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Parlamentul României adopt prezenta lege.
TITLUL I
Dispoziii generale
ART. 1
Defini ii
În înelesul prezentului cod, termenii i expresiile de mai
jos au urmtoarele semnificaii:
1. actul administrativ fiscal - actul emis de organul fiscal
în exercitarea atribuiilor de administrare a impozitelor,
taxelor i contribu iilor sociale, pentru stabilirea unei
situa ii individuale i în scopul de a produce efecte juridice
fa
de cel cruia îi este adresat;
2. administrarea creanelor fiscale - oricare din
activitile desfurate de organele fiscale în legtur cu:
a) înregistrarea fiscal a contribuabililor/pltitorilor i
a altor subiecte ale raporturilor juridice fiscale;
b) declararea, stabilirea, controlul i colectarea
creanelor fiscale;
c) soluionarea contestaiilor împotriva actelor
administrative fiscale;
d) asistena/îndrumarea contribuabililor/pltitorilor, la
cerere sau din oficiu;
e) aplicarea sanciunilor în condi iile legii;
3. analiza de risc - activitatea efectuat! de organul fiscal
în scopul identific"rii riscurilor de neconformare în ceea ce
prive#te îndeplinirea de c$tre contribuabil/pl%titor a
obliga&iilor prev'zute de legisla(ia fiscal), de a le evalua, de
a le gestiona, precum *i de a le utiliza în scopul efectu+rii
activit,-ilor de administrare fiscal.;
4. contribuabil - orice persoan/ fizic0, juridic1 sau orice
alt2 entitate f3r4 personalitate juridic5 ce datoreaz6, conform
legii, impozite, taxe 7i contribu8ii sociale;
5. contribu9ie social: - prelevare obligatorie realizat; în
baza legii, care are ca scop protec<ia persoanelor fizice
obligate a se asigura împotriva anumitor riscuri sociale, în
schimbul c=reia aceste persoane beneficiaz> de drepturile
acoperite de respectiva prelevare;
6. control fiscal - totalitatea activit?@ilor efectuate de
organele fiscale pentru verificarea modului de îndeplinire de
cAtre contribuabil/plBtitor a obligaCiilor prevDzute de
legislaEia fiscalF Gi contabilH;
7. creanIJ bugetarK - dreptul la încasarea oricLrei sume
care se cuvine bugetului general consolidat, reprezentând
creanMa bugetarN principalO Pi creanQa bugetarR accesorie;

8. crean bugetar principal - dreptul la încasarea
oricrei sume care se cuvine bugetului general consolidat,
altele decât creanele bugetare accesorii;
9. crean bugetar accesorie - dreptul la încasarea
dobânzilor, penalit ilor sau a altor asemenea sume, în baza
legii, aferente unor crean e bugetare principale;
10. crean
fiscal - dreptul la încasarea oricrei sume
care se cuvine bugetului general consolidat, reprezentând
creana fiscal principal i creana fiscal accesorie;
11. crean fiscal principal - dreptul la perceperea
impozitelor, taxelor i contribuiilor sociale, precum i
dreptul contribuabilului la restituirea sumelor pltite fr a
fi datorate i la rambursarea sumelor cuvenite, în situa!iile "i
condi#iile prev$zute de lege;
12. crean%& fiscal' accesorie - dreptul la perceperea
dobânzilor, penalit()ilor sau major*rilor aferente unor crean+e
fiscale principale, precum ,i dreptul contribuabilului de a
primi dobânzi, în condi-iile legii;
13. creditor fiscal - titularul unui drept de crean./
fiscal0;
14. creditor bugetar - titularul unui drept de crean12
bugetar3;
15. debitor fiscal - titularul unei obliga4ii de plat5
corelativ6 unui drept de crean78 fiscal9;
16. debitor bugetar - titularul unei obliga:ii de plat;
corelativ< unui drept de crean=> bugetar?;
17. declara@ie fiscalA - act întocmit de
contribuabil/plBtitor, în condiCiile Di situaEiile prevFzute de
lege, reprezentând declaraGia de impunere Hi declaraIia
informativJ;
18. declaraKie de impunere - actul întocmit de
contribuabil/plLtitor care se referM la:
a) impozitele, taxele Ni contribuOiile sociale datorate, în
cazul în care, potrivit legii, obligaPia calculQrii acestora
revine contribuabilului/plRtitorului;
b) impozitele, taxele Si contribuTiile sociale colectate, în
cazul în care plUtitorul are obligaVia de a calcula, de a reWine
Xi de a plYti sau, dupZ caz, de a colecta [i de a pl\ti
impozitele, taxele ]i contribu^iile sociale;
c) bunurile _i veniturile impozabile, precum `i alte
elemente ale bazei de impozitare, daca legea prevede declararea
acestora;
19. declarabie informativc - actul întocmit de
contribuabil/pldtitor referitor la orice informaeii în legfturg
cu impozitele, taxele hi contribuiiile sociale, bunurile ji

veniturile impozabile, dac legea prevede declararea acestora,
altele decât cele prev zute la pct. 18;
20. dobând - obligaia fiscal accesorie reprezentând
echivalentul prejudiciului creat titularului creanei fiscale
principale ca urmare a neachitrii la scaden de c tre debitor
a obliga iilor fiscale principale;
21. drepturi vamale - drepturi de import i drepturi de
export, astfel cum sunt definite de Legea nr. 86/2006 privind
Codul vamal al României, cu modific rile i completrile
ulterioare;
22. executor fiscal - persoana din cadrul organului de
executare cu atribuii de efectuare a executrii silite;
23. impozit - prelevare obligatorie, indiferent de denumire,
realizat în baza legii, fr contraprestaie, în scopul
satisfacerii necesitilor de interes general;
24. legislaie fiscal - totalitatea normelor prevzute în
actele normative referitoare la impozite, taxe, contribuii
sociale, precum i la proceduri de administrare a acestora;
25. legislaie contabil - totalitatea normelor prevzute în
actele normative referitoare la organizarea i conducerea
contabilit !ii;
26. majorare de întârziere - obliga"ia fiscal# accesorie
reprezentând echivalentul prejudiciului creat titularului
crean$ei fiscale principale, precum %i sanc&iunea, ca urmare a
neachit'rii la scaden(), de c*tre debitor, a obliga+iilor
fiscale principale;
27. obliga,ie fiscal- - obliga.ia de plat/ a oric0rei sume
care se cuvine bugetului general consolidat, reprezentând
obliga1ia fiscal2 principal3 4i obliga5ia fiscal6 accesorie;
28. obliga7ie fiscal8 principal9 - obliga:ia de plat; a
impozitelor, taxelor <i contribu=iilor sociale, precum >i
obliga?ia organului fiscal de a restitui sumele încasate f@rA a
fi datorate Bi de a rambursa sumele cuvenite, în situaCiile Di
condiEiile prevFzute de lege;
29. obligaGie fiscalH accesorie - obligaIia de platJ sau de
restituire a dobânzilor, penalitKLilor sau a majorMrilor,
aferente unor obligaNii fiscale principale;
30. organ fiscal - organul fiscal central, organul fiscal
local, precum Oi alte instituPii publice care administreazQ
creanRe fiscale;
31. organ fiscal central - AgenSia NaTionalU de Administrare
FiscalV, denumitW în continuare A.N.A.F., prin structurile de
specialitate cu atribuXii de administrare a creanYelor fiscale,
inclusiv unitZ[ile subordonate A.N.A.F.;
32. organ fiscal local - structurile de specialitate din
cadrul autorit\]ilor administra^iei publice locale cu atribu_ii
de administrare a crean`elor fiscale;

33. penalitate de întârziere - obligaia fiscal accesorie
reprezentând sanc iunea pentru neachitarea la scaden de ctre
debitor a obligaiilor fiscale principale;
34. penalitate de nedeclarare - obligaia fiscal accesorie
reprezentând sanc iunea pentru nedeclararea sau declararea
incorect , în declara ii de impunere, a impozitelor, taxelor i
contribu iilor sociale;
35. pltitor - persoana care, în numele contribuabilului,
conform legii, are obligaia de a plti sau de a reine i de a
plti ori de a colecta i plti, dup caz, impozite, taxe i
contribuii sociale. Este pltitor i sediul secundar obligat,
potrivit legii, s se înregistreze fiscal ca pltitor de salarii
i de venituri asimilate salariilor;
36. tax - prelevarea obligatorie, indiferent de denumire,
realizat în baza legii, cu ocazia prest rii unor servicii de
c!tre institu"ii sau autorit#$i publice, f%r& existen'a unui
echivalent între cuantumul taxei (i valoarea serviciului;
37. titlu de crean)* fiscal+ - actul prin care, potrivit
legii, se stabile,te -i se individualizeaz. crean/a fiscal0;
38. titlu de crean12 bugetar3 - actul prin care, potrivit
legii, se stabile4te 5i se individualizeaz6 crean7a bugetar8;
39. vector fiscal - totalitatea tipurilor de obliga9ii
fiscale pentru care exist: obliga;ii de declarare cu caracter
permanent;
40. date de identificare - numele <i prenumele în cazul
persoanelor fizice sau denumirea în cazul persoanelor juridice
=i entit>?ilor f@rA personalitate juridicB, domiciliul fiscal Ci
codul de identificare fiscalD.
CAP. I
Domeniul de aplicare a Codului de procedurE fiscalF
ART. 2
Obiectul Gi sfera de aplicare a Codului de procedurH fiscalI
(1) Codul de procedurJ fiscalK reglementeazL drepturile Mi
obligaNiile pOrPilor din raporturile juridice fiscale privind
administrarea creanQelor fiscale datorate bugetului general
consolidat, indiferent de autoritatea care le administreazR, cu
excepSia cazului când prin lege se prevede altfel.
(2) În mTsura în care prin lege specialU nu se prevede
altfel, prezentul cod se aplicV Wi pentru:
a) administrarea drepturilor vamale;
b) administrarea redevenXelor miniere, a redevenYelor
petroliere Zi a redeven[elor rezultate din contracte de
concesiune, arend\ ]i alte contracte de exploatare eficient^ a
terenurilor cu destina_ie agricol`, încheiate de Agenaia
Domeniilor Statului;

c) alte creane bugetare care, potrivit legii, sunt
asimilate crean elor fiscale.
(3) În scopul aplicrii alin. (2), drepturile vamale i
redevenele sunt asimilate creanelor fiscale.
(4) Prezentul cod nu se aplic pentru administrarea
creanelor bugetare rezultate din raporturile juridice
contractuale, cu excepia celor prev zute la alin. (2) lit. b).
(5) Activit ile de administrare a crean elor fiscale
desf urate de ctre instituii publice care au calitatea de
organe fiscale, altele decât organele fiscale centrale i
organele fiscale locale definite potrivit art. 1 pct. 31 i 32,
se realizeaz astfel:
a) potrivit regulilor prevzute de prezentul cod pentru
organele fiscale centrale, în situaia în care instituia face
parte din structura administraiei publice centrale;
b) potrivit regulilor prevzute de prezentul cod pentru
organele fiscale locale, în situaia în care instituia face
parte din structura administraiei publice locale.
(la 03-09-2017 Articolul 2 din Capitolul I , Titlul I a fost
completat de Punctul 1, Articolul I din ORDONANA nr. 30 din 30
august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 31
august 2017)
(6) La nivelul unitilor administrativ-teritoriale se poate
decide încheierea unor acorduri de cooperare, potrivit
prevederilor art. 24 din Legea nr. 273/2006 privind finan ele
publice locale, cu modific!rile "i complet#rile ulterioare,
pentru desf$%urarea în comun a activit&'ilor de administrare a
crean(elor fiscale locale. Încheierea acordurilor de cooperare
se decide prin hot)râri ale consiliilor locale interesate.
Dispozi*iile alin. (5) lit. b) se aplic+ în mod corespunz,tor.
(la 03-09-2017 Articolul 2 din Capitolul I , Titlul I a fost
completat de Punctul 1, Articolul I din ORDONAN-A nr. 30 din 30
august 2017, publicat. în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 31
august 2017)
ART. 3
Raportul Codului de procedur/ fiscal0 cu alte acte normative
(1) Prezentul cod constituie procedura de drept comun pentru
administrarea crean1elor prev2zute la art. 2.
(2) Unde prezentul cod nu dispune, se aplic3 prevederile
Codului civil 4i ale Codului de procedur5 civil6, republicat, în

msura în care acestea pot fi aplicabile raporturilor dintre
autorit i publice i contribuabili/pltitori.
CAP. II
Principii generale de conduit în administrarea creanelor
fiscale
ART. 4
Principiul legalitii
(1) Crean ele fiscale i obliga iile corespunz toare ale
contribuabilului/pl titorului sunt cele prevzute de lege.
(2) Procedura de administrare a creanelor fiscale se
desfoar în conformitate cu dispoziiile legii. Organul fiscal
are obligaia de a asigura respectarea dispoziiilor legale
privind realizarea drepturilor i obligaiilor
contribuabilului/pltitorului sau ale altor persoane implicate
în procedur.
ART. 5
Aplicarea unitar a legislaiei
(1) Organul fiscal este obligat s aplice unitar prevederile
legislaiei fiscale pe teritoriul României, urmrind stabilirea
corect a crean elor fiscale.
(2) Ministerul Finan!elor Publice, în calitate de organ de
specialitate al administra"iei publice centrale, are rolul de a
coordona aplicarea unitar# a prevederilor legisla$iei fiscale.
(3) În cadrul Ministerului Finan%elor Publice func&ioneaz'
Comisia fiscal( central), care are responsabilit*+i de elaborare
a deciziilor cu privire la aplicarea unitar, a Codului fiscal, a
prezentului cod, a legisla-iei subsecvente acestora, precum .i a
legisla/iei a c0rei aplicare intr1 în sfera de competen23 a
A.N.A.F.
(4) Componen4a 5i regulamentul de organizare 6i func7ionare
a Comisiei fiscale centrale se aprob8 prin ordin al ministrului
finan9elor publice.
(5) Comisia fiscal: central; este coordonat< de secretarul
de stat din Ministerul Finan=elor Publice care r>spunde de
politicile ?i legisla@ia fiscalA.
(6) În cazul în care Comisia fiscalB centralC este învestitD
cu soluEionarea unei probleme care vizeazF impozitele Gi taxele
locale prevHzute de Codul fiscal, comisia se completeazI cu 2
reprezentanJi ai Ministerului DezvoltKrii Regionale Li
AdministraMiei Publice, precum Ni cu câte un reprezentant al
fiecOrei structuri asociative a autoritPQilor administraRiei
publice locale.
(7) Deciziile Comisiei fiscale centrale se aprobS prin ordin
al ministrului finanTelor publice Ui se publicV în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

ART. 6
Exercitarea dreptului de apreciere
(1) Organul fiscal este îndrept it s aprecieze, în
limitele atribuiilor i competenelor ce îi revin, relevana
strilor de fapt fiscale prin utilizarea mijloacelor de prob
prev zute de lege i s adopte solu ia întemeiat pe prevederile
legale, precum i pe constatri complete asupra tuturor
împrejurrilor edificatoare în cauz raportat la momentul lurii
unei decizii. În exercitarea dreptului su de apreciere, organul
fiscal trebuie s ia în considerare opinia emis în scris de
organul fiscal competent respectivului contribuabil/pltitor în
cadrul activitii de asisten i îndrumare a
contribuabililor/pltitorilor, precum i soluia adoptat de
organul fiscal în cadrul unui act administrativ fiscal sau de
instan a judec!toreasc", printr-o hot#râre definitiv$, emis%
anterior, pentru situa&ii de fapt similare la acela'i
contribuabil/pl(titor. În situa)ia în care organul fiscal
constat* c+ exist, diferen-e între starea de fapt fiscal. a
contribuabilului/pl/titorului 0i informa1iile avute în vedere la
emiterea unei opinii scrise sau a unui act administrativ fiscal
la acela2i contribuabil/pl3titor, organul fiscal are dreptul s4
consemneze constat5rile în conformitate cu situa6ia fiscal7
real8 9i cu legisla:ia fiscal; <i are obliga=ia s> men?ioneze în
scris motivele pentru care nu ia în considerare opinia
prealabil@.
(2) Organul fiscal îAi exercitB dreptul de apreciere în
limitele rezonabilitCDii Ei echitFGii, asigurând o proporHie
justI între scopul urmJrit Ki mijloacele utilizate pentru
atingerea acestuia.
(3) Ori de câte ori organul fiscal trebuie sL stabileascM un
termen pentru exercitarea unui drept sau îndeplinirea unei
obligaNii de cOtre contribuabil/plPtitor, acesta trebuie sQ fie
rezonabil, pentru a da posibilitatea
contribuabilului/plRtitorului sS îTi exercite dreptul sau sU îVi
îndeplineascW obligaXia. Termenul poate fi prelungit, pentru
motive justificate, cu acordul conducYtorului organului fiscal.
ART. 7
Rolul activ Zi alte reguli de conduit[ pentru organul fiscal
(1) În desf\]urarea unei proceduri de administrare a
crean^elor fiscale, organul fiscal în_tiin`eaza
contribuabilul/plbtitorul asupra drepturilor ci obligadiilor
prevezute de lege ce îi revin acestuia în desffgurarea
procedurii.
(2) Organul fiscal are obligahia si examineze starea de fapt
în mod obiectiv ji în limitele stabilite de lege, precum ki sl

