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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 de urgenţă nr.188 din 28 decembrie 2022

Prevederile Codului de procedură fiscală în vigoare ÎNAINTE
de modificările aduse de Ordonanța 188/2022

Prevederile Codului de procedură fiscală în vigoare DUPĂ
modificările aduse de Ordonanța 188/2022

Titlul I-Dispoziţii procedurale generale
Cap. I-Domeniul de aplicare a Codului de procedură fiscală

La articolul 1, după punctul 20 se introduc două noi
puncte, pct. 20^1 şi 20^2, cu următorul cuprins:
"20^1. dosarul administrativ al acţiunii de control fiscal -
totalitatea documentelor şi informaţiilor care stau la baza
constatărilor organului de control fiscal din punct de vedere
faptic şi legal, precum şi cele emise în legătură cu
administrarea mijloacelor de probă;
20^2. dosarul fiscal-ansamblul documentelor şi informaţiilor
primite sau elaborate, deţinute de organul fiscal în legătură
cu activitatea de administrare a creanţelor fiscale ale unui
contribuabil/plătitor;
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Cap. II Principii generale de conduită in admnistrarea creanţelor fiscale
La articolul 7, după alineatul (4) se introduce un nou
alineat, alin. (4^1), cu următorul cuprins:

"(4^1) Organul fiscal are obligaţia ca, la cererea scrisă a
contribuabilului/plătitorului supus unei acţiuni de control
fiscal, să pună la dispoziţia acestuia dosarul administrativ al
acţiunii de control fiscal. Acolo unde este cazul,
documentele/informaţiile sunt anonimizate pentru a se
asigura confidenţialitatea datelor cu caracter personal şi
secretul fiscal."

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

La articolul 7, după alineatul (7) se introduce un nou
alineat, alin. (7^1), cu următorul cuprins:

"(7^1) În cadrul criteriilor generale prevăzute la alin. (7) se
vor avea în vedere inclusiv criteriile de natură economică."

“ (10) Analiza de risc se efectuează periodic, caz în care
organul fiscal stabileşte şi clasa/subclasa de risc fiscal a
contribuabilului.˝

La articolul 7, alineatul (10) se modifică şi va avea
următorul cuprins:

"(10) Analiza de risc se efectuează periodic, caz în care
organul fiscal stabileşte şi clasa/subclasa de risc fiscal a
contribuabilului. Clasa/Subclasa de risc fiscal se comunică
contribuabilului, la cererea acestuia, prin orice mijloc de
comunicare care asigură dovada primirii informaţiei, cu
excepţia cazului în care obiective de interes general justifică
restrângerea accesului la această informaţie."
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Titlul III Dispoziţii procedurale generale
Cap. V Administrarea şi aprecierea probelor

e) efectuarea, în condiţiile legii, de controale curente,
operative şi inopinate sau controale tematice, după caz.

La articolul 55 alineatul (2), litera e) se modifică şi va avea
următorul cuprins:

"e) efectuarea, în condiţiile legii, de controale inopinate
sau controale antifraudă, după caz."

(1) Organul fiscal poate solicita prezenţa
contribuabilului/plătitorului la sediul său pentru a da
informaţii şi lămuriri necesare stabilirii situaţiei sale fiscale
reale. Odată cu această solicitare, când este cazul, organul
fiscal indică şi documentele pe care contribuabilul/plătitorul
este obligat să le prezinte.

La articolul 56, alineatul (1) se modifică şi va avea
următorul cuprins:

"(1) Organul fiscal poate solicita prezenţa
contribuabilului/plătitorului la sediul său pentru a da
informaţii şi lămuriri necesare stabilirii situaţiei sale fiscale
reale. Odată cu această solicitare, când sunt necesare
documente/informaţii pentru clarificarea situaţiei fiscale,
organul fiscal indică şi documentele pe care
contribuabilul/plătitorul este obligat să le prezinte, atunci
când acestea nu sunt deţinute de organul fiscal."

(2) Cererea de furnizare a informaţiilor se formulează în scris.
În cerere organul fiscal trebuie să specifice natura
informaţiilor solicitate pentru determinarea stării de fapt
fiscale şi documentele care susţin informaţiile furnizate.

La articolul 58, alineatul (2) se modifică şi va avea
următorul cuprins:

"(2) Cererea de furnizare a informaţiilor se formulează în
scris. În cerere, organul fiscal trebuie să specifice natura
informaţiilor solicitate pentru determinarea stării de fapt
fiscale şi documentele care susţin informaţiile furnizate,
atunci când acestea nu sunt deţinute de organul fiscal."
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(2) Organul fiscal poate solicita punerea la dispoziţie a
înscrisurilor la sediul său ori la domiciliul fiscal al persoanei
obligate să le prezinte.

La articolul 64, alineatul (2) se modifică şi va avea
următorul cuprins:

"(2) Organul fiscal poate solicita punerea la dispoziţie a
înscrisurilor la sediul său ori la domiciliul fiscal al persoanei
obligate să le prezinte. Punerea la dispoziţie a înscrisurilor la
sediul organului fiscal se poate realiza prin transmiterea
acestora prin poştă, cu confirmare de primire, prin
depunerea la registratura organului fiscal sau prin mijloacele
electronice de transmitere la distanţă în condiţiile art. 79."

