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MINISTERUL FINANȚELOR
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
DIRECȚIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANȚELOR PUBLICE IAȘI
DIRECȚIA COLECTARE

Modificări aduse Codului de procedură fiscală prin Ordonanța 11 din 2022*

Titlul I - Dispoziţii generale
Art. 11 Secretul fiscal

(3) Organul fiscal poate transmite informațiile pe care le deține:
a) autorităților publice, în scopul îndeplinirii obligațiilor prevăzute de
lege;

1. La articolul 11 alineatul (3), litera a) se modifică şi va avea
următorul cuprins:

"a) autorităţilor şi instituţiilor publice în scopul îndeplinirii
obligaţiilor prevăzute de lege;".

2. La articolul 11 alineatul (3), după litera a) se introduce o nouă
literă, litera a¹), cu următorul cuprins:

"a¹) 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;".
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(6) în scopul aplicării prevederilor alin. (3) lit. a) și c), autoritățile
publice pot încheia protocol privind schimbul de informații cu
organul fiscal deținător al informației ce se transmite.

Art. 11 - Secretul fiscal
3. La articolul 11, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul
cuprins:

"(6) În scopul aplicării prevederilor alin. (3) lit. a), a1) şi c),
autorităţile publice, instituţiile publice, instituţiile de interes public şi
autorităţile 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."

Titlul III- Dispoziţii procedurale generale
Art. 47 - Comunicarea actului administrativ fiscal

(16) în cazul actelor administrative fiscale emise de către organul
fiscal central, mijloacele electronice de transmitere la distanță,
procedura de comunicare a actelor administrative fiscale prin
mijloace electronice de transmitere la distanță, precum și condițiile în
care aceasta se realizează se aprobă prin ordin al ministrului
finanțelor publice, cu avizul Ministerului Comunicațiilor și Societății
Informaționale. Actele administrative fiscale emise de organul fiscal
central care se transmit obligatoriu prin asemenea mijloace se
stabilesc prin ordin al ministrului finanțelor publice.

16^1) în scopul comunicării actelor administrative prevăzute la alin.
(16), organul fiscal central poate să înregistreze din oficiu
contribuabilii/plătitorii în sistemul de comunicare electronică prin
mijloace electronice de transmitere la distanță. Procedura de înregistrare
din oficiu se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice.

4. La articolul 47, alineatele (16) şi (161) se modifică şi vor avea
următorul cuprins:

"(16) În cazul actelor administrative fiscale emise de către organul
fiscal central, mijloacele electronice de transmitere la distanţă,
procedura de comunicare a actelor administrative fiscale prin
mijloace electronice de transmitere la distanţă, precum şi condiţiile în
care aceasta se realizează se aprobă prin ordin al preşedintelui
A.N.A.F., cu avizul Autorităţii pentru Digitalizarea României. Actele
administrative fiscale emise de organul fiscal central care se transmit
obligatoriu prin asemenea mijloace se stabilesc prin ordin al
preşedintelui A.N.A.F.

(161) În scopul comunicării actelor administrative prevăzute la
alin. (16), organul fiscal central poate să înregistreze din oficiu
contribuabilii/plătitorii în sistemul de comunicare electronică prin
mijloace electronice de transmitere la distanţă. Procedura de
înregistrare din oficiu se aprobă prin ordin al preşedintelui A.N.A.F."
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Art. 52-Soluția fiscală individuală anticipată și acordul de preț
în avans

(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.

............................................................................................................
....

(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.

5. La articolul 52, alineatele (12), (21) şi (22) se modifică şi vor
avea următorul cuprins:

"(12) Termenul pentru soluţionarea cererii de emitere a unui acord
de preţ 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 soluţionarea cererii de emitere a soluţiei
fiscale individuale anticipate este de până la 6 luni. Dispoziţiile art.
77 sunt aplicabile în mod corespunzător.

..........................................................................................................
......

(21) Soluţia fiscală individuală anticipată, precum şi respingerea
cererii de emitere a soluţiei fiscale individuale anticipate se aprobă
prin ordin al ministrului finanţelor. Acordul de preţ în avans, precum
şi respingerea cererii de emitere a acordului de preţ în avans se
aprobă prin ordin al preşedintelui A.N.A.F.