îndrume contribuabilul/pltitorul în aplicarea prevederilor
legislaiei fiscale, în îndeplinirea obliga iilor i exercitarea
drepturilor sale, ca urmare a solicitrii
contribuabilului/pltitorului sau din iniiativa organului
fiscal, dup caz.
(3) Organul fiscal este îndrept it s examineze, din
oficiu, starea de fapt, s ob in i s utilizeze toate
informaiile i documentele necesare pentru determinarea corect
a situaiei fiscale a contribuabilului/pltitorului. În analiza
efectuat, organul fiscal este obligat s identifice i s ia în
considerare toate circumstanele edificatoare fiecrui caz în
parte.
(4) Organul fiscal decide asupra felului i volumului
examinrilor, în funcie de circumstanele fiecrui caz în parte
i de limitele prev!zute de lege.
ART. 8
Limba oficial" în administra#ia fiscal$
(1) Limba oficial% în administra&ia fiscal' este limba
român(.
(2) Dac) la organul fiscal se depun peti*ii, documente
justificative, certificate sau alte înscrisuri într-o limb+
str,in-, organul fiscal solicit. ca acestea s/ fie înso0ite de
traduceri în limba român1 certificate de traduc2tori autoriza3i
de Ministerul Justi4iei, în condi5iile legii.
(3) Dac6 la organul fiscal se depun peti7ii, documente
justificative, certificate sau alte înscrisuri într-o limb8
str9in:, pentru care nu exist; traduc<tori autoriza=i potrivit
alin. (2), organul fiscal solicit> ca acestea s? fie înso@ite de
traduceri în limba românA efectuate sau certificate de o
ambasadB/oficiu consular al statului în a cCrui limbD oficialE a
fost emis documentul respectiv.
(4) PetiFiile, documentele justificative, certificatele sau
înscrisurile redactate într-o limbG strHinI depuse fJrK
respectarea alin. (2) sau (3), dupL caz, nu se iau în
considerare de organul fiscal dacM acesta a solicitat traducerea
în limba românN potrivit alin. (2) sau (3), dupO caz, iar
contribuabilul/ plPtitorul nu s-a conformat solicitQrii.
(la 03-09-2017 Alineatul (4) din Articolul 8 , Capitolul II ,
Titlul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din
ORDONANRA nr. 30 din 30 august 2017, publicatS în MONITORUL
OFICIAL nr. 708 din 31 august 2017)
(5) DispoziTiile art. 19 din Legea administraUiei publice
locale nr. 215/2001, republicatV, cu modificWrile Xi
completYrile ulterioare, sunt aplicabile în mod corespunzZtor.

ART. 9
Dreptul de a fi ascultat
(1) Înaintea lurii deciziei, organul fiscal este obligat s
asigure contribuabilului/pltitorului posibilitatea de a-i
exprima punctul de vedere cu privire la faptele i împrejurrile
relevante în luarea deciziei.
(2) Organul fiscal nu este obligat s aplice prevederile
alin. (1) când:
a) întârzierea în luarea deciziei determin un pericol
pentru constatarea situaiei fiscale reale privind executarea
obliga iilor contribuabilului/pl titorului sau pentru luarea
altor m suri prev zute de lege;
b) cuantumul crean elor fiscale urmeaz s se modifice cu
mai puin de 10% din valoarea creanei fiscale stabilit
anterior;
c) se accept informaiile prezentate de
contribuabil/pltitor, pe care acesta le-a dat într-o declaraie
sau într-o cerere;
d) urmeaz s se ia msuri de executare silit;
e) urmeaz s se emit deciziile referitoare la obligaiile
fiscale accesorii.
(3) Audierea se consider îndeplinit în urm!toarele
situa"ii:
a) contribuabilul/pl#titorul refuz$ explicit s% se prezinte
la termenul stabilit de organul fiscal în vederea audierii;
b) contribuabilul/pl&titorul nu se prezint', din orice
motiv, la dou( termene consecutive stabilite de organul fiscal
în vederea audierii.
(4) Excep)ia lipsei audierii poate fi invocat* de
contribuabil/pl+titor odat, cu formularea contesta-iei depuse
potrivit prezentului cod.
(5) La stabilirea termenelor prev.zute la alin. (3) devin
aplicabile prevederile art. 6 alin. (3).
ART. 10
Obliga/ia de cooperare
(1) Contribuabilul/Pl0titorul este obligat s1 coopereze cu
organul fiscal în vederea determin2rii st3rii de fapt fiscale,
prin prezentarea faptelor cunoscute de c4tre acesta, în
întregime, conform realit56ii, 7i prin indicarea mijloacelor
doveditoare care îi sunt cunoscute, cu respectarea prevederilor
în materie penal8 9i procesual penal:.
(2) Contribuabilul/Pl;titorul este obligat s< întreprind=
m>surile în vederea procur?rii mijloacelor doveditoare necesare,

prin utilizarea tuturor posibilit ilor ce îi stau la
dispoziie.
ART. 11
Secretul fiscal
(1) Personalul din cadrul organului fiscal este obligat s
pstreze secretul asupra informaiilor de care a luat cunotin
ca urmare a exercit rii atribu iilor de serviciu.
(2) În categoria informa iilor de natura celor considerate a
fi secret fiscal intr datele referitoare la
contribuabil/pl titor, cum ar fi: datele de identificare, natura
i cuantumul obligaiilor fiscale, natura, sursa i cuantumul
veniturilor, natura, sursa i valoarea bunurilor, pli,
conturi, rulaje, transferuri de numerar, solduri, încasri,
deduceri, credite, datorii, valoarea patrimoniului net sau orice
fel de informaii obinute din declaraii ori documente
prezentate de ctre contribuabil/pltitor sau teri.
(3) Organul fiscal poate transmite informaiile pe care le
deine:
a) autoritilor publice, în scopul îndeplinirii
obligaiilor prev zute de lege;
b) autorit!"ilor fiscale ale altor #$ri, în condi%ii de
reciprocitate, în baza unor instrumente juridice interna&ionale
semnate de România 'i care cuprind prevederi privind cooperarea
administrativ( în domeniul fiscal )i/sau recuperarea crean*elor
fiscale;
c) autorit+,ilor judiciare competente, potrivit legii;
d) oric-rui solicitant, cu acordul scris al
contribuabilului/ pl.titorului despre care au fost solicitate
informa/ii. Prin acord scris se în0elege ca acordul s1 fie emis
fie pe suport hârtie, fie în form2 electronic3, exprimat în
condi4iile legii;
(la 03-09-2017 Litera d) din Alineatul (3) , Articolul 11 ,
Capitolul II , Titlul I a fost modificat5 de Punctul 3,
Articolul I din ORDONAN6A nr. 30 din 30 august 2017, publicat7
în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 31 august 2017)
e) în alte cazuri prev8zute expres de lege.
(4) Autoritatea care prime9te informa:ii fiscale este
obligat; s< p=streze secretul asupra informa>iilor primite.
(5) Este permis? transmiterea informa@iilor de natura celor
prevAzute la alin. (1), inclusiv pentru perioada în care a avut
calitatea de contribuabil/plBtitor:
a) contribuabilului/plCtitorului însuDi;
b) succesorilor acestuia, precum Ei persoanelor cu vocaFie
succesoralG, calitate doveditH potrivit legii.

(6) În scopul aplicrii prevederilor alin. (3) lit. a) i
c), autorit ile publice pot încheia protocol privind schimbul
de informaii cu organul fiscal deintor al informaiei ce se
transmite.
(7) Este permis transmiterea de informa ii cu caracter
fiscal în alte situa ii decât cele prev zute la alin. (3), în
condi iile în care se asigur c din acestea nu reiese
identitatea vreunei persoane fizice, juridice ori unei entiti
fr personalitate juridic.
(8) Organul fiscal poate aduce la cunotin public
informaiile pe care le deine:
a) ori de câte ori informaiile sunt calificate de lege ca
fiind publice;
b) ori de câte ori, prin acte administrative sau prin
hotrâri judectoreti, definitive, se constat înclc ri ale
obliga!iilor prev"zute de legisla#ia fiscal$.
(9) Procedura de aducere la cuno%tin&' public( a
informa)iilor de*inute de organul fiscal central se aprob+ prin
ordin al pre,edintelui A.N.A.F., iar procedura de aducere la
cuno-tin./ public0 a informa1iilor de2inute de organul fiscal
local se aprob3 prin ordin al ministrului dezvolt4rii regionale
5i administra6iei publice, cu avizul Ministerului Finan7elor
Publice.
---------Alin. (9) al art. 11 a fost modificat de pct. 2 al art. III
din ORDONAN8A DE URGEN9: nr. 50 din 27 octombrie 2015, publicat;
în MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 3 noiembrie 2015, prin
modificarea unei sintagme.
(10) Prelucrarea datelor cu caracter personal de c<tre
organele fiscale centrale =i locale se realizeaz> cu respectarea
prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protec?ia persoanelor cu
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal @i libera
circulaAie a acestor date, cu modificBrile Ci completDrile
ulterioare.
ART. 12
Buna-credinEF
(1) RelaGiile dintre contribuabil/plHtitor Ii organul fiscal
trebuie sJ fie fundamentate pe bunK-credinLM.
(2) Contribuabilul/PlNtitorul trebuie sO îPi îndeplineascQ
obligaRiile Si sT îUi exercite drepturile potrivit scopului în
vederea cVruia au fost recunoscute de lege Wi sX declare corect
datele Yi informaZiile privitoare la obliga[iile fiscale
datorate.

(3) Organul fiscal trebuie s respecte drepturile
contribuabilului/pl titorului în fiecare procedur de
administrare a creanelor fiscale aflat în derulare.
(4) Buna-credin a contribuabililor se prezum pân când
organul fiscal dovede te contrariul.
CAP. III
Aplicarea prevederilor legisla iei fiscale
ART. 13
Interpretarea legii
(1) Interpretarea reglement rilor fiscale trebuie s
respecte voin a legiuitorului aa cum este exprimat în lege.
(2) În cazul în care voina legiuitorului nu reiese clar din
textul legii, la stabilirea voinei legiuitorului se ine seama
de scopul emiterii actului normativ astfel cum acesta reiese din
documentele publice ce însoesc actul normativ în procesul de
elaborare, dezbatere i aprobare.
(3) Prevederile legislaiei fiscale se interpreteaz unele
prin altele, dând fiecreia înelesul ce rezult din ansamblul
legii.
(4) Prevederile legislaiei fiscale susceptibile de mai
multe înelesuri se interpreteaz în sensul în care corespund
cel mai bine obiectului i scopului legii.
(5) Prevederile legislaiei fiscale se interpreteaz în
sensul în care pot produce efecte, iar nu în acela în care nu ar
putea produce niciunul.
(6) Dac dup! aplicarea regulilor de interpretare prev"zute
la alin. (1)-(5), prevederile legisla#iei fiscale r$mân neclare,
acestea se interpreteaz% în favoarea contribuabilului/
pl&titorului.
ART. 14
Prevalen'a con(inutului economic al situa)iilor relevante
din punct de vedere fiscal
(1) Veniturile, alte beneficii *i elemente patrimoniale sunt
supuse legisla+iei fiscale indiferent dac, sunt ob-inute din
acte sau fapte ce îndeplinesc sau nu cerin.ele altor dispozi/ii
legale.
(2) Situa0iile de fapt relevante din punct de vedere fiscal
se apreciaz1 de organul fiscal în concordan23 cu realitatea lor
economic4, determinat5 în baza probelor administrate în
condi6iile prezentului cod. Atunci când exist7 diferen8e între
fondul sau natura economic9 a unei opera:iuni sau tranzac;ii <i
forma sa juridic=, organul fiscal apreciaz> aceste opera?iuni
sau tranzac@ii, cu respectarea fondului economic al acestora.
(3) Organul fiscal stabileAte tratamentul fiscal al unei
operaBiuni având în vedere doar prevederile legislaCiei fiscale,

tratamentul fiscal nefiind influenat de faptul c opera iunea
respectiv îndeplinete sau nu cerinele altor prevederi legale.
ART. 15
Eludarea legislaiei fiscale
(1) În cazul în care, eludându-se scopul legislaiei
fiscale, obligaia fiscal nu a fost stabilit ori nu a fost
raportat la baza de impozitare real , obliga ia datorat i,
respectiv, creana fiscal corelativ sunt cele legal
determinate.
(2) Pentru situaiile prevzute la alin. (1) sunt aplicabile
prevederile art. 21.
TITLUL II
Raportul juridic fiscal
CAP. I
Dispoziii privind raportul juridic fiscal
ART. 16
Coninutul raportului juridic fiscal
(1) Raportul juridic fiscal cuprinde raportul de drept
material fiscal i raportul de drept procedural fiscal.
(2) Raportul de drept material fiscal cuprinde totalitatea
drepturilor i obligaiilor care apar în legtur cu creanele
fiscale.
(3) Raportul de drept procedural fiscal cuprinde totalitatea
drepturilor i obligaiilor care apar în legtur cu
administrarea crean!elor fiscale.
ART. 17
Subiectele raportului juridic fiscal
(1) Subiecte ale raportului juridic fiscal sunt statul,
unit"#ile administrativ-teritoriale sau, dup$ caz,
subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor,
contribuabilul/pl%titorul, precum &i alte persoane care
dobândesc drepturi 'i obliga(ii în cadrul acestui raport.
(2) Statul este reprezentat de Ministerul Finan)elor
Publice, prin A.N.A.F. *i unit+,ile subordonate acesteia, cu
excep-ia cazului când legea stabile.te o alt/ autoritate în
acest sens.
(3) Unit01ile administrativ-teritoriale sau, dup2 caz,
subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, sunt
reprezentate de autorit34ile administra5iei publice locale,
precum 6i de compartimentele de specialitate ale acestora, în
limita atribu7iilor delegate de c8tre autorit9:ile respective.
ART. 18
Împuternici;ii

(1) În relaiile cu organul fiscal contribuabilul/pltitorul
poate fi reprezentat printr-un împuternicit. Con inutul i
limitele reprezentrii sunt cele cuprinse în împuternicire sau
stabilite de lege, dup caz. Desemnarea unui împuternicit nu îl
împiedic pe contribuabil/pltitor s î i îndeplineasc personal
obliga iile prev zute de legisla ia fiscal, chiar dac nu a
procedat la revocarea împuternicirii potrivit alin. (2).
(2) Împuternicitul este obligat s depun la organul fiscal
actul de împuternicire, în original sau în copie legalizat.
Revocarea împuternicirii opereaz fa de organul fiscal de la
data depunerii actului de revocare, în original sau în copie
legalizat.
(3) În cazul reprezentrii contribuabilului/pltitorului în
relaia cu organul fiscal prin avocat, forma i coninutul
împuternicirii sunt cele prevzute de dispoziiile legale
privind organizarea i exercitarea profesiei de avocat.
(4) Contribuabilul/Pltitorul f r! domiciliu fiscal în
România, care are obliga"ia de a depune declara#ii la organul
fiscal, trebuie s$ desemneze un împuternicit, cu domiciliul
fiscal în România, care s% îndeplineasc&, în numele 'i din
patrimoniul contribuabilului/pl(titorului, obliga)iile acestuia
din urm* fa+, de organul fiscal.
(5) Dispozi-iile alin. (4) nu se aplic.:
a) contribuabilului/pl/titorului care are reziden0a într-un
stat membru al Uniunii Europene, respectiv al Spa1iului Economic
European;
b) contribuabilului/pl2titorului care are reziden3a într-un
stat care este parte a unui instrument juridic interna4ional
semnat de România 5i care cuprinde prevederi privind cooperarea
administrativ6 în domeniul fiscal 7i recuperarea crean8elor
fiscale.
(6) Prevederile prezentului articol sunt aplicabile 9i
reprezentan:ilor fiscali desemna;i potrivit Codului fiscal, dac<
legea nu prevede altfel.
ART. 19
Numirea curatorului fiscal
(1) Dac= nu exist> un împuternicit potrivit art. 18 alin.
(1)-(4) organul fiscal, în condi?iile legii, solicit@ instanAei
judecBtoreCti competente numirea unui curator fiscal pentru:
a) contribuabilul/plDtitorul fErF domiciliu fiscal în
România, care nu Gi-a îndeplinit obligaHia de desemnare a unui
împuternicit potrivit art. 18 alin. (4);
b) contribuabilul/plItitorul absent, al cJrui domiciliu
fiscal este necunoscut ori care, din cauza bolii, unei
infirmitKLi, bMtrâneNii sau unui handicap de orice fel, Oi din