(3) Organul fiscal central este obligat să transmită organelor
fiscale locale informaţii privind sursele de venit ale
persoanelor fizice. Periodicitatea, formatul şi modalitatea de
transmitere se stabilesc prin ordin comun al ministrului
finanţelor publice şi al ministrului dezvoltării regionale şi
administraţiei publice.

La articolul 68, alineatul (3) se modifică şi va avea
următorul cuprins:

"(3) Organul fiscal central este obligat să transmită
organelor fiscale locale informaţii privind sursele de venit ale
persoanelor fizice. Organele fiscale locale şi organul fiscal
central încheie protocolul denumit «Protocol de aderare la
serviciile sistemului informatic PatrimVen», care se transmite
prin sistemul informatic propriu al Ministerului
Finanţelor/ANAF în conformitate cu art. 70^1 alin. (1) lit. a)
şi alin. (2)."

Cap VII Transmiterea cererilor de către contribuabili/plătitori şi identificarea acestora în mediul electronic
La articolul 79, după alineatul (1^2) se introduce un nou
alineat, alin. (1^3), cu următorul cuprins:

"(1^3) În procedura de control fiscal ori de soluţionare a
contestaţiei, cererile, înscrisurile sau orice alte documente
pot fi transmise de contribuabili/plătitori, inclusiv de cei
prevăzuţi la alin. (1^1), prin mijloace electronice de
transmitere la distanţă în condiţiile alin. (4) sau (5), după
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caz, ori prin poştă, cu confirmare de primire sau prin poşta
electronică la adresa de e-mail indicată de organul de control
sau de soluţionare a contestaţiei ori depuse la registratura
organului fiscal competent. În mod similar, organul de
control sau de soluţionare a contestaţiei poate transmite
solicitări, înscrisuri sau orice alte documente prin mijloace
electronice de transmitere la distanţă în condiţiile alin. (4)
sau (5), după caz, ori prin poştă, cu confirmare de primire,
sau prin poşta electronică la adresa de e-mail indicată de
contribuabil/plătitor."

Titlul VI Controlul fiscal
Cap. I Inspecţia fiscală

i) stabilirea corectă a bazei de impunere, a diferenţelor
datorate în plus sau în minus, după caz, faţă de obligaţia
fiscală principală declarată de către contribuabil/plătitor
şi/sau stabilită, după caz, de organul fiscal;

La articolul 113 alineatul (2), litera i) se modifică şi va
avea următorul cuprins:

"i) stabilirea bazei de impozitare, a diferenţelor datorate
în plus sau în minus, după caz, faţă de obligaţia fiscală
principală declarată de către contribuabil/plătitor şi/sau
stabilită, după caz, de organul fiscal;".

La articolul 118, după alineatul (1) se introduce un nou
alineat, alin. (1^1), cu următorul cuprins:

"(1^1) Activitatea de inspecţie fiscală efectuată de organul
fiscal central se organizează în baza programelor întocmite la
nivel central."

La articolul 118, alineatele (2) şi (4) se modifică şi vor
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(2) Inspecţia fiscală se exercită pe baza principiilor
independenţei, unicităţii, autonomiei, ierarhizării,
teritorialităţii şi descentralizării.

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

(4) La începerea inspecţiei fiscale, organul de inspecţie fiscală
trebuie să prezinte contribuabilului/plătitorului legitimaţia de
inspecţie şi ordinul de serviciu semnat de conducătorul
organului de inspecţie fiscală. Începerea inspecţiei fiscale
trebuie consemnată în registrul unic de control ori de câte ori
există obligaţia ţinerii acestuia.

avea următorul cuprins:

"(2) Inspecţia fiscală se exercită, în cazul organului fiscal
local, pe baza principiilor independenţei, unicităţii,
autonomiei, ierarhizării, teritorialităţii şi descentralizării, iar
în cazul organului fiscal central se exercită pe baza
principiilor independenţei, unicităţii, autonomiei ierarhizării
şi deconcentrării.

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

(4) La începerea inspecţiei fiscale, organul de inspecţie
fiscală trebuie să prezinte contribuabilului/plătitorului
legitimaţia de inspecţie şi ordinul de serviciu semnat de
conducătorul organului de inspecţie fiscală. Legitimaţia de
inspecţie şi ordinul de serviciu pot fi prezentate şi prin
utilizarea mijloacelor video de comunicare la distanţă. În
cazul organului fiscal central, prezentarea legitimaţiei de
inspecţie şi a ordinului de serviciu se realizează conform
procedurii aprobate prin ordin al preşedintelui ANAF.
Începerea inspecţiei fiscale trebuie consemnată în registrul
unic de control ori de câte ori există obligaţia ţinerii acestuia
şi inspecţia fiscală se desfăşoară în spaţiile de lucru ale
contribuabilului/plătitorului."