(22) Prin ordin al ministrului finanţelor se stabileşte procedura
privind emiterea soluţiei fiscale individuale anticipate, precum şi
conţinutul cererii pentru emiterea soluţiei fiscale individuale
anticipate. Prin ordin al preşedintelui A.N.A.F. se stabileşte
procedura privind emiterea acordului de preţ în avans, precum şi
conţinutul cererii pentru emiterea acordului de preţ în avans şi a
cererii de modificare, extindere sau revizuire a acordului de preţ în
avans."
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Art. 59- Furnizarea periodică de informaţii

(1) Contribuabilul/Plătitorul este obligat să furnizeze periodic
organului fiscal central informații referitoare la activitatea
desfășurată.

(2) Furnizarea informațiilor prevăzute la alin. (1) se face prin
completarea unei declarații pe propria răspundere.

(3) Natura informaţiilor, periodicitatea, precum şi modelul
declaraţiilor se aprobă prin ordin al preşedintelui A.N.A.F. sau al
ministrului finanţelor publice, după caz, în funcţie de autoritatea care
trebuie să valorifice respectivele informaţii.

6. Articolul 59 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art. 59 - Furnizarea periodică de informaţii

(1) Contribuabilul/Plătitorul este obligat să furnizeze periodic
organului fiscal central informaţii referitoare la activitatea
desfăşurată.

(2) 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.

(3) Furnizarea informaţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2) se face prin
completarea unei declaraţii pe propria răspundere.

(4) Natura informaţiilor, periodicitatea, precum şi modelul
declaraţiilor se aprobă prin ordin al preşedintelui A.N.A.F.""

Art. 70¹ -Modalitatea de colaborare

(4) Procedura de înrolare, precum şi modalităţile de acces în
PatrimVen se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice.

7. La articolul 70¹, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul
cuprins:

"(4) Prin ordin al preşedintelui A.N.A.F. se aprobă:

a) procedura de înrolare, precum şi modalităţile de acces în
PatrimVen;

b) 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."
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Art.79-Transmiterea cererilor la organul fiscal prin mijloace
electronice de transmitere la distanță

(4) în cazul cererilor, înscrisurilor sau documentelor transmise de
către contribuabil/plătitor organului fiscal central, mijloacele
electronice de transmitere la distanță, procedura de transmitere a
cererilor, înscrisurilor ori documentelor prin mijloace electronice de
transmitere la distanță, precum și condițiile în care aceasta se
realizează se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice cu
avizul ministrului pentru societatea informațională.

8. La articolul 79, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul
cuprins:

"(4) În cazul cererilor, înscrisurilor sau documentelor transmise de
către contribuabil/plătitor organului fiscal central, mijloacele
electronice de transmitere la distanţă, procedura de transmitere a
cererilor, înscrisurilor ori documentelor prin mijloace electronice de
transmitere la distanţă, precum şi condiţiile în care aceasta se
realizează se aprobă prin ordin al preşedintelui A.N.A.F. cu avizul
Autorităţii pentru Digitalizarea României."

Art.80-Identificarea contribuabilului/plătitorului în mediul
electronic

b) persoanele fizice, altele decât cele prevăzute la lit. a), se identifică
prin intermediul furnizorilor de servicii publice de autentificare
electronică autorizați potrivit legii sau prin diverse dispozitive, cum ar
fi certificat calificat, credențiale de tip utilizator/parolă însoțite de liste
de coduri de autentificare de unică folosință, telefon mobil, digipass ori
alte dispozitive stabilite prin ordin al ministrului finanțelor publice, cu
avizul ministrului pentru societatea informațională, în cazul
identificării acestor persoane în relația cu organul fiscal central sau,
după caz, prin ordin al ministrului dezvoltării regionale și
administrației publice, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice cu
avizul ministrului pentru societatea informațională, în cazul
identificării acestor persoane în relația cu organul fiscal local. în aceste
cazuri, cererile, înscrisurile sau documentele se consideră semnate dacă
sunt îndeplinite toate condițiile din ordinele prevăzute la art. 79 alin.
(4) și (5).

9. La articolul 80 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea
următorul cuprins:

"b) persoanele fizice, altele decât cele prevăzute la lit. a), se
identifică prin intermediul furnizorilor de servicii publice de
autentificare electronică autorizaţi potrivit legii sau prin diverse
dispozitive, cum ar fi certificat calificat, credenţiale de tip
utilizator/parolă însoţite de liste de coduri de autentificare de unică
folosinţă, telefon mobil, digipass ori alte dispozitive stabilite prin ordin
al preşedintelui A.N.A.F., cu avizul Autorităţii pentru Digitalizarea
României, în cazul identificării acestor persoane în relaţia cu organul
fiscal central sau, după caz, prin ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice şi administraţiei, cu avizul Ministerului Finanţelor şi
cu avizul Autorităţii pentru Digitalizarea României, în cazul
identificării acestor persoane în relaţia cu organul fiscal local. În aceste
cazuri, cererile, înscrisurile sau documentele se consideră semnate dacă
sunt îndeplinite toate condiţiile din ordinele prevăzute la art. 79 alin.
(4) şi (5)."
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TITLUL V Stabilirea creanțelor fiscale
Art. 101-Obligația depunerii declarației fiscale