cauza arestului preventiv sau a încarcerrii în penitenciar, nu
poate s îi exercite i s îi îndeplineasc personal
drepturile i obligaiile ce îi revin potrivit legii.
(2) Pentru activitatea sa, curatorul fiscal este remunerat
potrivit hot rârii judec tore ti, toate cheltuielile legate de
aceast reprezentare fiind suportate de cel reprezentat.
ART. 20
Obliga iile reprezentanilor legali
(1) Reprezentanii legali ai persoanelor fizice i juridice,
precum i reprezentanii desemnai ai asocierilor fr
personalitate juridic sunt obligai s îndeplineasc
obligaiile ce revin potrivit legislaiei fiscale persoanelor
sau entitilor reprezentate. Aceti reprezentani îndeplinesc
obliga iile fiscale de plat! ale persoanelor sau entit"#ilor
reprezentate din acele mijloace pe care le administreaz$.
(2) În cazul în care, din orice motiv, obliga%iile fiscale
ale asocierilor f&r' personalitate juridic( nu sunt achitate
potrivit alin. (1), asocia)ii r*spund solidar pentru
îndeplinirea acestora.
CAP. II
Dispozi+ii generale privind raportul sarcinii fiscale
ART. 21
Na,terea crean-elor .i obliga/iilor fiscale
(1) Dac0 legea nu prevede altfel, dreptul de crean12 fiscal3
4i obliga5ia fiscal6 corelativ7 se nasc în momentul în care,
potrivit legii, se constituie baza de impozitare care le
genereaz8 sau în momentul la care contribuabilul/pl9titorul este
îndrept:;it, potrivit legii, s< cear= restituirea.
(2) Potrivit alin. (1), se na>te dreptul organului fiscal de
a stabili ?i a determina obliga@ia fiscalA datoratB sau dreptul
contribuabilului/plCtitorului de a solicita restituirea.
ART. 22
Stingerea creanDelor fiscale
CreanEele fiscale se sting prin platF, compensare, executare
silitG, scutire, anulare, prescripHie, dare în platI Ji prin
alte modalitKLi prevMzute expres de lege.
ART. 23
Preluarea obligaNiei fiscale
(1) În cazul în care obligaOia fiscalP nu a fost îndeplinitQ
de debitor, debitori devin, în condiRiile legii, urmStoarele
persoane:

a) motenitorul care a acceptat succesiunea debitorului, în
condiiile dreptului comun;
b) cel care preia, în tot sau în parte, drepturile i
obligaiile debitorului supus divizrii, fuziunii ori
transformrii, dup caz;
c) alte persoane, în condiiile legii.
(2) Debitorii care preiau obligaia fiscal potrivit alin.
(1) lit. a) i b) se substituie vechiului debitor, în condi iile
legilor care reglementeaz încetarea existen ei persoanelor în
cauz.
(3) Persoana fizic care desfoar o profesie liber
rspunde pentru obligaiile fiscale datorate ca urmare a
exercitrii profesiei cu bunurile din patrimoniul de
afectaiune. Dac acestea nu sunt suficiente pentru recuperarea
creanelor fiscale, pot fi urmrite i celelalte bunuri ale
debitorului. Dispoziiile art. 31, 32 i ale art. 2.324 alin.
(3) din Codul civil sunt aplicabile.
(la 03-09-2017 Articolul 23 din Capitolul II , Titlul II a
fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDONANA nr. 30
din 30 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din
31 august 2017)
ART. 24
Garantarea obliga iei fiscale
(1) Pentru obliga!iile fiscale ale debitorului r"spunde ca
debitor garant, cu renun#area la beneficiul discu$iunii %i
diviziunii:
a) persoana care î&i asum' obliga(ia de plat) printr-un
angajament de plat* sau printr-un alt act încheiat în form+
autentic,, cu asigurarea unei garan-ii reale la nivelul
obliga.iei de plat/, în limita sumei garantate 0i a sumei
realizate din valorificarea garan1iei;
b) persoana juridic2 pentru obliga3iile fiscale datorate,
potrivit legii, de sediile secundare ale acesteia.
(2) Organul fiscal este îndrept45it s6 solicite stingerea
obliga7iei fiscale de c8tre debitorul garant.
(3) Procedura de aplicare a prezentului articol se aprob9
astfel:
a) prin ordin al pre:edintelui A.N.A.F., în cazul crean;elor
fiscale administrate de organul fiscal central;
b) prin ordin al ministrului dezvolt<rii regionale =i
administra>iei publice, cu avizul Ministerului Finan?elor

Publice, în cazul creanelor fiscale administrate de organul
fiscal local.
---------Lit. b) a alin. (3) al art. 24 a fost modificat de pct. 2
al art. III din ORDONANA DE URGEN  nr. 50 din 27 octombrie
2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 3 noiembrie
2015, prin modificarea unei sintagme.

ART. 25
Rspunderea solidar
(1) Rspund solidar cu debitorul urm toarele persoane:
a) asocia ii din asocierile f r personalitate juridic ,
inclusiv membrii întreprinderilor familiale, pentru obligaiile
fiscale datorate de acestea, în condiiile prevzute la art. 20,
alturi de reprezentanii legali care, cu rea-credin, au
determinat nedeclararea i/sau neachitarea obligaiilor fiscale
la scaden;
b) terii poprii, în situaiile prevzute la art. 236 alin.
(9), (11), (13), (14) i (18), în limita sumelor sustrase
indisponibilizrii;
c) reprezentantul legal al contribuabilului care, cu reacredin , declar! b"ncii, potrivit art. 236 alin. (14) lit. a),
c# nu de$ine alte disponibilit%&i b'ne(ti.
d) emitentul scrisorii de garan)ie/poli*ei de asigurare de
garan+ie ori institu,ia care a confirmat scrisoarea de
garan-ie/poli.a de asigurare de garan/ie potrivit art. 211 lit.
b), în cazul în care nu a virat, potrivit legii, sumele de bani
în conturile de venituri bugetare la solicitarea organului
fiscal. Dispozi0iile art. 2.321 alin. (3) din Codul civil r1mân
aplicabile.
(la 03-09-2017 Alineatul (1) din Articolul 25 , Capitolul II
, Titlul II a fost completat de Punctul 5, Articolul I din
ORDONAN2A nr. 30 din 30 august 2017, publicat3 în MONITORUL
OFICIAL nr. 708 din 31 august 2017)
(2) Pentru obliga4iile de plat5 restante ale debitorului
declarat insolvabil în condi6iile prezentului cod, r7spund
solidar cu acesta urm8toarele persoane:
a) persoanele fizice sau juridice care, anterior datei
declar9rii insolvabilit:;ii, cu rea-credin<=, au dobândit în
orice mod active de la debitorii care >i-au provocat astfel
insolvabilitatea;

b) administratorii, asociaii, ac ionarii i orice alte
persoane care au provocat insolvabilitatea persoanei juridice
debitoare prin înstrinarea sau ascunderea, cu rea-credin, sub
orice form, a activelor debitorului;
c) administratorii care, în perioada exercitrii mandatului,
cu rea-credin , nu i-au îndeplinit obliga ia legal de a cere
instan ei competente deschiderea procedurii insolvenei, pentru
obligaiile fiscale aferente perioadei respective i rmase
neachitate la data declarrii strii de insolvabilitate;
d) administratorii sau orice alte persoane care, cu reacredin, au determinat nedeclararea i/sau neachitarea la
scaden a obligaiilor fiscale;
e) administratorii sau orice alte persoane care, cu reacredin, au determinat restituirea sau rambursarea unor sume de
bani de la bugetul general consolidat fr ca acestea s fie
cuvenite debitorului.
(2^1) Pentru obligaiile fiscale restante ale debitorului
pentru care s-a solicitat deschiderea procedurii insolven ei
r!spund solidar cu acesta persoanele care au determinat cu reacredin"# acumularea $i sustragerea de la plata acestor
obliga%ii.
(la 03-09-2017 Articolul 25 din Capitolul II , Titlul II a
fost completat de Punctul 6, Articolul I din ORDONAN&A nr. 30
din 30 august 2017, publicat' în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din
31 august 2017)
(3) Persoana juridic( r)spunde solidar cu debitorul declarat
insolvabil în condi*iile prezentului cod sau declarat insolvent
dac+, direct ori indirect, controleaz,, este controlat- sau se
afl. sub control comun cu debitorul /i dac0 este îndeplinit1 cel
pu2in una dintre urm3toarele condi4ii:
a) dobânde5te, cu orice titlu, dreptul de proprietate asupra
unor active de la debitor, iar valoarea contabil6 a acestor
active reprezint7 cel pu8in jum9tate din valoarea contabil: a
tuturor activelor dobânditorului;
b) are sau a avut raporturi contractuale cu clien;ii <i/sau
cu furnizorii, al=ii decât cei de utilit>?i, care au avut sau au
raporturi contractuale cu debitorul în propor@ie de cel puAin
jumBtate din totalul valoric al tranzacCiilor;
c) are sau a avut raporturi de muncD sau civile de prestEri
de servicii cu cel puFin jumGtate dintre angajaHii sau
prestatorii de servicii ai debitorului.
(4) În înIelesul alin. (3), termenii
jos au urmKtoarele semnificaLii:

Ji expresiile de mai

a) control - majoritatea drepturilor de vot, fie în adunarea
general a asociailor unei societ i ori a unei asociaii sau
fundaii, fie în consiliul de administraie al unei societi
ori consiliul director al unei asocia ii sau funda ii;
b) control indirect - activitatea prin care o persoan
exercit controlul prin una sau mai multe persoane.
(5) R spunderea persoanelor prevzute de prezentul articol
privete obligaiile fiscale principale i accesorii ale
perioadei pentru care au avut calitatea ce a stat la baza
atragerii rspunderii solidare.
ART. 26
Dispoziii speciale privind stabilirea rspunderii
(1) Rspunderea persoanelor prevzute la art. 25 se
stabilete prin decizie emis de organul fiscal competent pentru
fiecare persoan fizic sau juridic în parte. Decizia este act
administrativ fiscal potrivit prezentului cod.
(2) Înaintea emiterii deciziei prevzute la alin. (1),
organul fiscal efectueaz audierea persoanei potrivit art. 9.
Persoana are dreptul s îi prezinte în scris punctul de vedere,
în termen de 5 zile lucr toare de la data audierii.
(3) Prin excep!ie de la prevederile art. 9 alin. (4) este
nul" decizia de atragere a r#spunderii solidare emis$ f%r&
audierea persoanei c'reia i s-a atras r(spunderea. Dispozi)iile
art. 9 alin. (3) r*mân aplicabile.
(4) Decizia prev+zut, la alin. (1) cuprinde, pe lângelementele prev.zute la art. 46, /i urm0toarele:
a) datele de identificare a persoanei r1spunz2toare;
b) datele de identificare a debitorului principal;
c) cuantumul 3i natura sumelor datorate;
d) termenul în care persoana r4spunz5toare trebuie s6
pl7teasc8 obliga9ia debitorului principal;
e) temeiul legal :i motivele în fapt ale angaj;rii
r<spunderii, inclusiv opinia organului fiscal motivat= în drept
>i în fapt cu privire la punctul de vedere al persoanei.
(5) R?spunderea se stabile@te atât pentru obligaAia fiscalB
principalC, cât Di pentru accesoriile acesteia.
(6) În scopul aplicErii mFsurilor de executare silitG
decizia prevHzutI la alin. (1) devine titlu executoriu la data
împlinirii termenului de platJ prevKzut la art. 156 alin. (1).
(7) Stingerea creanLelor fiscale prin oricare modalitate
prevMzutN de prezentul cod libereazO faPQ de creditor pe debitor
sau, dupR caz, pe celelalte persoane rSspunzTtoare solidar.
(8) Ori de câte ori Codul fiscal sau alte acte normative
care reglementeazU creanVe fiscale prevWd rXspunderea solidarY a

dou sau mai multor persoane pentru aceeai crean fiscal,
titlul de crean fiscal se emite pe numele fiecrei persoane
cu men ionarea i a celorlalte persoane care r spund solidar
pentru crean a respectiv .
(9) Procedura de atragere a rspunderii solidare se aprob
astfel:
a) prin ordin al preedintelui A.N.A.F., în cazul creanelor
fiscale administrate de organul fiscal central;
b) prin ordin al ministrului dezvoltrii regionale i
administraiei publice, cu avizul Ministerului Finanelor
Publice, în cazul creanelor fiscale administrate de organele
fiscale locale.
---------Lit. b) a alin. (9) al art. 26 a fost modificat de pct. 2
al art. III din ORDONANA DE URGEN nr. 50 din 27 octombrie
2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 3 noiembrie
2015, prin modificarea unei sintagme.

ART. 27
Drepturile i obligaiile succesorilor
(1) Drepturile i obligaiile din raportul juridic fiscal
trec asupra succesorilor debitorului în condi iile dreptului
comun, dispozi!iile art. 23 r"mânând aplicabile.
(2) Dispozi#iile alin. (1) nu sunt aplicabile în cazul
obliga$iei de plat% a sumelor ce reprezint& amenzi aplicate,
potrivit legii, debitorului persoan' fizic(.
ART. 28
Dispozi)ii privind cesiunea crean*elor fiscale ale
contribuabilului/pl+titorului
(1) Crean,ele fiscale privind drepturi de rambursare sau de
restituire ale contribuabilului/pl-titorului pot fi cesionate
numai dup. stabilirea lor prin decizie de restituire.
(2) Cesiunea produce efecte fa/0 de organul fiscal competent
numai de la data la care aceasta i-a fost notificat1.
(3) Desfiin2area cesiunii sau constatarea nulit34ii acesteia
ulterior stingerii obliga5iei fiscale nu este opozabil6
organului fiscal.
TITLUL III
Dispozi7ii procedurale generale
CAP. I
Competen8a organului fiscal central
ART. 29
Competen9a general: a organului fiscal central

(1) Administrarea creanelor fiscale datorate bugetului de
stat, bugetului asigurrilor sociale de stat, bugetului Fondului
na ional unic de asigurri sociale de sntate i bugetului
asigurrilor pentru omaj se realizeaz prin organul fiscal
central, cu excep ia cazului când prin lege se prevede altfel.
(2) Organul fiscal central realizeaz activit i de
administrare i pentru alte creane datorate bugetului general
consolidat decât cele prevzute la alin. (1), potrivit
competenelor stabilite prin lege.
(3) În cazul impozitului pe venit i al contribuiilor
sociale, prin hotrâre a Guvernului se poate atribui alt
competen special de administrare.
(4) Organul fiscal central realizeaz activitile de
asisten i îndrumare a contribuabilului/pltitorului pe baza
coordon rii metodologice a Ministerului Finan!elor Publice.
Procedura de coordonare metodologic" se stabile#te prin ordin al
ministrului finan$elor publice.
(5) Organul fiscal central, prin A.N.A.F., este competent %i
pentru colectarea crean&elor bugetare stabilite în titluri
executorii, cuvenite bugetului de stat, indiferent de natura
acestora, care au fost transmise acestuia în vederea
recuper'rii, potrivit legii.
ART. 30
Competen(a material) *i teritorial+ a organului fiscal
central
(1) Pentru administrarea crean,elor fiscale -i a altor
crean.e datorate bugetelor prev/zute la art. 29 alin. (1) 0i
(2), competen1a revine acelui organ fiscal teritorial din cadrul
A.N.A.F., stabilit prin ordin al pre2edintelui A.N.A.F., în a
c3rui raz4 teritorial5 se afl6 domiciliul fiscal al
contribuabilului/pl7titorului.
(2) În cazul contribuabilului/pl8titorului nerezident care
desf9:oar; activit<=i pe teritoriul României prin unul sau mai
multe sedii permanente, competen>a revine organului fiscal
central pe a c?rui raz@ teritorialA se aflB situat sediul
permanent desemnat potrivit Codului fiscal.
(3) În scopul administrCrii de cDtre organul fiscal central
a obligaEiilor fiscale datorate de contribuabilii mari Fi
mijlocii, inclusiv de sediile secundare ale acestora, prin ordin
al preGedintelui A.N.A.F. se poate stabili competenHa de
administrare în sarcina altor organe fiscale decât cele
prevIzute la alin. (1), precum Ji criteriile de selecKie Li
listele contribuabililor care dobândesc calitatea de
contribuabil mare sau, dupM caz, contribuabil mijlociu.
(3^1) Administrarea obligaNiilor fiscale datorate de
contribuabilii mijlocii, inclusiv de sediile secundare ale

acestora, se realizeaz de organul fiscal de la nivel judeean
sau al municipiului Bucureti, dup caz.
(la 21-01-2018 Articolul 30 din Capitolul I , Titlul III a
fost completat de Articolul I din LEGEA nr. 30 din 15 ianuarie
2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 18 ianuarie
2018)