Competenţa de efectuare a inspecţiei fiscale

(1) Inspecţia fiscală se exercită exclusiv, nemijlocit şi
neîngrădit de organul fiscal competent potrivit cap. I şi II ale
titlului III. Organele fiscale care sunt competente să efectueze

Articolul 119 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Competenţa de efectuare a inspecţiei fiscale

“(1) Inspecţia fiscală se exercită exclusiv, nemijlocit şi
neîngrădit de organul fiscal central competent potrivit art.
29 sau organul fiscal local competent potrivit art. 37 şi 38.
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inspecţia fiscală sunt denumite în sensul prezentului capitol
organe de inspecţie fiscală.

(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.

Organele fiscale care sunt competente să efectueze inspecţia
fiscală sunt denumite, în sensul prezentului capitol, organe
de inspecţie fiscală.

(2) Prin excepţie de la prevederile art. 30, în cazul
creanţelor administrate de organul fiscal central, organele de
inspecţie fiscală au competenţă de efectuare a inspecţiei
fiscale pe întreg teritoriul ţării.

(3) Dispoziţiile prezentului articol sunt aplicabile în mod
corespunzător şi în cazul verificării documentare efectuate
de către structurile de inspecţie fiscală din cadrul organului
fiscal central."

Articolul 120 se abrogă.

(1) Selectarea contribuabililor/plătitorilor ce urmează a fi
supuşi inspecţiei fiscale este efectuată de către organul de
inspecţie fiscală competent, în funcţie de nivelul riscului.
Nivelul riscului se stabileşte pe baza analizei de risc.

La articolul 121, alineatul (1) se modifică şi va avea
următorul cuprins:

"(1) În cazul creanţelor fiscale administrate de organul
fiscal local, selectarea contribuabililor/plătitorilor ce
urmează a fi supuşi inspecţiei fiscale este efectuată de către
organul de inspecţie fiscală competent, în funcţie de nivelul
riscului. Nivelul riscului se stabileşte pe baza analizei de risc.
În cazul creanţelor fiscale administrate de organul fiscal
central, selectarea contribuabililor/plătitorilor pentru
efectuarea acţiunii de inspecţie fiscală se efectuează la
nivelul aparatului central al ANAF, în funcţie de nivelul
riscului stabilit pe baza analizei de risc."

La articolul 121, după alineatul (1) se introduce un nou
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alineat, alin. (1^1), cu următorul cuprins:

"(1^1) Prin excepţie de la alin. (1), în cazul creanţelor
fiscale administrate de organul fiscal central,
contribuabilii/plătitorii pot fi selectaţi în mod aleatoriu
pentru efectuarea unei acţiuni de inspecţie fiscală. Termenii
şi condiţiile în care se realizează selectarea aleatorie se
stabilesc prin ordin al preşedintelui ANAF. Într-un an
calendaristic, procentul maximal de contribuabili/plătitori
selectaţi în mod aleatoriu nu poate depăşi 10% din totalul
contribuabililor/plătitorilor selectaţi pentru efectuarea
inspecţiei fiscale în anul respectiv. Depăşirea procentului de
10% reprezintă abatere disciplinară, iar conducătorul
structurii de inspecţie fiscală are obligaţia să ia măsuri de
sancţionare a persoanelor vinovate."

După articolul 121 se introduce un nou articol, art. 121^1,
cu următorul cuprins:

Notificarea de conformare emisă de organul fiscal
central în cazul inspecţiei fiscale

“(1) Pentru contribuabilii/plătitorii prezumtivi a fi
selectaţi pentru efectuarea inspecţiei fiscale, organul de
inspecţie fiscală transmite acestora, în scris, o notificare de
conformare cu privire la riscurile fiscale identificate în scopul
reanalizării de către aceştia a situaţiei fiscale şi, după caz,
de a depune sau de a corecta declaraţiile fiscale.

(2) Prin notificare se comunică
contribuabilului/plătitorului că în termen de 30 de zile de la
data comunicării notificării are posibilitatea să depună sau să
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corecteze declaraţiile fiscale. Până la expirarea acestui
termen, organul de inspecţie fiscală nu întreprinde nicio
acţiune în vederea selectării pentru efectuarea inspecţiei
fiscale.

(3) Depunerea sau corectarea declaraţiilor fiscale de către
contribuabil/plătitor nu împiedică selectarea pentru
efectuarea inspecţiei fiscale, însă numai după împlinirea
termenului prevăzut la alin. (2).

(4) După împlinirea termenului prevăzut la alin. (2)
contribuabilii/plătitorii cu risc fiscal ridicat care nu au
remediat riscurile fiscale pentru care au fost notificaţi sunt
supuşi obligatoriu unei inspecţii fiscale sau unei verificări
documentare.

(5) Modelul notificării de conformare, periodicitatea
emiterii notificărilor, precum şi procedura de notificare se
aprobă prin ordin al preşedintelui ANAF."

La articolul 122 alineatul (7), după litera d) se introduce o
nouă literă, lit. e), cu următorul cuprins:

"e) posibilitatea depunerii sau corectării declaraţiei de
impunere aferentă perioadelor şi creanţelor fiscale ce vor
face obiectul inspecţiei fiscale, până la data începerii
inspecţiei fiscale."