(4) în caz de inactivitate temporară sau în cazul obligațiilor de
declarare a unor venituri care, potrivit legii, sunt scutite la plata
impozitului pe venit, organul fiscal central poate aproba, la cererea
contribuabilului/plătitorului, alte termene sau condiții de depunere a
declarațiilor fiscale, în funcție de necesitățile administrării obligațiilor
fiscale. Asupra termenelor și condițiilor decide organul fiscal central
potrivit competențelor aprobate prin ordin al președintelui A.N.A.F.

10. La articolul 101, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul
cuprins:

"(4) În cazul obligaţiilor de declarare a unor venituri care, potrivit
legii, sunt scutite la plata impozitului pe venit, organul fiscal central
poate aproba, la cererea contribuabilului/ plătitorului, alte termene sau
condiţii de depunere a declaraţiilor fiscale, în funcţie de necesităţile
administrării obligaţiilor fiscale. Asupra termenelor şi condiţiilor
decide organul fiscal central potrivit competenţelor aprobate prin ordin
al preşedintelui A.N.A.F."

11. La articolul 101, după alineatul (4) se introduc patru noi
alineate, alineatele (4¹) - (4⁴), cu următorul cuprins:

"(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.

(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."

TITLUL VI Controlul fiscal
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Art. 119- Competența de efectuare a inspecției fiscale

Inspecția fiscală se exercită exclusiv, nemijlocit și neîngrădit de
organul fiscal competent potrivit cap. I și II ale titlului III. Organele
fiscale care sunt competente să efectueze inspecția fiscală sunt
denumite în sensul prezentului capitol organe de inspecție fiscală.

12. La articolul 119, după alineatul (1) se introduce un nou alineat,
alineatul (2), cu următorul cuprins:

"(2) 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."

Art. 148- Sfera și obiectul verificării documentare

(2) Verificarea documentară constă în efectuarea unei analize de
coerență a situației fiscale a contribuabilului/plătitorului, pe baza
documentelor existente la dosarul fiscal al contribuabilului/plătitorului,
precum și pe baza oricăror informații și documente transmise de terți
sau deținute de organul fiscal, care au relevanță pentru determinarea
situației fiscale.

13. La articolul 148, după alineatul (2) se introduc două noi
alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:

"(3) Prevederile art. 119 şi 120 sunt aplicabile în mod corespunzător
şi în cazul verificării documentare efectuate de către organele de
inspecţie fiscală.

(4) Prevederile art. 138 alin. (2) 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."

TITLUL VII Colectarea creanțelor fiscale
Art. 153-Evidența creanțelor fiscale
(3) Accesul la evidența creanțelor fiscale se efectuează potrivit
procedurii și condițiilor aprobate, astfel:
a) prin ordin al ministrului finanţelor publice, în cazul evidenţei
creanţelor fiscale organizate de organul fiscal central;

14. La articolul 153 alineatul (3), litera a) se modifică şi va avea
următorul cuprins:

"a) prin ordin al preşedintelui A.N.A.F., în cazul evidenţei creanţelor
fiscale organizate de organul fiscal central;".
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Art. 170¹-Prevederi speciale privind restituirea impozitului pe
dividende
(1) În cazul în care din regularizarea anuală a dividendelor plătite ca
urmare a distribuirii parţiale în cursul anului, potrivit art. 67 din Legea
societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, 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 şi până la împlinirea termenului de prescripţie a dreptului
de a cere restituirea. Pentru diferenţele de restituit sunt aplicabile
prevederile art. 167 sau 168, după caz.

15. La articolul 170¹, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul
cuprins:

"Art. 170¹ - (1) În cazul în care din regularizarea anuală a
dividendelor distribuite parţial în cursul anului, potrivit art. 67 din
Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, 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.
Pentru diferenţele de restituit sunt aplicabile prevederile art. 167 sau
168, după caz."

Art. 186-Condiții de acordare a eșalonării la plată

c) să nu se afle în procedura insolvenței;

15. La articolul 186 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea
următorul cuprins:

"c) să nu se afle în procedura insolvenţei potrivit legii. Debitorul
care se află în procedura insolvenţei şi doreşte eşalonarea la plată poate
solicita această înlesnire la plată cu condiţia ca până la data emiterii
deciziei de eşalonare la plată să iasă din procedura insolvenţei;".