*) Not CTCE:
Conform art. II din LEGEA nr. 30 din 15 ianuarie 2018,
publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 18 ianuarie 2018,
prevederile art. 30 alin. (3^1) din Legea nr. 207/2015 privind
Codul de procedur fiscal, cu modificrile i completrile
ulterioare, se aplic începând cu prima zi a trimestrului
urmtor intrrii în vigoare a prezentei legi.
Potrivit art. XI din ORDONAN DE URGEN nr. 25 din 29
martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 30
martie 2018, termenul prevzut la art. II din Legea nr. 30/2018
pentru completarea art. 30 din Legea nr. 207/2015 privind Codul
de procedur fiscal , publicat! în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 49 din 18 ianuarie 2018, se prorog" pân#
la data de 1 august 2018.
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(4) Organul fiscal central competent notific. contribuabilul
ori de câte ori intervin modific/ri cu privire la calitatea de
contribuabil mare sau, dup0 caz, contribuabil mijlociu.
(5) În scopul administr1rii de c2tre organul fiscal central
a obliga3iilor fiscale datorate de un grup fiscal constituit
potrivit prevederilor Codului fiscal, prin ordin al
pre4edintelui A.N.A.F. se poate stabili competen5a de
administrare în sarcina altor organe fiscale decât cele
prev6zute la alin. (1). Organul fiscal central desemnat este
competent s7 administreze obliga8iile fiscale datorate de to9i
membrii grupului.
ART. 31
Domiciliul fiscal în cazul crean:elor fiscale administrate
de organul fiscal central
(1) În cazul crean;elor fiscale administrate de organul
fiscal central, prin domiciliu fiscal se în<elege:
a) pentru persoanele fizice, adresa unde î=i au domiciliul,
potrivit legii, sau adresa unde locuiesc efectiv, în cazul în
care aceasta este diferit> de domiciliu;
b) pentru persoanele fizice care desf?@oarA activitBCi
economice în mod independent sau exercitD profesii libere,

sediul activit ii sau locul unde se desfoar efectiv
activitatea principal;
c) pentru persoanele juridice, sediul social sau locul unde
se exercit gestiunea administrativ i conducerea efectiv a
afacerilor, în cazul în care acestea nu se realizeaz la sediul
social declarat;
d) pentru asocierile i alte entit i fr personalitate
juridic, sediul acestora sau locul unde se desfoar efectiv
activitatea principal.
(2) Prin adresa unde locuiesc efectiv, în sensul alin. (1)
lit. a), se înelege adresa locuinei pe care o persoan o
folosete în mod continuu peste 183 de zile într-un an
calendaristic, întreruperile de pân la 30 de zile nefiind luate
în considerare. Dac ederea are un scop exclusiv de vizit,
concediu, tratament sau alte scopuri particulare asemntoare i
nu dep !e"te perioada unui an, nu se consider# adresa unde
locuiesc efectiv.
(3) În situa$ia în care domiciliul fiscal nu se poate
stabili potrivit alin. (1) lit. c) %i d), domiciliul fiscal este
locul în care se afl& majoritatea activelor.
ART. 32
Înregistrarea/modificarea domiciliului fiscal
(1) Domiciliul fiscal definit potrivit art. 31 se
înregistreaz'/modific( la/de organul fiscal central în toate
cazurile în care acesta este diferit de domiciliul sau de sediul
social prin depunerea de c)tre contribuabil/pl*titor a unei
cereri de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal,
înso+it, de acte doveditoare ale informa-iilor cuprinse în
aceasta.
(2) Cererea se depune la organul fiscal central în a c.rui
raz/ teritorial0 urmeaz1 a se stabili domiciliul fiscal. Cererea
se solu2ioneaz3 în termen de 15 zile lucr4toare de la data
depunerii acesteia, prin emiterea deciziei de
înregistrare/modificare a domiciliului fiscal care se comunic5
contribuabilului/pl6titorului.
(3) Organul fiscal prev7zut la alin. (2) emite din oficiu
decizia de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal ori de
câte ori constat8 c9 domiciliul fiscal este diferit de
domiciliul sau sediul social, iar contribuabilul/pl:titorul nu a
depus cerere de modificare a domiciliului fiscal.
(4) Data înregistr;rii/modific<rii domiciliului fiscal este
data comunic=rii deciziei de înregistrare/modificare a
domiciliului fiscal.
(5) Modificarea domiciliului sau sediului social care
reprezint> ?i domiciliu fiscal are ca efect @i modificarea de

drept a domiciliului fiscal, iar contribuabilul/pltitorul nu
are obligaia depunerii cererii de modificare a domiciliului
fiscal. În acest caz, transferul dosarului fiscal al
contribuabilului/pl titorului de ctre vechiul organ fiscal
central ctre noul organ fiscal central se face în termen de 15
zile lucrtoare de la data înscrierii în registrele în care,
potrivit legii, se înregistreaz modificrile privind sediul
social/domiciliul.
(la 03-09-2017 Articolul 32 din Capitolul I , Titlul III a
fost completat de Punctul 7, Articolul I din ORDONANA nr. 30
din 30 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din
31 august 2017)
ART. 33
Competen a în cazul sediilor secundare
(1) În cazul sediilor secundare înregistrate fiscal,
potrivit legii, competen a pentru administrarea impozitului pe
venitul din salarii datorat de acestea revine organului fiscal
competent pentru administrarea obliga iilor datorate de
contribuabilul/pl titorul care le-a înfiinat.
(2) Competena pentru înregistrarea fiscal a sediilor
secundare ca pltitoare de salarii i venituri asimilate
salariilor, potrivit legii, revine organului fiscal central în a
crui raz teritorial se afl situate acestea.
ART. 34
Competena privind impozitul i contribuiile aferente
veniturilor din activiti agricole
(1) Prin excepie de la prevederile art. 30 i 38, impozitul
i contribuiile sociale aferente veniturilor din activit !i
agricole, datorate de persoanele fizice, potrivit legii, se pot
achita în numerar "i la organul fiscal local din localitatea în
care î#i are domiciliul fiscal contribuabilul unde nu exist$ o
unitate teritorial% a A.N.A.F., dac& între autoritatea
administra'iei publice locale (i A.N.A.F. s-a încheiat un
protocol în acest scop. Data pl)*ii este data prev+zut, la art.
163 alin. (11) lit. a), inclusiv pentru sumele achitate eronat
de c-tre contribuabil pe alte tipuri de obliga.ii sau stinse
eronat de c/tre organul fiscal în realizarea procedurii
prev0zute la alin. (4).
(2) Sumele încasate potrivit alin. (1) se depun de c1tre
organul fiscal local în cont distinct de disponibil, în termen
de cel mult 5 zile lucr2toare de la încasare, împreun3 cu
situa4ia privind sumele încasate, care va cuprinde cel pu5in
urm6toarele informa7ii: num8rul 9i data documentului prin care

s-a efectuat încasarea în numerar, CUI/CNP contribuabil,
denumirea contribuabilului, tipul obligaiei achitate, suma
achitat.
(3) Sumele depuse în contul prev zut la alin. (2) se vireaz
de unitile Trezoreriei Statului în conturile corespunztoare
de venituri ale bugetului de stat i ale bugetului Fondului
naional unic de asigur ri sociale de s n tate, în termen de
dou zile lucr toare de la depunere, potrivit procedurii
prevzute la alin. (4).
(4) Procedura de încasare i de virare la bugetul de stat i
la bugetul Fondului naional unic de asigurri sociale de
sntate a sumelor încasate potrivit alin. (1), precum i modul
de colaborare i de realizare a schimbului de informaii dintre
organele fiscale centrale i organele fiscale locale se aprob
prin ordin comun al ministrului finanelor publice i al
ministrului dezvoltrii regionale i administraiei publice.
ART. 35
Competena în cazul contribuabilului nerezident
În cazul contribuabilului nerezident care nu are pe
teritoriul României un sediu permanent, competen a revine
organului fiscal central stabilit prin ordin al pre!edintelui
A.N.A.F.
ART. 36
Schimbarea competen"ei
(1) În cazul în care se schimb# domiciliul fiscal, potrivit
legii, competen$a teritorial% trece la noul organ fiscal central
de la data schimb&rii domiciliului fiscal.
(2) Prevederile alin. (1) se aplic' în mod corespunz(tor )i
contribuabililor mari *i mijlocii, defini+i potrivit legii, în
cazul în care se modific, aceast- calitate.
(3) În situa.ia în care se afl/ în curs de derulare o
procedur0 de administrare, cu excep1ia procedurii de executare
silit2, organul fiscal central care a început procedura este
competent s3 o finalizeze.
(4) Prin excep4ie de la prevederile alin. (1), în cazul în
care se modific5 domiciliul fiscal potrivit art. 32 alin. (5),
competen6a teritorial7 trece la noul organ fiscal central de la
data împlinirii termenului prev8zut la acest alineat.
(la 03-09-2017 Articolul 36 din Capitolul I , Titlul III a
fost completat de Punctul 8, Articolul I din ORDONAN9A nr. 30
din 30 august 2017, publicat: în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din
31 august 2017)

CAP. II
Competena organului fiscal local
ART. 37
Competen a general a organului fiscal local
Administrarea creanelor fiscale datorate bugetului local,
inclusiv a impozitului pe profit care se face venit la bugetul
local, potrivit Codului fiscal, se realizeaz prin organul
fiscal local, cu excepia cazului când prin lege se prevede
altfel.
ART. 38
Competena teritorial a organului fiscal local
(1) Administrarea creanelor fiscale datorate bugetului
local al unei unit i/subdiviziuni administrativ-teritoriale se
realizeaz prin organul fiscal local al respectivei
unit i/subdiviziuni administrativ-teritoriale, cu excepia
cazului când prin lege se prevede altfel.
(2) În scopul administrrii de ctre organul fiscal local a
obligaiilor fiscale datorate de contribuabilii mari i
mijlocii, prin hotrâre a autoritii deliberative se pot
stabili criteriile în funcie de care se stabilesc
contribuabilii mari sau, dup caz, contribuabilii mijlocii,
precum i listele cu respectivii contribuabili.
(3) Organul fiscal local notific contribuabilul ori de câte
ori intervin modificri cu privire la calitatea de contribuabil
mare sau, dup caz, contribuabil mijlociu.
ART. 39
Domiciliul fiscal în cazul creanelor fiscale administrate
de organul fiscal local
(1) În cazul creanelor fiscale administrate de organul
fiscal local, prin domiciliu fiscal se înelege domiciliul
reglementat potrivit dreptului comun sau sediul social
înregistrat potrivit legii.
(2) În situaia în care contribuabilul/pl titorul are
înregistrat un domiciliu fiscal potrivit art. 32, în scopul
comunic!rii actelor administrative fiscale emise de organul
fiscal local se utilizeaz" acest domiciliu fiscal.
CAP. III
Alte dispozi#ii privind competen$a
ART. 40
Competen%a special&
(1) În situa'ia în care contribuabilul/pl(titorul nu are un
domiciliu fiscal cunoscut sau nu are domiciliu fiscal în
România, competen)a teritorial* revine organului fiscal în raza

cruia se face constatarea actului sau faptului supus
dispoziiilor legale fiscale.
(2) Dispozi iile alin. (1) se aplic i pentru luarea de
urgen a msurilor legale ce se impun în cazurile de dispariie
a elementelor de identificare a bazei de impozitare reale,
precum i în caz de executare silit .
(3) În cazul contribuabilului/pl titorului cu domiciliul
fiscal în România care aplic regimul special pentru serviciile
electronice, de telecomunica ii, de radiodifuziune sau
televiziune reglementat de Codul fiscal, competena de
administrare a taxei pe valoarea adugat aferent serviciilor
supuse acestui regim revine organului fiscal central stabilit
prin ordin al preedintelui A.N.A.F.
ART. 41
Conflictul de competen
(1) Exist conflict de competen când dou sau mai multe
organe fiscale se declar deopotriv competente sau
necompetente.
(2) Prin conflict de competen în sensul prezentului
articol se înelege conflictul aprut în legtur cu modul de
aplicare a regulilor de competen!" privind administrarea
crean#elor fiscale prev$zute de prezentul cod %i/sau, dup& caz,
de Codul fiscal sau alte legi care reglementeaz' crean(ele
fiscale în leg)tur* cu care a ap+rut conflictul.
(3) În cazul în care apare un conflict de competen,-,
organul fiscal care s-a învestit primul sau care s-a declarat
ultimul necompetent continu. procedura de administrare în
derulare /i solicit0 organului competent s1 hot2rasc3 asupra
conflictului.
(4) Organul competent s4 solu5ioneze conflictul de
competen67 hot8r9:te de îndat; asupra conflictului, iar solu<ia
adoptat= se comunic> organelor fiscale aflate în conflict,
pentru a fi dus? la îndeplinire, cu informarea, dup@ caz, a
persoanelor interesate.
(5) În situaAia în care existB conflict de competenCD între
organul fiscal central Ei o instituFie publicG ce administreazH
creanIe fiscale, conflictul de competenJK se soluLioneazM de
cNtre Comisia fiscalO centralP.
ART. 42
Conflictul de competenQR în cazul organelor fiscale centrale
În cazul în care existS conflict de competenTU între douV
sau mai multe organe fiscale centrale, conflictul se
soluWioneazX de cYtre organul ierarhic superior comun. În cazul
în care în conflictul de competenZ[ este implicat\ o structur]

de la nivelul central al A.N.A.F., conflictul se soluioneaz de
preedintele A.N.A.F..
ART. 43
Conflictul de competen  în cazul organelor fiscale locale
(1) În cazul în care exist un conflict de competen între
organele fiscale locale sau între organul fiscal central i un
organ fiscal local, conflictul de competen
ivit se poate
solu iona amiabil, sub coordonarea reprezentan ilor desemna i în
acest scop de Ministerul Finanelor Publice i Ministerul
Dezvoltrii Regionale i Administraiei Publice. În cazul în
care conflictul de competen nu se poate soluiona pe cale
amiabil, conflictul se soluioneaz de ctre Comisia fiscal
central. În aceast situaie, Comisia se completeaz cu 2
reprezentani ai Ministerului Dezvolt rii Regionale !i
Administra"iei Publice, precum #i cu câte un reprezentant al
fiec$rei structuri asociative a autorit%&ilor administra'iei
publice locale.
(2) În cazul crean(elor fiscale administrate de organele
fiscale locale, conflictul de competen)* în sensul prezentului
articol nu vizeaz+ conflictul ap,rut în leg-tur. cu modul de
delimitare a teritoriului între unit/0ile administrativteritoriale 1i/sau subdiviziuni administrativ-teritoriale ale
municipiilor.
(3) În cazul în care se ive2te un conflict cu privire la
delimitarea teritorial3 între dou4 sau mai multe unit56i
administrativ-teritoriale 7i/sau subdiviziuni administrativteritoriale ale municipiilor, cu privire la aceea8i materie
impozabil9, pân: la clarificarea conflictului, contribuabilul
datoreaz; impozitele <i taxele locale aferente materiei
impozabile, la bugetul local al unit=>ii administrativteritoriale sau subdiviziunii administrativ-teritoriale în a
c?rei eviden@A era înscrisB materia impozabilC pânD la apariEia
conflictului. Celelalte organe fiscale locale nu au dreptul sF
perceapG impozite Hi taxe locale pânI la soluJionarea
conflictului. Impozitele Ki taxele locale plLtite de
contribuabil rMmân venit al bugetului local la care au fost
plNtite chiar dacO dupP soluQionarea conflictului dreptul de
impunere aparRine altui organ fiscal local. În acest caz,
dreptul de impunere revine noului organ fiscal local competent,
începând cu data de 1 ianuarie a anului urmStor celui în care sa soluTionat conflictul.
(4) DispoziUiile alin. (3) sunt aplicabile în mod
corespunzVtor Wi pentru amenzile de orice fel care se fac venit
la bugetul local.
ART. 44