La articolul 123, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor
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(2) Data începerii inspecţiei fiscale este data menţionată în
registrul unic de control ori de câte ori există obligaţia ţinerii
acestuia. În cazul contribuabilului/plătitorului care nu ţine sau
nu prezintă organului de inspecţie fiscală registrul unic de
control, această dată se înscrie într-un proces-verbal de
constatare. Procesul-verbal se semnează de către organul de
inspecţie fiscală şi contribuabil/plătitor şi se înregistrează la
registratura contribuabilului/plătitorului ori de câte ori există
o astfel de registratură.

(3) Dacă inspecţia fiscală nu poate începe în termen de cel
mult 5 zile lucrătoare de la data prevăzută în aviz,
contribuabilul/plătitorul este înştiinţat, în scris, asupra noii
date de începere a inspecţiei fiscale.

avea următorul cuprins:

"(2) Data începerii inspecţiei fiscale este data menţionată
în registrul unic de control dacă există obligaţia ţinerii
acestuia şi inspecţia se desfăşoară în spaţiile de lucru ale
contribuabilului/plătitorului. În cazul
contribuabilului/plătitorului care nu ţine sau nu prezintă
organului de inspecţie fiscală registrul unic de control,
această dată se înscrie într-un proces-verbal de constatare.
Procesul-verbal de constatare se semnează de către organul
de inspecţie fiscală şi de către contribuabil/plătitor şi se
înregistrează la registratura contribuabilului/plătitorului ori
de câte ori există o astfel de registratură.

(3) În cazul în care inspecţia fiscală se desfăşoară în
spaţiile de lucru ale contribuabilului/plătitorului şi nu poate
începe în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data
prevăzută în aviz, contribuabilul/plătitorul este înştiinţat, în
scris, asupra noii date de începere a inspecţiei fiscale."

La articolul 123, după alineatul (3) se introduce un nou
alineat, alin. (4), cu următorul cuprins:

"(4) În cazul în care inspecţia fiscală se desfăşoară la sediul
organului de inspecţie fiscală, data începerii inspecţiei
fiscale este data prevăzută în aviz. Dacă inspecţia fiscală nu
poate începe la data prevăzută în aviz, cel târziu la data
împlinirii acesteia, contribuabilul/plătitorul este înştiinţat, în
scris, asupra noii date de începere a inspecţiei fiscale."

La articolul 125, alineatele (1), (2) şi (4) se modifică şi vor
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(1) Inspecţia fiscală se desfăşoară, de regulă, în spaţiile de
lucru ale contribuabilului/plătitorului.
Contribuabilul/Plătitorul trebuie să pună la dispoziţie un
spaţiu adecvat, precum şi logistica necesară desfăşurării
inspecţiei fiscale.

(2) Dacă nu există sau nu poate fi pus la dispoziţie un spaţiu
de lucru adecvat pentru derularea inspecţiei fiscale, atunci
activitatea de inspecţie se poate desfăşura la sediul organului
fiscal sau în orice alt loc stabilit de comun acord cu
contribuabilul/plătitorul.

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

(4) Inspecţia fiscală se desfăşoară, de regulă, în timpul
programului de lucru al contribuabilului/plătitorului. Inspecţia
fiscală se poate desfăşura şi în afara programului de lucru al
contribuabilului/plătitorului, cu acordul scris al acestuia şi cu
aprobarea conducătorului organului de inspecţie fiscală.

avea următorul cuprins:

"(1) Inspecţia fiscală se desfăşoară, de regulă, la sediul
organului de inspecţie fiscală.

(2) Din iniţiativa organului de inspecţie fiscală sau la
solicitarea motivată a contribuabilului/plătitorului, inspecţia
fiscală se poate desfăşura în spaţiile de lucru ale
contribuabilului/plătitorului. Cererea
contribuabilului/plătitorului se soluţionează în termen de
maximum 3 zile de la înregistrare. În cazul în care cererea nu
este soluţionată în termenul de 3 zile, aceasta se consideră
acceptată tacit. Schimbarea locului de desfăşurare a
inspecţiei fiscale se poate realiza şi pe parcursul inspecţiei
fiscale. Contribuabilul/Plătitorul trebuie să pună la dispoziţie
un spaţiu adecvat, precum şi logistica necesară desfăşurării
inspecţiei fiscale. Dacă nu există sau nu poate fi pus la
dispoziţie un spaţiu de lucru adecvat pentru derularea
inspecţiei fiscale, atunci activitatea de inspecţie se
desfăşoară la sediul organului fiscal sau în orice alt loc
stabilit de comun acord cu contribuabilul/plătitorul.

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

(3) În cazul în care inspecţia fiscală se desfăşoară în spaţiile
de lucru ale contribuabilului/plătitorului, aceasta se
realizează, de regulă, în timpul programului de lucru al
contribuabilului/plătitorului. Inspecţia fiscală se poate
desfăşura şi în afara programului de lucru al
contribuabilului/plătitorului, cu acordul scris al acestuia şi cu
aprobarea conducătorului organului de inspecţie fiscală."
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La articolul 125, după alineatul (4) se introduce un nou
alineat, alin. (5), cu următorul cuprins:

"(5) În cazul în care inspecţia fiscală se desfăşoară la sediul
organului fiscal, aceasta se realizează în timpul programului
de lucru al organului fiscal. Inspecţia fiscală se poate
desfăşura şi în afara programului de lucru al organului fiscal,
dacă nu este necesară prezenţa contribuabilului/plătitorului,
cu aprobarea conducătorului organului de inspecţie fiscală."

