării activităţii sau la 
împlinirea unui termen de 3 ani de la data înregistrării în registrul comerţului a 
menţiunii privind inactivitatea temporară sau a menţiunii privind suspendarea activităţii 
în registrul contribuabililor. 
(44) Obligaţiile de declarare, aferente activităţii desfăşurate anterior înregistrării 
inactivităţii temporare/suspendării, se menţin." 
7.Referitor la competența de efectuare a inspecției fiscale, art. 119 se completează cu 
prevederea conform căreia “prin excepţie de la prevederile alin. (1), competenţa de 
efectuare a inspecţiei fiscale în cazul creanţelor administrate de organul fiscal central 
poate fi stabilită prin ordin al preşedintelui A.N.A.F. şi în sarcina altor organe fiscale 
care nu au competenţă potrivit cap. I al titlului III." 
8. Prevederile art. 119-referitoare la competența de efectuare a inspecției fiscale şi 
120-referitoare la regulile speciale privind competența de efectuare a inspecției fiscale, 
sunt aplicabile în mod corespunzător şi în cazul verificării documentare efectuate de 
către organele de inspecţie fiscală. 
9.Prevederile art. 138 alin. (2)-referitoare la verificarea situației fiscale  personale a PF 
şi dispoziţiile legale prevăzute în ordinul preşedintelui A.N.A.F. emis în temeiul art. 138 
alin. (3) se aplică în mod corespunzător şi în cazul verificării documentare efectuate de 
către organele fiscale competente să exercite verificarea situaţiei fiscale personale. 
10. În cazul în care din regularizarea anuală a dividendelor distribuite parţial în cursul 
anului, rezultă sume de restituit de la buget, plătitorul de dividende depune la organul 
fiscal competent o declaraţie de regularizare/cerere de restituire, după restituirea de 
către asociaţi sau acţionari a dividendelor plătite sau după aprobarea situaţiilor 
financiare anuale în cazul dividendelor interimare distribuite neplătite, până la 
împlinirea termenului de prescripţie a dreptului de a cere restituirea. 
11.Referitor la condiția de acordare a eșalonării la plata – “debitorul să nu se afle în 
procedura insolvenței potrivit legii”, se completează cu prevederea conform căreia 
“debitorul care se află în procedura insolvenţei şi doreşte eşalonarea la plată poate 
solicită această înlesnire la plată cu condiţia ca până la data emiterii deciziei de 
eşalonare la plată să iasă din procedura insolvenţei;". 
12.Referitor la executarea silita a sumelor ce se cuvin debitorilor, atribuțiile băncilor de 
la art. 236 din C.P.F., se extind de la banci, la toate institutiile de credit. 

Alte dispozitii: 
1. Conform art.IV din prezenta O.G., până la data de 31 decembrie 2022, operatorii 
economici care efectuează livrări de bunuri sau prestări de servicii prin intermediul 
automatelor comerciale ce funcţionează pe bază de plăţi cu cardul, precum şi de 
acceptatoare de bancnote sau monede, după caz, au obligaţia de a dota automatele 
comerciale cu A.M.E.F. prevăzute la art. 3 alin. (2) din O.U.G. nr. 28/1999, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare. 
2. Conform art.V din prezenta O.G., Ministerul Finanţelor preia, de la Agenţia Naţională 
de Administrare Fiscală, activitatea de emitere a soluţiilor fiscale individuale anticipate, 
precum şi posturile corespunzătoare. 
În baza art. IX din prezenta O.G., cererile de emitere a soluţiei fiscale individuale 
anticipate în curs de soluţionare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, se 
soluţionează de către Ministerul Finanţelor. 
3.Potrivit art. VIII din prezenta O.G., urmatoarele modificări ale Legii nr. 207/2015 
privind Codul de procedură fiscală intră în vigoare la 1 martie 2022: 
-dispozițiile referitoare la aprobarea procedurii de comunicare a actelor administrative 
fiscale prin mijloace electronice de comunicare la distanta, prin O.P.A.N.A.F., cu avizul 
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Autorității pentru Digitalizarea Romaniei(A.D.R.).  O.P.A.N.A.F.  se va emite in termen de 
60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei O.G.; 
- aprobarea procedurii de înrolare în PatrimVen. O.P.A.N.A.F. se va emite în termen de 60 
de zile de la intrarea în vigoare a prezentei O.G.; 
-aprobarea condițiilor în care contribuabilii adresează înscrisuri organului fiscal central 
prin mijloace de comunicare la distanta, prin O.P.A.N.A.F., cu avizul Autorității pentru 
Digitalizarea Romaniei(A.D.R.). O.P.A.N.A.F. se va emite în termen de 60 de zile de la 
intrarea în vigoare a prezentei O.G.; 
-aprobarea procedurii de identificare a contribuabililor în mediul online, prin 
O.P.A.N.A.F., cu avizul Autorității pentru Digitalizarea Romaniei(A.D.R.). O.P.A.N.A.F.  se 
va emite in termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei O.G.; 
-procedura de organizare a evidenței creantelor fiscale de către organul fiscal central, 
prin O.P.A.N.A.F., cu avizul Autorității pentru Digitalizarea Romaniei(A.D.R.). O.P.A.N.A.F. 
se va emite în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei O.G. 
NOTA: Până acum, aceste ordine se emiteau de către MF. 
 
 
 
 
 