Conflictul de interese
Persoana din cadrul organului fiscal implicat într-o
procedur de administrare se afl în conflict de interese, dac:
a) în cadrul procedurii respective acesta este
contribuabil/pltitor, este so/soie al/a
contribuabilului/pltitorului, este rud sau afin pân la gradul
al treilea inclusiv a/al contribuabilului/pl titorului, este
reprezentant sau împuternicit al contribuabilului/pl titorului;
b) în cadrul procedurii respective poate dobândi un avantaj
ori poate suporta un dezavantaj, direct sau indirect;
c) exist un conflict de orice natur între el, soul/soia,
rudele sale sau afinii pân la gradul al treilea inclusiv i una
dintre pri sau soul/soia, rudele prii sau afinii pân la
gradul al treilea inclusiv;
d) în alte cazuri prevzute de lege.
ART. 45
Abinerea i recuzarea
(1) Persoana care tie c se afl în una dintre situaiile
prev zute la art. 44 este obligat!, de îndat" ce a luat la
cuno#tin$% de existen&a situa'iei, s( în)tiin*eze conduc+torul
ierarhic ,i s- se ab.in/ de la efectuarea oric0rui act privind
procedura de administrare în derulare.
(2) Ab1inerea se propune de persoan2 3i se decide de îndat4
de conduc5torul ierarhic.
(3) Contribuabilul/pl6titorul implicat în procedura în
derulare poate solicita recuzarea persoanei aflate în conflict
de interese. Cererea de recuzare nu suspend7 procedura de
administrare în derulare.
(4) Recuzarea persoanei se decide de îndat8 de conduc9torul
organului fiscal din care face parte persoana recuzat: sau de
organul fiscal ierarhic superior dac; persoana recuzat< este
chiar conduc=torul organului fiscal. În cazul persoanelor din
cadrul structurii centrale a A.N.A.F., recuzarea se decide de
c>tre pre?edintele acestei institu@ii.
(5) Decizia prin care se respinge cererea de recuzare poate
fi atacatA la instanBa judecCtoreascD competentE.
CAP. IV
Actele emise de organele fiscale
ART. 46
ConFinutul Gi motivarea actului administrativ fiscal
(1) Actul administrativ fiscal se emite în scris, pe suport
hârtie sau în formH electronicI.
(2) Actul administrativ fiscal emis pe suport hârtie
cuprinde urmJtoarele elemente:
a) denumirea organului fiscal emitent;

b) data la care a fost emis i data de la care î i produce
efectele;
c) datele de identificare a contribuabilului/pltitorului
i, dac este cazul, datele de identificare a persoanei
împuternicite de contribuabil/pltitor;
d) obiectul actului administrativ fiscal;
e) motivele de fapt;
f) temeiul de drept;
g) numele i calitatea persoanelor împuternicite ale
organului fiscal, potrivit legii;
h) semntura persoanelor împuternicite ale organului fiscal,
potrivit legii, precum i tampila organului fiscal emitent;
i) posibilitatea de a fi contestat, termenul de depunere a
contesta iei i organul fiscal la care se depune contesta ia;
j) men iuni privind audierea contribuabilului/pltitorului.
(3) Actul administrativ fiscal emis în form electronic
cuprinde elementele prevzute la alin. (2), cu excepia
elementelor prevzute la lit. h).
(4) Actul administrativ fiscal emis în form electronic de
organul fiscal central se semneaz cu semntura electronic
extins a Ministerului Finanelor Publice, bazat pe un
certificat calificat.
(5) Actul administrativ fiscal emis în form electronic de
organul fiscal local se semneaz cu semntura electronic
extins! a autorit"#ii administra$iei publice locale din care
face parte organul fiscal local emitent, bazat% pe un certificat
calificat.
(6) Actul administrativ fiscal emis în condi&iile alin. (2)
'i tip(rit prin intermediul unui centru de imprimare masiv) este
valabil *i în cazul în care nu poart+ semn,tura persoanelor
împuternicite ale organului fiscal, potrivit legii, -i .tampila
organului emitent, dac/ îndepline0te cerin1ele legale aplicabile
în materie.
(7) Prin ordin al pre2edintelui A.N.A.F. se stabilesc
categoriile de acte administrative fiscale care se emit, în
condi3iile alin. (6), de c4tre organul fiscal central.
(8) Prin ordin al ministrului dezvolt5rii regionale 6i
administra7iei publice, cu avizul Ministerului Finan8elor
Publice se stabilesc categoriile de acte administrative fiscale
care pot fi emise în condi9iile alin. (6) de c:tre organele
fiscale locale. În cazul în care organul fiscal local are în
dotare sau are acces la un centru de imprimare masiv; consiliile
locale stabilesc, prin hot<râre, dac= organul fiscal local din
cadrul autorit>?ii administra@iei publice locale respective
poate emite acte administrative fiscale în condiAiile alin. (6).
----------

Alin. (8) al art. 46 a fost modificat de pct. 2 al art. III
din ORDONANA DE URGEN  nr. 50 din 27 octombrie 2015, publicat
în MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 3 noiembrie 2015, prin
modificarea unei sintagme.
(9) Actul administrativ fiscal se consider emis i
înregistrat la organul fiscal astfel:
a) la data semnrii acestuia de ctre persoana împuternicit
din cadrul organului fiscal, în cazul actului administrativ
fiscal emis pe suport hârtie;
b) la data gener rii actului, în cazul actului administrativ
fiscal emis pe suport hârtie i tip rit prin intermediul unui
centru de imprimare masiv ;
c) la data aplic rii semnturii electronice extinse, în
cazul actului administrativ fiscal emis în form electronic.
ART. 47
Comunicarea actului administrativ fiscal
(1) Actul administrativ fiscal trebuie comunicat
contribuabilului/ pltitorului cruia îi este destinat. În
situaia contribuabilului/ pltitorului fr domiciliu fiscal în
România, care i-a desemnat împuternicit potrivit art. 18 alin.
(4), precum i în situaia numirii unui curator fiscal, în
condiiile art. 19, actul administrativ fiscal se comunic
împuternicitului sau curatorului, dup caz.
(2) Actul administrativ fiscal emis pe suport hârtie poate
fi comunicat fie prin pot potrivit alin. (3)-(7), fie prin
remitere la domiciliul fiscal al contribuabilului/pltitorului
ori împuternicitului sau curatorului acestuia potrivit alin.
(8)-(12), fie prin remitere la sediul organului fiscal potrivit
alin. (13), iar actul administrativ fiscal emis în form
electronic! se comunic" prin mijloace electronice de transmitere
la distan#$ potrivit alin. (15)-(17).
(3) Actul administrativ fiscal emis pe suport hârtie se
comunic% contribuabilului/pl&titorului ori împuternicitului sau
curatorului acestora, la domiciliul fiscal, prin po't(, cu
scrisoare recomandat) cu confirmare de primire.
(4) În cazul în care comunicarea potrivit alin. (3) nu a
fost posibil*, aceasta se realizeaz+ prin publicitate potrivit
alin. (5)-(7).
(5) Comunicarea prin publicitate se efectueaz, prin afi-area
unui anun. în care se men/ioneaz0 c1 a fost emis actul
administrativ fiscal pe numele contribuabilului/pl2titorului,
dup3 cum urmeaz4:

a) în cazul actelor administrative fiscale emise de organul
fiscal central prin afiarea anunului, concomitent, la sediul
organului fiscal emitent i pe pagina de internet a A.N.A.F.;
b) în cazul actelor administrative fiscale emise de organul
fiscal local prin afiarea anunului, concomitent, la sediul
organului fiscal emitent i pe pagina de internet a autoritii
administraiei publice locale respective.
(6) Anun ul prev zut la alin. (5) se men ine afi at cel
pu in 60 de zile de la data publicrii acestuia i conine
urmtoarele elemente:
a) numele i prenumele sau denumirea contribuabilului/
pltitorului;
b) domiciliul fiscal al contribuabilului/pltitorului;
c) denumirea, numrul i data emiterii actului administrativ
fiscal.
(7) În cazul în care actul administrativ fiscal se comunic
prin publicitate, acesta se consider comunicat în termen de 15
zile de la data afirii anunului.
(8) Prin excepie de la prevederile alin. (3), organul
fiscal competent poate decide comunicarea actului administrativ
fiscal emis pe suport hârtie, prin remiterea, sub semntur, la
domiciliul fiscal al contribuabilului/pltitorului ori
împuternicitului sau curatorului acestuia, prin angaja ii
proprii ai organului fiscal.
(9) Dac! în procedura comunic"rii actului administrativ
fiscal prin remitere potrivit alin. (8) destinatarul refuz#
primirea actului sau nu este g$sit la domiciliul fiscal, se
afi%eaz& pe u'a acestuia o în(tiin)are.
(10) În situa*ia în care contribuabilul/pl+titorul ori
împuternicitul sau curatorul acestuia refuz, primirea actului
administrativ fiscal potrivit alin. (9), actul se considercomunicat la data afi./rii în0tiin12rii.
(11) În situa3ia în care contribuabilul/pl4titorul ori
împuternicitul sau curatorul acestuia nu este g5sit la
domiciliul fiscal potrivit alin. (9), contribuabilul/pl6titorul
ori împuternicitul sau curatorul acestuia este în drept s7 se
prezinte, în termen de maximum 15 zile de la data afi89rii
în:tiin;<rii, la sediul organului fiscal emitent pentru a i se
comunica actul administrativ fiscal. În situa=ia în care
contribuabilul/pl>titorul ori împuternicitul sau curatorul
acestuia nu se prezint? în acest termen, actul se consider@
comunicat la împlinirea acestui termen.
(12) ÎnAtiinBarea prevCzutD la alin. (9) trebuie sE
cuprindF:

a) denumirea organului fiscal emitent;
b) numele i prenumele celui care a fcut afi area i
funcia acestuia;
c) numele, prenumele i domiciliul fiscal al celui
întiinat;
d) denumirea, numrul i data emiterii actului administrativ
fiscal în leg tur cu care se face în tiin area;
e) anul, luna, ziua i ora când afiarea a fost fcut;
f) meniuni cu privire la data la care se consider
comunicat actul administrativ fiscal, potrivit alin. (10) sau
(11);
g) semntura celui care a afiat întiinarea.
(13) Actul administrativ fiscal emis pe suport hârtie poate
fi comunicat i prin remiterea, sub semntur, la sediul
organului fiscal emitent ori de câte ori
contribuabilul/pltitorul sau împuternicitul ori curatorul
acestora se prezint la sediul organului fiscal i solicit
acest lucru.
(14) Ori de câte ori comunicarea se realizeaz prin
publicitate, potrivit alin. (5) sau prin afi are potrivit alin.
(9), organul fiscal întocme!te un proces-verbal. Procesul-verbal
se întocme"te #i în situa$ia în care contribuabilul/pl%titorul
ori împuternicitul sau curatorul acestora prime&te actul
administrativ fiscal, dar refuz' s( semneze dovada de înmânare
ori, din motive întemeiate, nu o poate semna.
(15) Actul administrativ fiscal emis în form) electronic* se
comunic+ prin mijloace electronice de transmitere la distan,ori de câte ori contribuabilul/pl.titorul a optat pentru aceast/
modalitate de emitere 0i de comunicare, iar acesta se consider1
comunicat în termen de 15 zile de la data transmiterii actului
c2tre contribuabil/pl3titor ori împuternicitul sau curatorul
acestora.
(16) În cazul actelor administrative fiscale emise de c4tre
organul fiscal central, mijloacele electronice de transmitere la
distan56, procedura de comunicare a actelor administrative
fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distan78,
precum 9i condi:iile în care aceasta se realizeaz; se aprob<
prin ordin al ministrului finan=elor publice, cu avizul
Ministerului Comunica>iilor ?i Societ@Aii InformaBionale.
(17) În cazul actelor administrative fiscale emise de
organul fiscal local, mijloacele electronice de transmitere la
distanCD, procedura de comunicare a actelor administrative
fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanEF,
precum Gi condiHiile în care aceasta se realizeazI se aprobJ
prin ordin al ministrului dezvoltKrii regionale, administraLiei

publice i fondurilor europene, cu avizul Ministerului
Finanelor Publice i al Ministerului Comunicaiilor i
Societii Informaionale. Pentru organul fiscal local,
consiliul local stabilete, prin hot râre, în func ie de
capacitatea tehnic disponibil , mijloacele electronice de
transmitere la distan  ce urmeaz a fi utilizate de ctre
respectivul organ fiscal local.
(18) Prin excepie de la prevederile alin. (1), în cazul
societilor aflate în procedura insolvenei sau în dizolvare,
potrivit legii, comunicarea actului administrativ fiscal se face
administratorului judiciar/lichidatorului judiciar la locul
indicat de acesta ori de câte ori se solicit, în scris, acest
lucru.
(19) În termen de cel mult 10 zile lucrtoare de la data
emiterii actului administrativ fiscal, organul fiscal trebuie s
iniieze aciunile pentru comunicarea actului.
(la 03-09-2017 Articolul 47 din Capitolul IV , Titlul III a
fost modificat de Punctul 9, Articolul I din ORDONANA nr. 30
din 30 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din
31 august 2017)
ART. 48
Opozabilitatea actului administrativ fiscal
(1) Actul administrativ fiscal produce efecte din momentul
în care este comunicat contribuabilului/pltitorului sau la o
dat ulterioar menionat în actul administrativ comunicat,
potrivit legii.
(2) Actul administrativ fiscal care nu a fost comunicat
potrivit art. 47 nu este opozabil contribuabilului/pl!titorului
"i nu produce niciun efect juridic.
ART. 49
Nulitatea actului administrativ fiscal
(1) Actul administrativ fiscal este nul în oricare din
urm#toarele situa$ii:
a) este emis cu înc%lcarea prevederilor legale privind
competen&a;
b) nu cuprinde unul dintre elementele acestuia referitoare
la numele, prenumele 'i calitatea persoanei împuternicite a
organului fiscal, numele (i prenumele ori denumirea
contribuabilului/pl)titorului, a obiectului actului
administrativ sau a semn*turii persoanei împuternicite a
organului fiscal, cu excep+ia prev,zut- la art. 46 alin. (6),
precum .i organul fiscal emitent;
----------

Lit. b) a alin. (1) al art. 49 a fost modificat de pct. 1
al art. II din ORDONANA DE URGEN  nr. 50 din 27 octombrie
2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 3 noiembrie
2015.
c) este afectat de o grav i evident eroare. Actul
administrativ fiscal este afectat de o grav i evident eroare
atunci când cauzele care au stat la baza emiterii acestuia sunt
atât de viciate încât, dac acestea ar fi fost înl turate
anterior sau concomitent emiterii actului, ar fi determinat
neemiterea sa.
(2) Nulitatea se poate constata de organul fiscal competent
sau de organul de solu ionare a contestaiei, la cerere sau din
oficiu. În situaia în care nulitatea se constat de organul
fiscal competent, acesta emite o decizie ce se comunic
contribuabilului/pltitorului.
(3) Actele administrative fiscale prin care sunt înclcate
alte prevederi legale decât cele prevzute la alin. (1) sunt
anulabile. Prevederile art. 50 sunt aplicabile în mod
corespunztor.
ART. 50
Anularea, desfiinarea sau modificarea actului administrativ
fiscal
(1) Actul administrativ fiscal poate fi anulat, desfiinat
sau modificat de ctre organul fiscal competent în condiiile
prezentului cod.
(2) Anularea ori desfiinarea total sau parial, cu titlu
definitiv, potrivit legii, a actelor administrative fiscale prin
care s-au stabilit creane fiscale principale atrage anularea,
desfiinarea sau modificarea, total sau par!ial", atât a
actelor administrative fiscale prin care s-au stabilit crean#e
fiscale accesorii aferente crean$elor fiscale principale
individualizate în actele administrative fiscale anulate,
desfiin%ate ori modificate, cât &i a actelor administrative
fiscale subsecvente emise în baza actelor administrative fiscale
anulate, desfiin'ate sau modificate, chiar dac( actele
administrative fiscale prin care s-au stabilit crean)e fiscale
accesorii sau actele administrative fiscale subsecvente au r*mas
definitive în sistemul c+ilor administrative de atac sau
judiciare ori nu au fost contestate. În acest caz, organul
fiscal emitent, din oficiu sau la cererea
contribuabilului/pl,titorului, emite un nou act administrativ
fiscal, prin care desfiin-eaz. sau modific/ în mod corespunz0tor
actele administrative fiscale prin care s-au stabilit crean1e
fiscale accesorii sau actele administrative fiscale subsecvente.

(3) Dispoziiile alin. (1) se aplic în mod corespunz tor i
în cazul actelor administrative fiscale prevzute la art. 49
alin. (3), inclusiv cele transmise spre administrare organelor
fiscale centrale, rmase definitive în sistemul cilor
administrative de atac sau judiciare. În acest caz, organul
fiscal, din oficiu sau la cererea contribuabilului/pltitorului,
emite decizie de anulare.
(la 03-09-2017 Articolul 50 din Capitolul IV , Titlul III a
fost completat de Punctul 10, Articolul I din ORDONANA nr. 30
din 30 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din
31 august 2017)
ART. 51
Efectele anul rii actului administrativ fiscal
(1) Ori de câte ori se anuleaz un act administrativ fiscal,
organul fiscal competent emite un alt act administrativ fiscal,
dac acest lucru este posibil în condi iile legii.
(2) Emiterea unui alt act administrativ fiscal nu mai este
posibil în situaii cum sunt:
a) s-a împlinit termenul de prescripie prevzut de lege;
b) viciile care au condus la anularea actului administrativ
fiscal privesc fondul actului.
ART. 52
Soluia fiscal individual anticipat i acordul de pre în
avans
(1) Soluia fiscal individual anticipat este actul
administrativ emis de organul fiscal central în vederea
soluionrii unei cereri a contribuabilului/pltitorului
referitoare la reglementarea unor situaii fiscale de fapt
viitoare. Situa ia fiscal! de fapt viitoare se apreciaz" în
func#ie de data depunerii cererii.
(2) Acordul de pre$ în avans este actul administrativ emis
de organul fiscal central în vederea solu%ion&rii unei cereri a
contribuabilului/pl'titorului, referitoare la stabilirea
condi(iilor )i modalit*+ilor în care urmeaz, s- fie determinate,
pe parcursul unei perioade fixe, pre.urile de transfer, în cazul
tranzac/iilor efectuate cu persoane afiliate, astfel cum sunt
definite în Codul fiscal. Tranzac0iile viitoare care fac
obiectul acordului de pre1 în avans se apreciaz2 în func3ie de
data depunerii cererii. Contribuabilul/pl4titorul va putea
solicita un acord de pre5 în avans 6i pentru determinarea
rezultatului fiscal atribuibil unui sediu permanent.