La articolul 133, după alineatul (1) se introduce un nou
alineat, alin. (1^1), cu următorul cuprins:

"(1^1) În cazul în care contribuabilul/plătitorul nu a fost
informat cu privire la finalizarea verificării unei perioade
fiscale şi a unui tip de obligaţie fiscală potrivit alin. (1),
acesta poate solicita emiterea deciziei de impunere
provizorie după împlinirea a jumătate din durata legală de
efectuare a inspecţiei fiscale, prevăzută la art. 126 alin. (1)."

(2) Deciziile de impunere provizorii prevăzute la alin. (1) se
emit la cererea contribuabilului/plătitorului, în scopul plăţii
obligaţiilor fiscale suplimentare.

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

(4) Titlul de creanţă prevăzut la alin. (1) devine executoriu la
data la care devine executorie decizia de impunere emisă

La articolul 133, alineatele (2) şi (4) se modifică şi vor
avea următorul cuprins:

"(2) La cererea contribuabilului/plătitorului, decizia de
impunere provizorie se emite şi se comunică în termen de cel
mult 10 zile lucrătoare de la data solicitării, în cazul marilor
contribuabili, sau în termen de cel mult 5 zile lucrătoare
pentru ceilalţi contribuabili/plătitori, în scopul stingerii
obligaţiilor fiscale suplimentare.

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

(4) Decizia de impunere provizorie reprezintă titlu de
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potrivit art. 131. creanţă care devine titlu executoriu la data la care se
împlineşte termenul de plată prevăzut la art. 156 alin. (1)."

La articolul 133, după alineatul (4) se introduce un nou
alineat, alin. (5), cu următorul cuprins:

"(5) În situaţia în care decizia de impunere provizorie nu se
emite şi nu se comunică în termenul prevăzut la alin. (2),
contribuabilul/plătitorul nu datorează dobânzi şi penalităţi
de nedeclarare începând din ziua următoare împlinirii
termenului de emitere şi comunicare şi până la data la care
decizia a fost comunicată contribuabilului/plătitorului."

La articolul 135, după alineatul (1) se introduce un nou
alineat, alin. (1^1), cu următorul cuprins:

"(1^1) Controlul inopinat se efectuează de către organele
de inspecţie fiscală şi organele fiscale competente să
exercite verificarea situaţiei fiscale personale, potrivit art.
138 alin. (3)."

Controlul operativ şi inopinat se efectuează de către
funcţionarii publici din cadrul Direcţiei generale antifraudă
fiscală, în condiţiile legii.

Articolul 136 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Competenţa, obiectul şi regulile de efectuare a
controlului antifraudă

(1) Controlul antifraudă se efectuează de către
funcţionarii publici din cadrul Direcţiei generale antifraudă
fiscală pe întreg teritoriul ţării, în baza analizei de risc.
Aceştia sunt denumiţi, în sensul prezentului capitol, organe
de control antifraudă fiscală.

(2) Controlul antifraudă are ca obiect prevenirea şi
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combaterea fraudei şi evaziunii fiscale. Organele de control
antifraudă fiscală exercită activităţi de control operativ, fără
informarea prealabilă a contribuabilului/plătitorului cu
privire la efectuarea controlului.

(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), organele de
control antifraudă fiscală pot efectua controlul antifraudă
fără existenţa unei analize de risc în următoarele cazuri:

a) atunci când, în exercitarea atribuţiilor de serviciu,
constată încălcări ale legislaţiei fiscale care impun o
intervenţie imediată;

b) în mod excepţional, în vederea efectuării unor acţiuni
de control cu caracter specific, în scopul prevenirii şi
combaterii fraudei şi/sau evaziunii fiscale.

(4) Contribuabilul/Plătitorul nu poate face obiecţii cu
privire la procedura de selectare folosită pentru efectuarea
controlului antifraudă."

Reguli privind controlul operativ şi inopinat

(1) Controlul operativ şi inopinat se poate efectua şi în scopul
realizării de operaţiuni de control tematic care reprezintă
activitatea de verificare prin care se urmăreşte constatarea,
analizarea şi evaluarea unui risc fiscal specific uneia sau mai
multor activităţi economice determinate.

(2) La începerea controlului operativ şi inopinat, funcţionarul
public din cadrul Direcţiei generale antifraudă fiscală este

Articolul 137 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Reguli privind controlul antifraudă

(1) În exercitarea atribuţiilor ce le revin, organele de
control antifraudă fiscală au drepturile prevăzute la art. 6
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind
unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru
modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 144/2014, cu
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obligat să se legitimeze în condiţiile legii.

(3) Ori de câte ori controlul operativ şi inopinat se efectuează
la sediul social sau la sediile secundare ale
contribuabilului/plătitorului, acesta se consemnează în
registrul unic de control, potrivit legii.

(4) Abrogat.

modificările ulterioare.

(2) La începerea controlului antifraudă, organele de
control antifraudă fiscală sunt obligate să se legitimeze în
condiţiile legii.