Art. 186-Condiții de acordare a eșalonării la plată

e) să nu li se fi stabilit răspunderea potrivit legislației privind
insolvența și/sau răspunderea solidară, potrivit prevederilor art. 25 și
26. Prin excepție, dacă actele prin care s-a stabilit răspunderea sunt
definitive în sistemul căilor administrative și judiciare de atac, iar suma
pentru care a fost atrasă răspunderea a fost achitată, condiția se
consideră îndeplinită.

17. La articolul 186 alineatul (1), litera e) se abrogă.

Art. 194-Condiții de menținere a valabilității eșalonării la plată

j) să achite sumele pentru care s-a stabilit răspunderea potrivit

18. La articolul 194 alineatul (1), litera j) se modifică şi va avea
următorul cuprins:

"j) să achite sumele pentru care s-a stabilit răspunderea potrivit
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prevederilor legislației privind insolvența și/sau răspunderea solidară
potrivit prevederilor art. 25 și 26, în cel mult 30 de zile de la data
stabilirii răspunderii;

prevederilor legislaţiei privind insolvenţa şi/sau răspunderea solidară
potrivit prevederilor art. 25 şi 26, în cel mult 30 de zile de la data
stabilirii răspunderii, cu excepţia situaţiei în care debitorul a solicitat
eşalonarea la plată potrivit art. 195;".

Art. 195-Modificarea deciziei de eșalonare la plată în perioada de
valabilitate a eșalonării

1) Pe perioada de valabilitate a eşalonării, decizia de eşalonare la plată
poate fi modificată la cererea debitorului prin includerea în eşalonare a
următoarelor obligaţii fiscale cuprinse în certificatul de atestare fiscală
emis de organul fiscal competent:
a) obligaţiile fiscale de a căror plată depinde menţinerea valabilităţii
eşalonării la plată, prevăzute la art. 194 alin. (1) lit. a) - c), e) - i) şi n);
b) obligaţiile fiscale exigibile la data comunicării deciziei de menţinere
a valabilităţii eşalonării, prevăzute la art. 200 alin. (2), cu excepţia
sumelor de natura celor prevăzute la art. 194 alin. (1) lit. j).

(3) Cererea se depune până la îplinirea termenului prevăzut la art. 194
alin. (1) lit. a) - c), e) - i) sau n), după caz, ori până la îplinirea
termenului prevăzut la art. 200 alin. (2) şi se soluţionează de organul
fiscal competent prin decizie de modificare a deciziei de eşalonare la
plată sau decizie de respingere, după caz.

19. La articolul 195, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea
următorul cuprins:

"Art. 195 - (1) Pe perioada de valabilitate a eşalonării, decizia de
eşalonare la plată poate fi modificată la cererea debitorului prin
includerea în eşalonare a următoarelor obligaţii fiscale cuprinse în
certificatul de atestare fiscală emis de organul fiscal competent:

a) obligaţiile fiscale de a căror plată depinde menţinerea valabilităţii
eşalonării la plată, prevăzute la art. 194 alin. (1) lit. a) - c), e) - j) şi n);

b) obligaţiile fiscale exigibile la data comunicării deciziei de
menţinere a valabilităţii eşalonării, prevăzute la art. 200 alin. (2).

..............................................................................................................
......

(3) Cererea se depune până la împlinirea termenului prevăzut la art.
194 alin. (1) lit. a) - c), e) - j) sau n), după caz, ori până la împlinirea
termenului prevăzut la art. 200 alin. (2) şi se soluţionează de organul
fiscal competent prin decizie de modificare a deciziei de eşalonare la
plată sau decizie de respingere, după caz."

Art. 236- Executarea silită a sumelor ce se cuvin debitorilor

(3) în cazul sumelor urmăribile reprezentând venituri și disponibilități
în valută, băncile sunt autorizate să efectueze convertirea în lei a
sumelor în valută, fără consimțământul titularului de cont, la cursul de
schimb afișat de acestea pentru ziua respectivă.
.................................................................................................................
....

20. La articolul 236, alineatele (3) şi (13) - (15) se modifică şi vor
avea următorul cuprins:

"(3) În cazul sumelor urmăribile reprezentând venituri şi
disponibilităţi în valută, instituţiile de credit sunt autorizate să
efectueze convertirea în lei a sumelor în valută, fără consimţământul
titularului de cont, la cursul de schimb afişat de acestea pentru ziua
respectivă.