(3) Anterior depunerii cererii de emitere a unei soluii
fiscale individuale anticipate sau de emitere/modificare a unui
acord de pre în avans, contribuabilul/pltitorul poate solicita
în scris organului fiscal competent o discuie preliminar în
vederea stabilirii existenei strii de fapt viitoare pentru
emiterea unei soluii fiscale, respectiv pentru încheierea unui
acord sau, dup caz, a condi iilor pentru modificarea acordului.
(4) Cererea pentru emiterea solu iei fiscale individuale
anticipate sau a acordului de pre în avans trebuie s fie
înso it de documente relevante pentru emitere, precum i de
dovada plii taxei de emitere.
(5) Prin cerere contribuabilul/pltitorul propune coninutul
soluiei fiscale individuale anticipate sau al acordului de pre
în avans, dup caz.
(6) În scopul soluionrii cererii, organul fiscal competent
poate solicita contribuabilului/pltitorului clarificri cu
privire la cerere i/sau documentele depuse.
(7) Înainte de emiterea soluiei fiscale individuale
anticipate sau acordului de pre în avans, dup caz, organul
fiscal competent prezint contribuabilului/pl titorului
proiectul actului administrativ în cauz!, acordându-i acestuia
posibilitatea de a-"i exprima punctul de vedere potrivit art. 9
alin. (1), cu excep#ia cazului în care contribuabilul/pl$titorul
renun%& la acest drept 'i notific( acest fapt organului fiscal.
(8) Contribuabilul/Pl)titorul poate prezenta clarific*rile
prev+zute la alin. (6) sau poate exprima punctul de vedere
prev,zut la alin. (7) în termen de 60 de zile lucr-toare de la
data solicit.rii clarific/rilor necesare ori de la data
comunic0rii proiectului solu1iei fiscale individuale anticipate
sau acordului de pre2 în avans.
(9) În solu3ionarea cererii contribuabilului/pl4titorului se
emite solu5ia fiscal6 individual7 anticipat8 sau acordul de pre9
în avans. În situa:ia în care contribuabilul/pl;titorul nu este
de acord cu solu<ia fiscal= individual> anticipat? sau cu
acordul de pre@ în avans emis, acesta transmite, în termen de 30
zile de la comunicare, o notificare la organul fiscal emitent.
SoluAia fiscalB individualC anticipatD sau acordul de preE în
avans pentru care contribuabilul/plFtitorul a transmis o
notificare nu produce niciun efect juridic.
(10) SoluGia fiscalH individualI anticipatJ sau acordul de
preK în avans se comunicL contribuabilului/plMtitorului cNruia
îi sunt destinate, precum Oi organului fiscal competent pentru
administrarea creanPelor fiscale datorate de
contribuabilul/plQtitorul solicitant.
(11) SoluRia fiscalS individualT anticipatU Vi acordul de
preW în avans sunt opozabile Xi obligatorii faYZ de organul

fiscal, numai dac termenii i condiiile acestora au fost
respectate de contribuabil/pl titor.
(12) Termenul pentru soluionarea cererii de emitere a unui
acord de pre în avans este de 12 luni în cazul unui acord
unilateral, respectiv de 18 luni în cazul unui acord bilateral
sau multilateral, dup caz. Termenul pentru soluionarea cererii
de emitere a soluiei fiscale individuale anticipate este de
pân la 3 luni. Dispozi iile art. 77 sunt aplicabile în mod
corespunz tor.
(13) Contribuabilul/Pl titorul, titular al unui acord de
pre în avans, are obligaia de a depune anual, la organul
fiscal emitent al acordului, un raport privind modul de
realizare a termenilor i condiiilor acordului în anul de
raportare. Raportul se depune pân la termenul prevzut de lege
pentru depunerea situaiilor financiare anuale, respectiv a
raportrilor contabile anuale.
(14) În perioada de valabilitate, acordul de pre în avans
poate fi modificat prin prelungirea valabilitii, extindere
sau, dup caz, revizuire la solicitarea titularului acordului,
prin depunerea unei cereri în acest sens. Prelungirea
valabilitii acordului de pre în avans poate avea loc atunci
când contribuabilul/pltitorul solicit aceasta în situaia
existenei acelora i termeni !i condi"ii. Extinderea poate avea
loc în situa#ia în care contribuabilul/pl$titorul solicit%
includerea în acordul de pre& în avans încheiat a altor
tranzac'ii cu persoane afiliate. Revizuirea poate avea loc în
situa(ia în care intervin circumstan)e *i elemente de fapt ce nu
au fost previzionate sau au fost inexact previzionate la
momentul emiterii acordului de pre+ în avans ,i care pot
influen-a termenii .i condi/iile acordului. Cererea de
modificare poate fi depus0 cu cel pu1in 30 de zile înainte de
împlinirea termenului de valabilitate, sub sanc2iunea dec3derii.
În cazul în care cererea de modificare se aprob4 dup5 împlinirea
termenului de valabilitate a acordului de pre6 în avans, aceasta
produce efecte 7i pentru trecut, respectiv pentru perioada
cuprins8 între momentul împlinirii termenului de valabilitate 9i
data comunic:rii deciziei de aprobare a modific;rii.
(15) Acordul de pre< în avans poate fi emis unilateral,
bilateral sau multilateral. Acordul de pre= în avans unilateral
este emis de organul fiscal competent din România. Acordul de
pre> în avans bilateral sau multilateral este emis în comun de
c?tre organul fiscal competent din România @i autoritABile
fiscale competente din statele în a cCror jurisdicDie se aflE
persoanele afiliate contribuabilului/plFtitorului solicitant.
Acordul de preG în avans bilateral/multilateral poate fi emis
numai pentru tranzacHii cu contribuabili/plItitori care provin
din JKri cu care România are încheiate convenLii pentru evitarea

dublei impuneri. În acest caz, sunt aplicabile prevederile
referitoare la "Procedura amiabil" prev zute în conveniile
pentru evitarea dublei impuneri.
(16) Emiterea unei soluii fiscale individuale anticipate se
supune unei taxe de emitere dup cum urmeaz
a) de 5.000 euro, la cursul comunicat de Banca Naional a
României pentru ziua efecturii pl ii, pentru contribuabilii
mari;
b) de 3.000 euro, la cursul comunicat de Banca Na ional a
României pentru ziua efectu rii plii, pentru celelalte
categorii de contribuabili/pltitori.
(17) Emiterea unui acord de pre în avans se supune unei
taxe de emitere/modificare, dup cum urmeaz:
a) de 20.000 euro, la cursul comunicat de Banca Naional a
României în ziua efecturii plii, pentru contribuabilii mari.
În cazul modificrii acordului taxa este de 15.000 euro, la
cursul comunicat de Banca Naional a României în ziua
efecturii plii;
b) de 10.000 euro, la cursul comunicat de Banca Naional a
României în ziua efectu!rii pl"#ii, pentru celelalte categorii
de contribuabili/pl$titori. În cazul în care valoarea
consolidat% a tranzac&iilor incluse în acord dep'(e)te
echivalentul a 4.000.000 euro, la cursul comunicat de Banca
Na*ional+ a României la data de 31 decembrie a anului fiscal
pentru care se depune raportul privind modul de realizare a
termenilor ,i condi-iilor acordului, sau
contribuabilul/pl.titorul este încadrat în categoria "mari
contribuabili" în perioada de valabilitate a acordului, taxa de
emitere este cea prev/zut0 la lit. a). În cazul modific1rii
acordului, taxa este de 6.000 euro, la cursul comunicat de Banca
Na2ional3 a României în ziua efectu4rii pl56ii. În cazul în care
valoarea consolidat7 a tranzac8iilor incluse în acord dep9:e;te
echivalentul a 4.000.000 euro, la cursul comunicat de Banca
Na<ional= a României la data de 31 decembrie a anului fiscal
pentru care se depune raportul privind modul de realizare a
termenilor >i condi?iilor acordului, sau
contribuabilul/pl@titorul este încadrat în categoria "mari
contribuabili" în perioada de valabilitate a acordului, taxa de
modificare este cea prevAzutB la lit. a).
(18) Eventualele diferenCe de taxD datorate potrivit alin.
(17) se achitE la data depunerii raportului privind modul de
realizare a termenilor Fi condiGiilor acordului în care se
constatH depIJirea plafonului sau încadrarea la categoria "mari
contribuabili".

(19) Contribuabilul/Pltitorul solicitant are dreptul la
restituirea taxei achitate în cazul în care organul fiscal
competent respinge emiterea soluiei fiscale individuale
anticipate, respectiv emiterea/modificarea acordului de pre în
avans.
(20) Soluia fiscal individual anticipat i acordul de
pre în avans nu mai sunt valabile dac prevederile legale de
drept material fiscal în baza c rora a fost luat decizia se
modific .
(21) Solu ia fiscal individual anticipat i acordul de
pre în avans, precum i respingerea cererii de emitere a
soluiei fiscale individuale anticipate i acordului de pre în
avans se aprob prin ordin al preedintelui A.N.A.F.
(22) Prin ordin al preedintelui A.N.A.F. se stabilete
procedura privind emiterea soluiei fiscale individuale
anticipate sau a acordului de pre în avans, precum i
coninutul cererii pentru emiterea soluiei fiscale individuale
anticipate sau a acordului de pre în avans !i a cererii de
modificare, extindere sau revizuire a acordului de pre" în
avans.
ART. 53
Îndreptarea erorilor materiale din actul administrativ
fiscal
(1) Organul fiscal poate îndrepta oricând erorile materiale
din cuprinsul actului administrativ fiscal, din oficiu sau la
cererea contribuabilului/pl#titorului.
(2) Prin erori materiale, în sensul prezentului articol, se
în$elege orice gre%eli de redactare, omisiuni sau men&iuni
gre'ite din actele administrative fiscale, cu excep(ia acelora
care atrag nulitatea actului administrativ fiscal, potrivit
legii, sau care privesc fondul actului administrativ fiscal.
(3) În cazul în care, dup) comunicarea actului administrativ
fiscal, organul fiscal constat*, din oficiu, c+ exist, erori
materiale în cuprinsul s-u, acesta comunic.
contribuabilului/pl/titorului un act de îndreptare a erorii
materiale.
(4) În situa0ia în care îndreptarea erorii materiale este
solicitat1 de contribuabil/pl2titor, organul fiscal procedeaz3
astfel:
a) dac4 cererea de îndreptare a erorii materiale este
întemeiat5, emite 6i comunic7 contribuabilului/pl8titorului
actul de îndreptare a erorii materiale;
b) dac9 cererea de îndreptare a erorii materiale nu este
întemeiat:, respinge cererea printr-o decizie ce se comunic;
contribuabilului/pl<titorului.

(5) Actul de îndreptare a erorii materiale i decizia de
respingere a cererii de îndreptare a erorii materiale urmeaz
regimul juridic al actului iniial i pot fi contestate în
condiiile legii în care putea fi contestat actul iniial.
ART. 54
Prevederi aplicabile actelor de executare i altor acte
emise de organele fiscale
Dispoziiile art. 46-48 i art. 53 se aplic în mod
corespunz tor i actelor de executare i altor acte emise de
organele fiscale, cu excep ia cazului în care prin lege se
prevede altfel.
(la 06-12-2016 Articolul 54 din Capitolul IV , Titlul III a
fost modificat de Punctul 1, Articolul II din ORDONANA DE
URGEN nr. 84 din 16 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL
OFICIAL nr. 977 din 06 decembrie 2016)
CAP. V
Administrarea i aprecierea probelor
SECIUNEA 1
Dispoziii generale
ART. 55
Mijloace de prob
(1) Constituie prob orice element de fapt care servete la
constatarea unei stri de fapt fiscale, inclusiv înregistrri
audiovideo, date i informaii aflate în orice mediu de stocare,
precum i alte mijloace materiale de prob, care nu sunt
interzise de lege.
(2) Pentru determinarea strii de fapt fiscale, organul
fiscal, în condiiile legii, administreaz mijloace de prob!,
putând proceda la:
a) solicitarea informa"iilor, de orice fel, din partea
contribuabilului/pl#titorului $i a altor persoane;
b) solicitarea de expertize;
c) folosirea înscrisurilor;
d) efectuarea de constat%ri la fa&a locului;
e) efectuarea, în condi'iile legii, de controale curente,
operative (i inopinate sau controale tematice, dup) caz.
(3) Probele administrate vor fi coroborate *i apreciate
+inându-se seama de for,a lor doveditoare recunoscut- de lege.
ART. 56
Dreptul organului fiscal de a solicita prezen.a
contribuabilului/pl/titorului la sediul s0u

(1) Organul fiscal poate solicita prezena
contribuabilului/pltitorului la sediul s u pentru a da
informaii i lmuriri necesare stabilirii situaiei sale
fiscale reale. Odat cu aceast solicitare, când este cazul,
organul fiscal indic
i documentele pe care
contribuabilul/pl titorul este obligat s le prezinte.
(2) Solicitarea se face în scris i cuprinde în mod
obligatoriu:
a) data, ora i locul la care contribuabilul/pltitorul este
obligat s se prezinte;
b) baza legal a solicitrii;
c) scopul solicitrii;
d) documentele pe care contribuabilul/pltitorul este
obligat s le prezinte.
(3) La stabilirea datei la care contribuabilul/pltitorul
trebuie s se prezinte la sediul organului fiscal, acesta va
avea în vedere un termen rezonabil, care s dea posibilitatea
contribuabilului/pltitorului s îi îndeplineasc obligaia.
(4) Contribuabilul/Pltitorul poate solicita amânarea datei
stabilite de ctre organul fiscal potrivit prezentului articol,
pentru motive justificate.
ART. 57
Comunicarea informa iilor între organele fiscale
(1) Dac! într-o procedur" de administrare se constat# fapte
care prezint$ importan%& pentru alte raporturi juridice fiscale,
organele fiscale î'i vor comunica reciproc informa(iile
de)inute.
(2) Neîndeplinirea cu celeritate sau obstruc*ionarea
schimbului de informa+ii reprezint, abatere disciplinar-, iar
conduc.torul organului fiscal are obliga/ia s0 ia m1suri de
sanc2ionare a persoanelor vinovate 3i de furnizare a
informa4iilor solicitate.
SEC5IUNEA a 2-a
Informa6ii 7i expertize
ART. 58
Obliga8ia de a furniza informa9ii
(1) Contribuabilul/Pl:titorul sau alt; persoan<
împuternicit= de acesta are obliga>ia de a furniza organului
fiscal informa?iile necesare pentru determinarea st@rii de fapt
fiscale. În acelaAi scop, organul fiscal are dreptul sB solicite
informaCii Di altor persoane cu care contribuabilul/plEtitorul
are sau a avut raporturi economice sau juridice, iar acestea au
obligaFia de a furniza informaGiile solicitate. InformaHiile

furnizate de alte persoane se iau în considerare numai în msura
în care sunt confirmate i de alte mijloace de prob .
(2) Cererea de furnizare a informaiilor se formuleaz în
scris. În cerere organul fiscal trebuie s specifice natura
informaiilor solicitate pentru determinarea strii de fapt
fiscale i documentele care sus in informa iile furnizate.
(3) Declara ia persoanelor obligate potrivit alin. (1) s
furnizeze informa ii va fi, dup caz, prezentat sau consemnat
în scris.
(4) În situaia în care persoana obligat s furnizeze
informaia în scris este, din motive independente de voina sa,
în imposibilitate de a scrie, organul fiscal întocmete un
proces-verbal.
ART. 59
Furnizarea periodic de informaii
(1) Contribuabilul/Pltitorul este obligat s furnizeze
periodic organului fiscal central informaii referitoare la
activitatea desfurat.
(2) Furnizarea informaiilor prev zute la alin. (1) se face
prin completarea unei declara!ii pe propria r"spundere.
(3) Natura informa#iilor, periodicitatea, precum $i modelul
declara%iilor se aprob& prin ordin al pre'edintelui A.N.A.F.
ART. 60
Obliga(ii declarative cu privire la reziden)ii altor state
membre ale Uniunii Europene
(1) Pl*titorii de venituri de natura celor prev+zute la art.
291 alin. (1) lit. a)-d) au obliga,ia s- depun. la organul
fiscal central o declara/ie privind veniturile pl0tite fiec1rui
beneficiar care este rezident al altor state membre ale Uniunii
Europene, pân2 în ultima zi a lunii februarie a anului curent,
pentru anul expirat.
(2) Contribuabilii reziden3i ai altor state membre ale
Uniunii Europene care ob4in venituri din propriet56i imobiliare
situate în România au obliga7ia s8 depun9 la organul fiscal
central o declara:ie privind veniturile realizate pân; în data
de 25 mai a anului curent, pentru anul expirat.
(3) Modelul <i con=inutul declara>iilor prev?zute la alin.
(1) @i (2) se aprobA prin ordin al preBedintelui A.N.A.F.
(4) În scopul realizCrii schimbului automat obligatoriu de
informaDii prevEzut la art. 291, organul fiscal local are
obligaFia de a transmite organului fiscal central informaGii cu
privire la bunurile imobile deHinute în proprietate de rezidenIi
ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul
respectivei unitJKi administrativ-teritoriale. Transmiterea Li
conMinutul informaNiilor, precum Oi termenele Pi procedura de

realizare a acestora se aprob prin ordin comun al ministrului
finanelor publice i al ministrului dezvolt rii regionale i
administraiei publice. Organul fiscal local transmite organului
fiscal central, la cererea acestuia, i alte informaii cu
relevan fiscal disponibile, în format electronic.
(5) În scopul transmiterii de c tre organul fiscal local a
informa iilor prev zute la alin. (4), rezidenii din alte state
membre ale Uniunii Europene care dobândesc proprietatea unui bun
imobil în România au obligaia depunerii declaraiei fiscale în
condiiile i la termenele prevzute de Codul fiscal. Modelul i
coninutul declaraiei se aprob prin ordin comun al ministrului
finanelor publice i al ministrului dezvoltrii regionale i
administraiei publice.
(6) Organul fiscal central are obligaia de a comunica
organelor fiscale locale, prin schimb automat, informaii cu
relevan fiscal! disponibile, stabilite pe baz" de protocol.
(7) Organul fiscal central are obliga#ia de a comunica
organelor fiscale locale, la cererea acestora, $i alte
informa%ii cu relevan&' fiscal( disponibile, în format
electronic.
(8) În cazul opera)ionaliz*rii schimbului de informa+ii, pe
baza protocoalelor încheiate între organul fiscal central ,i
organele fiscale locale, informa-iile prev.zute la alin. (4) se
preiau în mod automat de c/tre organul fiscal central, iar
organul fiscal local este exonerat de transmiterea informa0iilor
respective.
ART. 61
Obliga1ia institu2iilor de credit de a furniza informa3ii
(1) Institu4iile de credit au obliga5ia ca, la solicitarea
organului fiscal central, s6 comunice, pentru fiecare titular
care face subiectul solicit7rii, toate rulajele 8i/sau soldurile
conturilor deschise la acestea, precum 9i informa:iile ;i
documentele privind opera<iunile derulate prin respectivele
conturi.
(2) Institu=iile de credit sunt obligate s> comunice
organului fiscal central, zilnic, urm?toarele informa@ii:
a) lista titularilor persoane fizice, juridice sau orice
alte entitABi fCrD personalitate juridicE ce deschid ori închid
conturi, precum Fi datele de identificare ale persoanelor care
deGin dreptul de semnHturI pentru conturile deschise la acestea;
b) lista persoanelor care închiriazJ casete de valori,
precum Ki încetarea contractului de închiriere.
(3) Organul fiscal central la cererea justificatL a
organului fiscal local sau a altei autoritMNi publice centrale
Oi locale transmite informaPiile primite potrivit alin. (2) lit.