(3) Ori de câte ori controlul antifraudă se efectuează în
spaţiile de lucru ale contribuabilului/plătitorului, controlul se
consemnează în registrul unic de control, potrivit legii.

(4) Pe durata controlului antifraudă,
contribuabilul/plătitorul are următoarele drepturi:

a) de a solicita legitimarea organelor de control antifraudă
fiscală care efectuează acţiunea de control antifraudă;

b) de a beneficia de asistenţă de specialitate;

c) de a fi informat pe parcursul desfăşurării controlului
antifraudă asupra constatărilor efectuate;

d) ca activitatea sa să fie cât mai puţin afectată pe timpul
desfăşurării controlului antifraudă;

e) de a primi dovada scrisă în cazul reţinerii unor
documente ca urmare a activităţii de control antifraudă.

(5) Persoanele prevăzute la art. 66 şi 67 au dreptul de a
refuza, după caz, furnizarea de informaţii, efectuarea de
expertize şi prezentarea unor înscrisuri, în condiţiile legii."

(1) La finalizarea controlului operativ şi inopinat se încheie
proces-verbal de control/act de control, în condiţiile legii. Un

La articolul 137^1, alineatul (1) se modifică şi va avea
următorul cuprins:

"(1) La finalizarea controlului antifraudă se încheie proces-
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exemplar al procesului-verbal de control/actului de control se
comunică contribuabilului/plătitorului.

verbal de control, în condiţiile legii. Un exemplar al
procesului-verbal de control se comunică
contribuabilului/plătitorului."

(2) Pentru verificarea situaţiei fiscale personale a persoanei
fizice, organul fiscal central efectuează următoarele activităţi
preliminare:

a) analiza de risc pentru stabilirea riscului de neconformare la
declararea veniturilor impozabile pentru un grup de persoane
fizice sau pentru cazuri punctuale, la solicitarea unor instituţii
ori autorităţi publice. Riscul de neconformare la declararea
veniturilor impozabile aferent unei persoane fizice reprezintă
diferenţa semnificativă între veniturile estimate în cadrul
analizei de risc şi veniturile declarate de persoana fizică
şi/sau de plătitori pentru aceeaşi perioadă impozabilă.
Diferenţa este semnificativă dacă între veniturile estimate în
cadrul analizei de risc şi veniturile declarate de persoana
fizică şi/sau de plătitori este o diferenţă mai mare de 10% din
veniturile declarate, dar nu mai puţin de 50.000 lei.

b) selectarea pe baza analizei de risc a persoanelor fizice care
vor fi supuse verificării situaţiei fiscale personale.

La articolul 138, alineatul (2) se modifică şi va avea
următorul cuprins:

"(2) Pentru verificarea situaţiei fiscale personale a
persoanei fizice, se efectuează următoarele activităţi
preliminare:

a) analiza de risc de către structura de la nivelul
aparatului central al ANAF în vederea stabilirii riscului
aferent persoanelor fizice de neconformare la declararea
veniturilor impozabile. Riscul aferent unei persoane fizice de
neconformare la declararea veniturilor impozabile reprezintă
diferenţa semnificativă între veniturile estimate în cadrul
analizei de risc şi veniturile declarate de persoana fizică
şi/sau de plătitori pentru aceeaşi perioadă impozabilă.
Diferenţa este semnificativă dacă între veniturile estimate în
cadrul analizei de risc şi veniturile declarate de persoana
fizică şi/sau de plătitori este o diferenţă mai mare de 10% din
veniturile declarate, dar nu mai puţin de 50.000 lei;

b) notificarea, în scris, a persoanelor fizice identificate cu
risc fiscal potrivit lit. a), înainte de selectarea pentru
verificarea situaţiei fiscale personale, că au posibilitatea de a
reanaliza situaţia fiscală personală, inclusiv de a depune sau
de a corecta declaraţiile fiscale în termenul prevăzut la art.
140^1 alin. (2);

c) selectarea persoanelor fizice ce urmează a fi supuse
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verificării situaţiei fiscale personale efectuate la nivelul
aparatului central al ANAF, în funcţie de nivelul riscului
stabilit. Nivelul riscului se stabileşte pe baza analizei de
risc."

La articolul 138, după alineatul (2) se introduce un nou
alineat, alin. (2^1), cu următorul cuprins:

"(2^1) Prin excepţie de la alin. (2) lit. c), persoanele fizice
pot fi selectate în mod aleatoriu pentru efectuarea unei
verificări a situaţiei fiscale personale. Termenii şi condiţiile
în care se realizează selectarea aleatorie se stabilesc prin
ordin al preşedintelui ANAF. Într-un an calendaristic,
procentul maximal de persoane fizice selectate în mod
aleatoriu nu poate depăşi 10% din totalul persoanelor fizice
selectate pentru efectuarea verificării situaţiei fiscale
personale în anul respectiv. Depăşirea procentului de 10%
reprezintă abatere disciplinară, iar conducătorul structurii de
verificare a situaţiei fiscale personale are obligaţia să ia
măsuri de sancţionare a persoanelor vinovate."