..............................................................................................................
.......
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(13) în măsura în care este necesar, pentru achitarea sumei datorate la
data sesizării băncii, potrivit alin. (12), sumele existente, precum și
cele viitoare provenite din încasările zilnice în conturile în lei și în
valută sunt indisponibilizate în limita sumei necesare pentru realizarea
obligației ce se execută silit, astfel cum aceasta rezultă din adresa de
înființare a popririi. Băncile au obligația să plătească sumele
indisponibilizate în contul indicat de organul de executare silită în
termen de 3 zile lucrătoare de la indisponibilizare.
(14) Din momentul indisponibilizării, respectiv de la data și ora
primirii adresei de înființare a popririi asupra disponibilităților bănești,
băncile nu procedează la decontarea documentelor de plată primite,
respectiv la debitarea conturilor debitorilor, și nu acceptă alte plăți din
conturile acestora până la achitarea integrală a obligațiilor fiscale
înscrise în adresa de înființare a popririi, cu excepția:
a) sumelor necesare plății drepturilor salariale, inclusiv a impozitelor și
contribuțiilor aferente acestora, reținute la sursă, dacă, potrivit
declarației pe propria răspundere a debitorului sau reprezentantului său
legal, rezultă că debitorul nu deține alte disponibilități bănești;
b) sumelor necesare plății accizelor de către antrepozitarii autorizați. în
acest caz, debitorul prezintă instituției de credit odată cu dispoziția de
plată și copia certificată, conform cu originalul, a autorizației de
antrepozitar;
c) sumelor necesare plății accizelor, în numele antrepozitarilor
autorizați, de către cumpărătorii de produse energetice;
d) sumelor necesare plății obligațiilor fiscale de care depinde
menținerea valabilității înlesnirii. în acest caz, debitorul va prezenta
instituției de credit odată cu dispoziția de plată și copia certificată,
conform cu originalul, a documentului prin care s-a aprobat înlesnirea
la plată.
(15) Pe perioada popririi asigurătorii, băncile acceptă plăți din
conturile debitorilor dispuse pentru stingerea sumelor prevăzute la alin.
(14), precum și pentru stingerea obligațiilor fiscale aferente bugetelor

(13) În măsura în care este necesar, pentru achitarea sumei datorate
la data sesizării instituţiei de credit, potrivit alin. (12), sumele
existente, precum şi cele viitoare provenite din încasările zilnice în
conturile în lei şi în valută sunt indisponibilizate în limita sumei
necesare pentru realizarea obligaţiei ce se execută silit, astfel cum
aceasta rezultă din adresa de înfiinţare a popririi. Instituţiile de credit
au obligaţia să plătească sumele indisponibilizate în contul indicat de
organul de executare silită în termen de 3 zile lucrătoare de la
indisponibilizare.

(14) Din momentul indisponibilizării, respectiv de la data şi ora
primirii adresei de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti,
instituţiile de credit nu procedează la decontarea documentelor de plată
primite, respectiv la debitarea conturilor debitorilor şi nu acceptă alte
plăţi din conturile acestora până la achitarea integrală a obligaţiilor
fiscale înscrise în adresa de înfiinţare a popririi, cu excepţia:

a) sumelor necesare plăţii drepturilor salariale, inclusiv a impozitelor
şi contribuţiilor aferente acestora, reţinute la sursă, dacă, potrivit
declaraţiei pe propria răspundere a debitorului sau reprezentantului său
legal, rezultă că debitorul nu deţine alte disponibilităţi băneşti;

b) sumelor necesare plăţii accizelor de către antrepozitarii autorizaţi.
În acest caz, debitorul prezintă instituţiei de credit odată cu dispoziţia
de plată şi copia certificată, conform cu originalul, a autorizaţiei de
antrepozitar;

c) sumelor necesare plăţii accizelor, în numele antrepozitarilor
autorizaţi, de către cumpărătorii de produse energetice;

d) sumelor necesare plăţii obligaţiilor fiscale de care depinde
menţinerea valabilităţii înlesnirii. În acest caz, debitorul va prezenta
instituţiei de credit odată cu dispoziţia de plată şi copia certificată,
conform cu originalul, a documentului prin care s-a aprobat înlesnirea
la plată.

(15) Pe perioada popririi asigurătorii, instituţiile de credit acceptă
plăţi din conturile debitorilor dispuse pentru stingerea sumelor
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administrate de organul fiscal care a înființat poprirea. prevăzute la alin. (14), precum şi pentru stingerea obligaţiilor fiscale
aferente bugetelor administrate de organul fiscal care a înfiinţat
poprirea."
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