a) referitoare la conturile bancare, în scopul îndeplinirii de
ctre aceste autorit i a atribuiilor prevzute de lege.
Solicitarea i transmiterea de informaii se fac prin
intermediul sistemului informatic pus la dispoziie de ctre
A.N.A.F. Pe baz de protocol, încheiat între organul fiscal
central i organul fiscal local sau alt autoritate public , se
poate asigura accesul direct în baza de date a organului fiscal
central.
(4) Persoanele fizice, persoanele juridice i orice alte
entiti care au obligaia transmiterii de informaii ctre
Oficiul Naional de Prevenire i Combatere a Splrii Banilor,
potrivit Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea i sancionarea
splrii banilor, precum i pentru instituirea unor msuri de
prevenire i combatere a finanrii terorismului, republicat ,
cu modific!rile ulterioare, transmit concomitent "i pe acela#i
format informa$iile respective %i c&tre A.N.A.F.
(5) Prin excep'ie de la prevederile art. 11 alin. (3),
informa(iile ob)inute potrivit alin. (1), alin. (2) lit. b) *i
alin. (4) sunt utilizate doar în scopul îndeplinirii
atribu+iilor specifice ale organului fiscal central.
(6) Procedura de aplicare a prezentului articol se aprob,
prin ordin al pre-edintelui A.N.A.F.
ART. 62
Obliga.ia institu/iilor financiare de a furniza informa0ii
privind contribuabilii nereziden1i
(1) În scopul realiz2rii schimbului de informa3ii privind
contribuabilii reziden4i ai statelor cu care România s-a angajat
printr-un instrument juridic de drept interna5ional 6i pentru
îmbun7t89irea conform:rii fiscale interna;ionale, institu<iile
financiare, inclusiv institu=iile de credit, au obliga>ia s?
declare anual organului fiscal din cadrul A.N.A.F. informa@ii de
naturA financiarB referitoare la conturile deschise Ci/sau
închise de contribuabilii menDionaEi în acest alineat la astfel
de instituFii.
(2) Prin ordin al ministrului finanGelor publice, avizat de
Banca NaHionalI a României Ji Autoritatea de Supraveghere
FinanciarK, se stabilesc:
a) instituLiile financiare, inclusiv instituMiile de credit,
care au obligaNia de declarare;
b) categoriile de informaOii privind identificarea
contribuabililor menPionaQi la alin. (1), precum Ri informaSiile
de naturT financiarU referitoare la conturile deschise Vi/sau
închise de aceWtia la instituXiile menYionate la alin. (1);
c) entitZ[ile nonraportoare din România \i conturile excluse
de la obliga]ia de declarare;

d) regulile de conformare aplicabile de ctre instituiile
men ionate la alin. (1), în vederea identificrii conturilor
raportabile de ctre aceste instituii, precum i procedura de
declarare a informaiilor privind identificarea contribuabililor
meniona i la alin. (1) i a informa iilor de natur financiar
referitoare la conturile deschise i/sau închise de acetia la
instituiile menionate la alin. (1);
e) norme i proceduri administrative menite s asigure
punerea în aplicare i respectarea procedurilor de raportare i
precauie prevzute în instrumentele juridice de drept
internaional la care România s-a angajat.
(3) Declararea informaiilor menionate la alin. (1) se face
pân la data de 15 mai inclusiv a anului calendaristic curent
pentru informaiile aferente anului calendaristic
precedent*). !"#$%&
*) Not' CTCE:
Potrivit art. unic din ORDONAN(A DE URGEN)* nr. 13 din 11
mai 2016, publicat+ în MONITORUL OFICIAL nr. 368 din 12 mai
2016, în anul 2016 termenul de raportare prev,zut la art. 62
alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedurfiscal., publicat/ în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 547 din 23 iulie 2015, cu modific0rile 1i complet2rile
ulterioare, se prorog3 pân4 la data de 31 august 2016.
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(4) Informa?iile men@ionate la alin. (1) obAinute de organul
fiscal din cadrul A.N.A.F. se utilizeazB de cCtre acesta doar în
scopul prevDzut la alin. (1) Ei cu respectarea dispoziFiilor
art. 11.
(5) FGrH a aduce atingere alin. (1) Ii (6), fiecare
instituJie menKionatL la alin. (1), care are obligaMii de
declarare, informeazN contribuabilii menOionaPi la alin. (1) cu
privire la faptul cQ datele privind identificarea conturilor lor
sunt selectate Ri declarate în conformitate cu prezentul
articol, furnizând acestora toate informaSiile la care au
dreptul în temeiul Legii nr. 677/2001, cu modificTrile Ui
completVrile ulterioare. Informarea se realizeazW în timp util,
astfel încât contribuabilii vizaXi de prezentul articol sY îZi
poat[ exercita drepturile în materie de protec\ie a datelor cu
caracter personal, înainte ca institu]iile men^ionate la alin.
(1) s_ transmit` organului fiscal din cadrul A.N.A.F.
informaaiile menbionate la alin. (1).
(6) Informaciile mendionate la alin. (1) se pestreazf o
perioadg care nu dephiejte perioada necesark pentru atingerea
scopului prevlzut la alin. (1) mi în conformitate cu legislania

referitoare la termenele de prescripie ale fiecrui operator de
date.
ART. 63
Expertiza
(1) Ori de câte ori consider necesar, organul fiscal are
dreptul s apeleze la serviciile unui expert pentru întocmirea
unei expertize. Organul fiscal este obligat s comunice
contribuabilului/pltitorului numele expertului.
(2) Contribuabilul/pltitorul poate s numeasc un expert pe
cheltuiala proprie.
(3) Exper ii au obliga ia s p streze secretul fiscal asupra
datelor i informaiilor pe care le dobândesc.
(4) Expertiza se întocmete în scris.
(5) Onorariile stabilite pentru expertizele prevzute de
prezentul articol se pltesc din bugetul organului fiscal care a
apelat la serviciile expertului.
(6) Dac organul fiscal nu este lmurit prin expertiza
efectuat, poate dispune întregirea expertizei sau o nou
expertiz.
SECIUNEA a 3-a
Înscrisurile i constatarea la faa locului
ART. 64
Prezentarea de înscrisuri
(1) În vederea stabilirii strii de fapt fiscale,
contribuabilul/pltitorul are obligaia s pun la dispoziie
organului fiscal registre, eviden e, documente de afaceri !i
orice alte înscrisuri. În acela"i scop, organul fiscal are
dreptul s# solicite înscrisuri $i altor persoane cu care
contribuabilul/pl%titorul are sau a avut raporturi economice sau
juridice.
(2) Organul fiscal poate solicita punerea la dispozi&ie a
înscrisurilor la sediul s'u ori la domiciliul fiscal al
persoanei obligate s( le prezinte.
(3) Organul fiscal are dreptul s) re*in+, în scopul
protej,rii împotriva înstr-in.rii sau distrugerii, indiferent de
mediul în care sunt stocate, documente, acte, înscrisuri,
registre /i documente financiar-contabile în original sau orice
element material care face dovada stabilirii, înregistr0rii 1i
achit2rii obliga3iilor fiscale de c4tre contribuabil/pl5titor,
pe o perioad6 de cel mult 30 de zile. În cazuri excep7ionale, cu
aprobarea conduc8torului organului fiscal, perioada de re9inere
poate fi prelungit: cu cel mult 90 de zile.
Contribuabilul/pl;titorul are dreptul s< solicite copii ale
documentelor re=inute atât timp cât acestea sunt în posesia
organului fiscal.

(4) Dovada reinerii documentelor prevzute la alin. (3) o
constituie actul întocmit de organul fiscal, în care sunt
specificate toate elementele necesare individualiz rii probei
sau dovezii respective, precum i meniunea c aceasta a fost
reinut, potrivit dispoziiilor legale, de c tre organul
fiscal. Actul se întocme te în dou exemplare i se semneaz de
organul fiscal i de contribuabil/pltitor, un exemplar
comunicându-i-se contribuabilului/pltitorului.
(5) În cazul în care pentru stabilirea strii de fapt
fiscale contribuabilul/pltitorul pune la dispoziia organului
fiscal înscrisuri sau alte documente, în original, acestea se
înapoiaz contribuabilului/pltitorului, pstrându-se în copie,
conform cu originalul, numai înscrisuri relevante din punct de
vedere fiscal. Conformitatea cu originalul a copiilor se
efectueaz de ctre contribuabil/pltitor prin înscrierea
meniunii "conform cu originalul" i prin semntura acestuia.
(6) Ori de câte ori contribuabilul/pltitorul depune la
organul fiscal un document semnat de ctre o persoan fizic sau
juridic! care exercit" activit#$i specifice unor profesii
reglementate cum ar fi consultan%& fiscal', audit financiar,
expertiz( contabil), evaluare, documentul trebuie s* con+in, în
mod obligatoriu -i numele .i prenumele sau denumirea persoanei
în cauz/, precum 0i codul de identificare fiscal1 al acesteia
atribuit de organul fiscal competent.
(7) În cazul în care legea prevede depunerea de c2tre
contribuabil/pl3titor de copii ale unor documente, acestea
trebuie certificate de contribuabil/pl4titor pentru conformitate
cu originalul. Dispozi5iile alin. (5) sunt aplicabile în mod
corespunz6tor.
ART. 65
Constatarea la fa7a locului
(1) În condi8iile legii, organul fiscal poate efectua o
constatare la fa9a locului, întocmind în acest sens procesverbal de constatare.
(2) Procesul-verbal cuprinde cel pu:in urm;toarele elemente:
a) data <i locul unde este încheiat;
b) numele, prenumele =i calitatea persoanei împuternicite,
precum >i denumirea organului fiscal din care face parte
aceasta;
c) temeiul legal în baza c?ruia s-a efectuat constatarea la
fa@a locului;
d) constatArile efectuate la faBa locului;
e) susCinerile contribuabilului/plDtitorului, ale experEilor
sau ale altor persoane care au participat la efectuarea
constatFrii;

f) semntura persoanei împuternicite, precum i a
persoanelor prev zute la lit. e). În caz de refuz al semnrii de
ctre persoanele prevzute la lit. e), se face meniune despre
aceasta în procesul-verbal;
g) alte meniuni considerate relevante.
(3) Contribuabilul/Pltitorul are obliga ia s permit
persoanelor împuternicite de organul fiscal pentru a efectua o
constatare la fa a locului, precum i experilor folosii pentru
aceast aciune intrarea acestora pe terenuri, în încperi i în
orice alte incinte, în msura în care acest lucru este necesar
pentru a face constatri în interes fiscal.
(4) Deintorii terenurilor ori incintelor respective
trebuie întiinai într-un termen rezonabil despre constatare,
cu excepia controlului inopinat. Persoanele fizice trebuie
informate asupra dreptului de a refuza intrarea în domiciliu sau
reedin.
(5) În caz de refuz, intrarea în domiciliul sau în reedin a
persoanei fizice se face cu autorizarea instan!ei judec"tore#ti
competente, dispozi$iile privind ordonan%a pre&edin'ial( din
Codul de procedur) civil*, republicat, fiind aplicabile.
(6) La cererea organului fiscal, organele de poli+ie,
jandarmerie ori al,i agen-i ai for.ei publice sunt obliga/i s0
îi acorde sprijinul pentru aplicarea prevederilor prezentului
articol.
SEC1IUNEA a 4-a
Dreptul de a refuza furnizarea de dovezi
ART. 66
Dreptul rudelor de a refuza furnizarea de informa2ii,
efectuarea de expertize 3i prezentarea unor înscrisuri
(1) So4ul/so5ia 6i rudele ori afinii
contribuabilului/pl7titorului pân8 la gradul al treilea inclusiv
pot refuza furnizarea de informa9ii, efectuarea de expertize,
precum :i prezentarea unor înscrisuri.
(2) Persoanele prev;zute la alin. (1) trebuie în<tiin=ate
asupra acestui drept.
ART. 67
Dreptul altor persoane de a refuza furnizarea de informa>ii
(1) Pot refuza s? furnizeze informa@ii cu privire la datele
de care au luat cunoAtinBC în exercitarea activitDEii lor
preoFii, avocaGii, consultanHii fiscali, auditorii, experIii
contabili, medicii Ji psihoterapeuKii. Aceste persoane nu pot
refuza furnizarea informaLiilor cu privire la îndeplinirea
obligaMiilor prevNzute de legislaOia fiscalP în sarcina lor,

atât în calitate de contribuabili/pltitori, cât i în calitate
de persoane care exercit profesia respectiv.
(la 03-09-2017 Alineatul (1) din Articolul 67 , Sectiunea a 4-a
, Capitolul V , Titlul III a fost modificat de Punctul 11,
Articolul I din ORDONANA nr. 30 din 30 august 2017, publicat
în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 31 august 2017)
(2) Sunt asimilate persoanelor prevzute la alin. (1)
asistenii acestora, precum i persoanele care particip la
activitatea profesional a acestora.
(3) Persoanele prev zute la alin. (1), cu excep ia
preo ilor, pot furniza informaii, cu acordul persoanei despre
care au fost solicitate informaiile.
SECIUNEA a 5-a
Colaborarea dintre autoritile publice
ART. 68
Obligaia autoritilor i instituiilor publice de a
furniza informaii i de a prezenta acte
(1) Autoritile publice, instituiile publice i de interes
public, centrale i locale, precum i serviciile deconcentrate
ale autorit !ilor publice centrale au obliga"ia s# furnizeze
informa$ii %i acte organului fiscal, la cererea acestuia.
(2) Organele fiscale locale sunt obligate s& transmit'
organului fiscal central informa(ii privind bunurile imobile )i
mijloacele de transport de*inute de persoanele fizice sau
juridice pentru care exist+ obliga,ia declar-rii conform Codului
fiscal. Periodicitatea, formatul .i modalitatea de transmitere
se stabilesc prin ordin comun al ministrului finan/elor publice
0i al ministrului dezvolt1rii regionale 2i administra3iei
publice.
(3) Organul fiscal central este obligat s4 transmit5
organelor fiscale locale informa6ii privind sursele de venit ale
persoanelor fizice. Periodicitatea, formatul 7i modalitatea de
transmitere se stabilesc prin ordin comun al ministrului
finan8elor publice 9i al ministrului dezvolt:rii regionale ;i
administra<iei publice.
(4) În realizarea scopului prezentului cod, organul fiscal
poate accesa on-line baza de date a autorit=>ilor publice ?i
institu@iilor prevAzute la alin. (1), pentru informaBiile
stabilite pe bazC de protocol.
ART. 69
Colaborarea dintre autoritDEile publice, instituFiile
publice sau de interes public

(1) Autorit ile publice, instituiile publice sau de
interes public sunt obligate s colaboreze în realizarea
scopului prezentului cod.
(2) Nu constituie activitate de colaborare aciunile
întreprinse de autoritile prevzute la alin. (1), în
conformitate cu atribuiile ce le revin potrivit legii.
(3) Organul fiscal care solicit colaborarea r spunde pentru
legalitatea solicit rii, iar autoritatea solicitat r spunde
pentru datele furnizate.
(4) Ori de câte ori o instituie sau autoritate public
trebuie s soluioneze o cerere a unei persoane fizice sau
juridice, iar pentru soluionarea cererii legislaia specific
prevede prezentarea unui certificat de atestare fiscal, a unei
adeverine de venit sau a unui alt document cu privire la
situaia fiscal a persoanei în cauz, instituia sau
autoritatea public are obligaia s solicite certificatul de
atestare fiscal, adeverina de venit sau documentul respectiv
de la organul fiscal competent. În acest caz, persoana fizic
sau juridic! nu mai are obliga"ia depunerii certificatului,
adeverin#ei sau documentului.
(5) Certificatul de atestare fiscal$, adeverin%a de venit
sau documentul prev&zut la alin. (4) poate fi emis 'i transmis
în form( electronic) în baza unui protocol încheiat între
institu*ia/autoritatea public+ ,i organul fiscal emitent al
acestuia. În acest caz, certificatul, adeverin-a sau documentul
prev.zut la alin. (4) este valabil /i f0r1 semn2tura persoanelor
împuternicite ale organului fiscal, potrivit legii, 3i 4tampila
organului emitent.
ART. 70
Condi5ii 6i limite ale colabor7rii
(1) Colaborarea dintre autorit89ile publice, institu:iile
publice sau de interes public se realizeaz; în limita
atribu<iilor ce le revin potrivit legii.
(2) Dac= autoritatea public>, institu?ia public@ sau de
interes public solicitatA refuzB colaborarea, autoritatea
publicC superioarD ambelor organe va decide. DacE o asemenea
autoritate nu existF, decizia va fi luatG de autoritatea
superioarH celei solicitate. În cazul în care un organ fiscal
local refuzI colaborarea, decizia este luatJ de primar sau de
preKedintele consiliului judeLean, dupM caz, conform
competenNelor legale.
ART. 71
Colaborarea interstatalO dintre autoritPQile publice
(1) În baza convenRiilor internaSionale, organele fiscale
colaboreazT cu autoritUVile fiscale similare din alte state.