După articolul 140 se introduce un nou articol, art. 140^1,
cu următorul cuprins:

Notificarea de conformare emisă de organul fiscal
central în cazul verificării situaţiei fiscale personale

(1) Pentru persoanele fizice identificate cu risc fiscal
potrivit art. 138 alin. (2) lit. a), organul competent cu
efectuarea verificării situaţiei fiscale personale transmite
acestora, în scris, o notificare de conformare cu privire la
riscurile fiscale identificate, în scopul reanalizării de către



18

acestea a situaţiei fiscale şi, după caz, de a depune sau de a
corecta declaraţiile fiscale.

(2) Prin notificare se comunică persoanei fizice că în
termen de 30 de zile de la data comunicării notificării are
posibilitatea depunerii sau corectării declaraţiei fiscale. Până
la expirarea acestui termen, organul fiscal central prevăzut
la art. 138 alin. (2) lit. c) nu întreprinde nicio acţiune în
vederea selectării pentru verificarea situaţiei fiscale
personale.

(3) Depunerea sau corectarea declaraţiei fiscale de către
persoana fizică nu împiedică selectarea pentru verificarea
situaţiei fiscale personale, însă numai după împlinirea
termenului prevăzut la alin. (2).

(4) După împlinirea termenului prevăzut la alin. (2)
persoanele fizice cu risc fiscal ridicat care nu au remediat
riscurile fiscale pentru care au fost notificate sunt supuse
obligatoriu unei verificări a situaţiei fiscale personale sau
unei verificări documentare.

(5) Modelul notificării de conformare, periodicitatea
emiterii notificărilor, precum şi procedura de notificare se
aprobă prin ordin al preşedintelui ANAF."

e) solicitarea de informaţii şi înscrisuri relevante pentru

La articolul 141 alineatul (1), litera e) se modifică şi va
avea următorul cuprins:

"e) solicitarea de informaţii şi înscrisuri pentru verificare,
cu menţiunea că înscrisurile într-o limbă străină trebuie
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verificare. însoţite de traducerea în limba română, certificată de
traducători autorizaţi de Ministerul Justiţiei, potrivit art. 8;".

(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.

La articolul 148, alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor
avea următorul cuprins:

"(3) Verificarea documentară se efectuează de către
organele de inspecţie fiscală, organele de control antifraudă
fiscală şi organele fiscale competente să exercite verificarea
situaţiei fiscale personale potrivit art. 138 alin. (3).

(4) Prevederile art. 138 alin. (2) lit. a) şi c) şi dispoziţiile
legale prevăzute în ordinul preşedintelui ANAF emis în
temeiul art. 138 alin. (3) se aplică în mod corespunzător şi în
cazul verificării documentare."

CAPITOLUL V Verificarea documentară

La articolul 148, după alineatul (4) se introduce un nou
alineat, alin. (5), cu următorul cuprins:

"(5) Organele de control antifraudă fiscală au competenţă
în efectuarea verificării documentare pe întreg teritoriul
ţării."

După articolul 148 se introduce un nou articol, art. 148^1,
cu următorul cuprins:

Reguli privind verificarea documentară

“(1) Verificarea documentară se efectuează în cadrul
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termenului de prescripţie a dreptului de a stabili creanţe
fiscale.

(2) Stabilirea perioadelor care sunt supuse verificării
documentare se efectuează de organul fiscal competent în
funcţie de riscul fiscal identificat. Pot fi supuse verificării
documentare perioade determinate din cadrul uneia sau al
mai multor perioade impozabile.

(3) Operaţiunile şi documentele ce sunt supuse verificării
documentare se selectează de organul fiscal competent a
efectua controlul. Pot face obiectul verificării documentare
una sau mai multe operaţiuni realizate într-o perioadă
determinată, după caz.

(4) În cadrul verificării documentare efectuate de către
organele fiscale competente să exercite verificarea situaţiei
fiscale personale se utilizează metodele indirecte de stabilire
a veniturilor, prevăzute la art. 138 alin. (9).

(5) În cadrul verificării documentare, comunicările între
organul de control şi contribuabil/plătitor se pot realiza în
condiţiile art. 79."

(1) În situaţia în care, ca urmare a verificării documentare,
organul fiscal constată diferenţe faţă de creanţele fiscale,
veniturile sau bunurile impozabile şi/sau informaţiile în
legătură cu acestea declarate de contribuabil/plătitor, acesta
înştiinţează contribuabilul/plătitorul despre constatările

La articolul 149, alineatele (1), (2) şi (4) se modifică şi vor
avea următorul cuprins:

"(1) În situaţia în care, ca urmare a verificării
documentare, organul fiscal constată diferenţe faţă de
creanţele fiscale, veniturile sau bunurile impozabile şi/sau
informaţiile în legătură cu acestea declarate de
contribuabil/plătitor, acesta înştiinţează
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efectuate. Odată cu înştiinţarea, organul fiscal solicită şi
documentele pe care contribuabilul/plătitorul trebuie să le
prezinte în vederea clarificării situaţiei fiscale.

(2) În cazul în care documentele solicitate potrivit alin. (1) nu
au fost prezentate de contribuabil/plătitor în termen de 30 de
zile de la comunicarea înştiinţării sau documentele prezentate
nu sunt suficiente pentru clarificarea situaţiei fiscale, organul
fiscal stabileşte diferenţele de creanţe fiscale datorate prin
emiterea unei decizii de impunere sau dispune măsurile
necesare respectării prevederilor legale, după caz.

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

(4) Decizia de impunere emisă în condiţiile prezentului articol
fără audierea contribuabilului/plătitorului este nulă.

contribuabilul/plătitorul despre constatările efectuate.
Odată cu înştiinţarea, organul fiscal solicită documentele şi
explicaţiile scrise pe care contribuabilul/plătitorul trebuie să
le prezinte în vederea clarificării situaţiei fiscale.

(2) În cazul în care documentele solicitate potrivit alin. (1)
nu au fost prezentate de contribuabil/plătitor în termen de
30 de zile de la comunicarea înştiinţării sau documentele
prezentate confirmă diferenţele identificate de organul fiscal
şi/sau sunt incorecte sau incomplete, organul fiscal stabileşte
diferenţele de creanţe fiscale datorate prin emiterea unei
decizii de impunere sau dispune măsurile necesare
respectării prevederilor legale, după caz. La solicitarea
contribuabilului/plătitorului, pentru motive temeinic
justificate, organul fiscal poate aproba prelungirea
termenului pentru prezentarea documentelor.

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

(4) Decizia de impunere emisă în condiţiile prezentului
articol fără audierea contribuabilului/plătitorului este nulă,
cu excepţia cazului în care contribuabilul/plătitorul notifică
organul fiscal, în scris, că renunţă la audiere."
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La articolul 149, după alineatul (4) se introduc două noi
alineate, alin. (5) şi (6), cu următorul cuprins:

"(5) Audierea contribuabilului/plătitorului se efectuează
potrivit art. 9 alin. (1) şi (3) - (5). Persoana are dreptul să îşi
prezinte în scris punctul de vedere, în termen de 5 zile
lucrătoare de la data audierii. Termenul poate fi prelungit cu
cel mult 5 zile lucrătoare, pentru motive justificate, cu
acordul conducătorului organului de control fiscal.

(6) Decizia prevăzută la alin. (2) se emite în termen de cel
mult 25 de zile lucrătoare de la data audierii
contribuabilului/plătitorului şi se comunică în condiţiile art.
47."

CAPITOLUL VI Dispoziții finale privind controlul fiscal efectuat de organul fiscal central

(1) Delimitarea competenţelor diferitelor structuri de control
din cadrul A.N.A.F. şi/sau din cadrul Autorităţii Vamale
Române se realizează prin ordin al preşedintelui A.N.A.F.
şi/sau al preşedintelui Autorităţii Vamale Române, după caz,
în funcţie de obligaţiile fiscale pe care le administrează
fiecare autoritate.

La articolul 151, alineatul (1) se modifică şi va avea
următorul cuprins:

"(1) Competenţele diferitelor structuri de control din
cadrul ANAF se stabilesc prin ordin al preşedintelui ANAF."

La articolul 151, după alineatul (1) se introduce un nou
alineat, alin. (1^1), cu următorul cuprins:

"(1^1) Competenţele structurii de control din cadrul
Autorităţii Vamale Române se stabilesc prin ordin al
preşedintelui Autorităţii Vamale Române."
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Titlul VII Colectarea creanţelor fiscale

Cap. III Dobânzi, penalităţi de întarziere şi penalităţi de nedeclarare

(12) Prevederile prezentului articol se aplică în mod
corespunzător şi pentru obligaţiile fiscale principale stabilite
prin decizie de impunere emisă ca urmare a procedurii de
verificare a situaţiei fiscale personale. În acest caz,
penalitatea de nedeclarare se calculează începând cu prima zi
a anului fiscal următor celui de impunere şi până la data
stingerii sumei datorate inclusiv.

La articolul 181, alineatul (12) se modifică şi va avea
următorul cuprins:

"(12) Prevederile prezentului articol se aplică în mod
corespunzător şi pentru obligaţiile fiscale principale stabilite
prin decizie de impunere emisă ca urmare a procedurii de
verificare a situaţiei fiscale personale sau ca urmare a
procedurii de verificare documentară efectuată de organele
fiscale competente să exercite verificarea situaţiei fiscale
personale, inclusiv pentru veniturile a căror sursă nu a fost
identificată, astfel cum acestea sunt definite în Codul fiscal.
În aceste cazuri, penalitatea de nedeclarare se calculează
începând cu prima zi a anului fiscal următor celui de
impunere şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv."

Titlul XI Sancţiuni

g) neîndeplinirea măsurilor dispuse în termenele şi condiţiile
stabilite de organul de inspecţie fiscală potrivit art. 118 alin.
(8), precum şi a măsurilor dispuse de funcţionarii publici din
cadrul Direcţiei generale antifraudă fiscală;

La articolul 336 alineatul (1), litera g) se modifică şi va
avea următorul cuprins:

"g) neîndeplinirea măsurilor dispuse în termenele şi
condiţiile stabilite de organul de inspecţie fiscală potrivit art.
118 alin. (8), precum şi a măsurilor dispuse de organul de
control antifraudă fiscală;".
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*Ordonanţa de urgenţă nr. 188/2022 din 28 decembrie 2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală şi
pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei
Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
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