(2) În lipsa unei convenii, organele fiscale pot acorda sau
pot solicita colaborarea altei autorit i fiscale din alt stat
pe baz de reciprocitate.
(3) A.N.A.F., în calitate de reprezentant autorizat al
Ministerului Finanelor Publice sau, dup caz, al ministrului
finanelor publice, este autoritatea competent din România
pentru efectuarea schimbului de informaii în scopuri fiscale cu
statele cu care România s-a angajat printr-un instrument juridic
de drept interna ional, altele decât statele membre ale Uniunii
Europene, pentru informa iile prev zute de respectivele
instrumente juridice de drept interna ional.
---------Alin. (3) al art. 71 a fost introdus de pct. 2 al art. II
din ORDONAN A DE URGEN nr. 50 din 27 octombrie 2015, publicat
în MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 3 noiembrie 2015.
(4) Informaiile se transmit la cererea autoritii
solicitante din statele cu care România s-a angajat printr-un
instrument juridic de drept internaional, altele decât statele
membre ale Uniunii Europene. Termenele prevzute la art. 290
pentru transmiterea informaiilor se aplic i pentru schimbul
de informaii prevzut de prezentul articol, cu excepia cazului
în care prin instrumentul juridic de drept internaional sunt
prevzute alte termene.
---------Alin. (4) al art. 71 a fost introdus de pct. 2 al art. II
din ORDONANA DE URGEN nr. 50 din 27 octombrie 2015, publicat!
în MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 3 noiembrie 2015.
(5) Toate schimburile de informa"ii efectuate în temeiul
prezentului articol se realizeaz# cu respectarea Legii nr.
677/2001, cu modific$rile %i complet&rile ulterioare.
---------Alin. (5) al art. 71 a fost introdus de pct. 2 al art. II
din ORDONAN'A DE URGEN() nr. 50 din 27 octombrie 2015, publicat*
în MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 3 noiembrie 2015.
SEC+IUNEA a 6-a
Sarcina probei
ART. 72
For,a probant- a documentelor justificative .i eviden/elor
contabile
Documentele justificative 0i eviden1ele contabile ale
contribuabilului/pl2titorului constituie probe la stabilirea
bazei de impozitare. În cazul în care exist3 4i alte acte

doveditoare, acestea vor fi luate în considerare la stabilirea
bazei de impozitare.
ART. 73
Sarcina probei în dovedirea situaiei de fapt fiscale
(1) Contribuabilul/Pltitorul are sarcina de a dovedi actele
i faptele care au stat la baza declara iilor sale i a oricror
cereri adresate organului fiscal.
(2) Organul fiscal are sarcina de a motiva actele
administrative fiscale emise pe baz de probe sau constatri
proprii.
ART. 74
Dovedirea titularului dreptului de proprietate în scopul
impozitrii
(1) În cazul în care constat c anumite bunuri, venituri
sau alte valori care, potrivit legii, constituie baz de
impozitare sunt de inute de persoane care în mod continuu
beneficiaz de câtigurile sau de orice foloase obinuite aduse
de acestea i c persoanele respective declar în scris c nu
sunt proprietarii bunurilor, veniturilor sau valorilor în cauz,
fr s arate îns care sunt titularii dreptului de proprietate,
organul fiscal procedeaz la stabilirea provizorie a obligaiei
fiscale corespunztoare în sarcina acelor persoane.
(2) În condiiile legii, obligaia fiscal privind baza de
impozitare prevzut la alin. (1) va putea fi stabilit! în
sarcina titularilor dreptului de proprietate. Tot astfel,
ace"tia datoreaz# desp$gubiri persoanelor care au f%cut plata
pentru stingerea obliga&iei stabilite potrivit alin. (1). În
cazul în care obliga'ia fiscal( este stabilit) în sarcina
titularului dreptului de proprietate înceteaz* procedura de
stabilire provizorie a obliga+iei fiscale potrivit alin. (1).
CAP. VI
Termene
ART. 75
Calcularea termenelor
Termenele de orice fel privind exercitarea drepturilor ,i
îndeplinirea obliga-iilor prev.zute de Codul fiscal, de
prezentul cod, precum /i de alte dispozi0ii legale aplicabile în
materie, dac1 legisla2ia fiscal3 nu dispune altfel, se
calculeaz4 potrivit dispozi5iilor Codului de procedur6 civil7,
republicat.
ART. 76
Prelungirea termenelor

Termenele stabilite în baza legii de un organ fiscal pot fi
prelungite de acesta în situaii temeinic justificate, la cerere
sau din oficiu.
ART. 77
Termenul de solu ionare a cererilor contribuabilului/
pltitorului
(1) Cererile depuse de ctre contribuabil/pltitor la
organul fiscal se soluioneaz de ctre acesta în termen de 45
de zile de la înregistrare.
(2) În situaiile în care, pentru solu ionarea cererii, este
necesar administrarea de probe suplimentare relevante pentru
luarea deciziei, acest termen se prelunge te cu perioada
cuprins între data solicit rii probei i data obinerii
acesteia, dar nu mai mult de:
a) dou luni, în cazul în care sunt solicitate probe
suplimentare de la contribuabilul/pltitorul solicitant;
b) 3 luni, în cazul în care sunt solicitate probe
suplimentare de la autoriti sau instituii publice ori de la
tere persoane din România;
c) 6 luni, în cazul în care sunt solicitate probe
suplimentare de la autoriti fiscale din alte state, potrivit
legii.
(3) În situaiile prevzute la alin. (2) lit. b) i c),
organul fiscal are obligaia s întiineze
contribuabilul/pltitorul cu privire la prelungirea termenului
de solu ionare a cererii.
(4) În situa!ia prev"zut# la alin. (2) lit. a), termenul de
dou$ luni poate fi prelungit de organul fiscal la cererea
contribuabilului/pl%titorului.
(5) În situa&ia în care, pe baza analizei de risc,
solu'ionarea cererii necesit( efectuarea inspec)iei fiscale,
termenul de solu*ionare a cererii este de cel mult 90 de zile de
la înregistrarea cererii, prevederile alin. (2)-(4) aplicându-se
în mod corespunz+tor. În acest caz contribuabilul/pl,titorul
este notificat cu privire la termenul de solu-ionare aplicabil
în termen de 5 zile de la finalizarea analizei de risc.
Inspec.ia fiscal/ pentru solu0ionarea cererii este o inspec1ie
fiscal2 par3ial4 în sensul art. 115.
(6) Inspec5ia fiscal6 pentru solu7ionarea cererii potrivit
alin. (5) poate fi suspendat8 în condi9iile art. 127. În acest
caz, nu sunt aplicabile prevederile alin. (2). Perioadele în
care inspec:ia fiscal; este suspendat< nu sunt incluse în
calculul termenului prev=zut la alin. (5).
ART. 78

Cazul de for major i cazul fortuit
(1) Termenele prevzute de lege pentru îndeplinirea
obligaiilor fiscale, dup caz, nu încep s curg sau se
suspend în situa ia în care îndeplinirea acestor obliga ii a
fost împiedicat de ivirea unui caz de for  major sau a unui
caz fortuit.
(2) Obligaiile fiscale se consider a fi îndeplinite în
termen, fr perceperea de dobânzi, penaliti de întârziere sau
majorri de întârziere, dup caz, ori aplicarea de sanciuni
prevzute de lege, dac acestea se execut în termen de 60 de
zile de la încetarea evenimentelor prevzute la alin. (1).
CAP. VII
Transmiterea cererilor de ctre contribuabili/pltitori i
identificarea acestora în mediul electronic
ART. 79
Transmiterea cererilor la organul fiscal prin mijloace
electronice de transmitere la distan !
(1) Contribuabilul/Pl"titorul poate transmite organului
fiscal competent cereri, înscrisuri sau orice alte documente #i
prin mijloace electronice de transmitere la distan$% în
condi&iile alin. (4) ori (5).
(2) Data depunerii cererii, înscrisului sau documentului
este data înregistr'rii acesteia/acestuia, astfel cum rezult(
din mesajul electronic transmis de registratura electronic) a
Ministerului Finan*elor Publice sau a autorit+,ii administra-iei
publice locale, dup. caz.
(3) În sensul prezentului cod, prin registratur/ electronic0
se în1elege sistemul electronic de înregistrare 2i
tranzac3ionare a documentelor 4i a informa5iilor primite sau
emise de organul fiscal prin mijloace electronice.
(4) În cazul cererilor, înscrisurilor sau documentelor
transmise de c6tre contribuabil/pl7titor organului fiscal
central, mijloacele electronice de transmitere la distan89,
procedura de transmitere a cererilor, înscrisurilor ori
documentelor prin mijloace electronice de transmitere la
distan:;, precum <i condi=iile în care aceasta se realizeaz> se
aprob? prin ordin al ministrului finan@elor publice cu avizul
ministrului pentru societatea informaAionalB.
(5) În cazul cererilor, înscrisurilor sau documentelor
transmise de cCtre contribuabil/plDtitor organului fiscal local,
mijloacele electronice de transmitere la distanEF, procedura de
transmitere a cererilor, înscrisurilor ori documentelor prin
mijloace electronice de transmitere la distanGH, precum Ii
condiJiile în care aceasta se realizeazK se aprobL prin ordin al
ministrului dezvoltMrii regionale Ni administraOiei publice, cu
avizul Ministerului FinanPelor Publice Qi cu avizul ministrului

pentru societatea informaional. Pentru organul fiscal local,
consiliul local stabilete, prin hot râre, în funcie de
capacitatea tehnic disponibil, mijloacele electronice de
transmitere la distan ce pot fi utilizate de c tre
contribuabil/pl titor.
---------Alin. (5) al art. 79 a fost modificat de pct. 2 al art. III
din ORDONAN A DE URGEN
nr. 50 din 27 octombrie 2015, publicat
în MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 3 noiembrie 2015, prin
modificarea unei sintagme.
ART. 80
Identificarea contribuabilului/pltitorului în mediul
electronic
(1) Contribuabilul/Pltitorul care depune cereri, înscrisuri
sau documente la organul fiscal, prin mijloace electronice de
transmitere la distan, se identific în relaia cu organul
fiscal astfel:
a) persoanele juridice, asocierile i alte entiti fr
personalitate juridic, precum i persoanele fizice care
desfoar activit i economice în mod independent ori exercit!
profesii libere se identific" numai cu certificate calificate;
b) persoanele fizice, altele decât cele prev#zute la lit.
a), se identific$ prin intermediul furnizorilor de servicii
publice de autentificare electronic% autoriza&i potrivit legii
sau prin diverse dispozitive, cum ar fi certificat calificat,
creden'iale de tip utilizator/parol( înso)ite de liste de coduri
de autentificare de unic* folosin+,, telefon mobil, digipass ori
alte dispozitive stabilite prin ordin al ministrului finan-elor
publice, cu avizul ministrului pentru societatea informa.ional/,
în cazul identific0rii acestor persoane în rela1ia cu organul
fiscal central sau, dup2 caz, prin ordin al ministrului
dezvolt3rii regionale 4i administra5iei publice, cu avizul
Ministerului Finan6elor Publice 7i cu avizul ministrului pentru
societatea informa8ional9, în cazul identific:rii acestor
persoane în rela;ia cu organul fiscal local. În aceste cazuri,
cererile, înscrisurile sau documentele se consider< semnate dac=
sunt îndeplinite toate condi>iile din ordinele prev?zute la art.
79 alin. (4) @i (5).
---------Lit. b) a art. 80 a fost modificatA de pct. 2 al art. III
din ORDONANBA DE URGENCD nr. 50 din 27 octombrie 2015, publicatE
în MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 3 noiembrie 2015, prin
modificarea unei sintagme.

(2) Sistemul de comunicare electronic prin mijloace
electronice de transmitere la distan dezvoltat de Ministerul
Finanelor Publice/A.N.A.F. poate fi utilizat i de alte
instituii sau autoriti publice în scopul realizrii
comunic rii actelor emise de aceste institu ii sau a depunerii
de c tre contribuabili/pl titori de cereri, înscrisuri sau orice
alte documente la aceste institu ii.
(la 01-01-2018 Articolul 80 din Capitolul VII, Titlul III a
fost completat de Punctul 12, Articolul I din ORDONANA nr. 30
din 30 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din
31 august 2017)
(3) În scopul aplicrii prevederilor alin. (2) instituiile
sau autoritile publice pot încheia un protocol, privind
procedura de comunicare a documentelor, precum i condiiile i
termenele de comunicare a documentelor, cu A.N.A.F.
(la 01-01-2018 Articolul 80 din Capitolul VII, Titlul III a
fost completat de Punctul 12, Articolul I din ORDONANA nr. 30
din 30 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din
31 august 2017)
TITLUL IV
Înregistrarea fiscal
ART. 81
Sfera activitii de înregistrare fiscal
(1) Înregistrarea fiscal reprezint activitatea de
atribuire a codului de identificare fiscal, de organizare a
registrului contribuabililor/pl titorilor !i de eliberare a
certificatului de înregistrare fiscal".
(2) Cu excep#ia cazului în care prin lege se prevede altfel,
atribuirea codului de identificare fiscal$ se face exclusiv de
c%tre organul fiscal central, pe baza declara&iei de
înregistrare fiscal'.
ART. 82
Obliga(ia de înregistrare fiscal)
(1) Orice persoan* sau entitate care este subiect într-un
raport juridic fiscal se înregistreaz+ fiscal primind un cod de
identificare fiscal,. Codul de identificare fiscal- este:
a) pentru persoanele juridice, precum .i pentru asocieri /i
alte entit01i f2r3 personalitate juridic4, cu excep5ia celor
prev6zute la lit. b), codul de înregistrare fiscal7 atribuit de
organul fiscal;
b) pentru persoanele fizice 8i juridice, precum 9i pentru
alte entit:;i care se înregistreaz< potrivit legii speciale la
registrul comer=ului, codul unic de înregistrare atribuit
potrivit legii speciale;

c) pentru persoanele fizice care desf oar activiti
economice în mod independent sau exercit profesii libere, cu
excepia celor prevzute la lit. b), codul de înregistrare
fiscal atribuit de organul fiscal;
d) pentru persoanele fizice, altele decât cele prev zute la
lit. c), codul numeric personal atribuit potrivit legii
speciale;
e) pentru persoanele fizice care nu de in cod numeric
personal, num rul de identificare fiscal atribuit de organul
fiscal.
(2) În scopul administr rii impozitului pe venit i
contribuiilor sociale, în cazul persoanelor fizice care sunt
contribuabili potrivit Codului fiscal, codul de identificare
fiscal este codul numeric personal.
(la 03-09-2017 Alineatul (2) din Articolul 82 , Titlul IV a
fost modificat de Punctul 13, Articolul I din ORDONANA nr. 30
din 30 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din
31 august 2017)
(3) Prin excepie de la dispoziiile art. 18 alin. (1),
pentru persoanele fizice prevzute la alin. (1) lit. e), precum
i pentru persoanele juridice nerezidente, care realizeaz numai
venituri supuse regulilor de impunere la surs, iar impozitul
reinut este final, atribuirea codului de identificare fiscal
se poate face de organul fiscal, la solicitarea pltitorului de
venit.
(4) Au obligaia depunerii declaraiei de înregistrare
fiscal i persoanele prev zute la alin. (1) lit. d) !i e) care
au calitatea de angajator.
(5) Persoanele fizice care de"in cod numeric personal #i
sunt supuse impozitului pe venit se înregistreaz$ fiscal la data
depunerii primei declara%ii fiscale.
(6) Declara&ia de înregistrare fiscal' se depune în termen
de 30 de zile de la:
a) data înfiin()rii potrivit legii, în cazul persoanelor
juridice, asocierilor *i al altor entit+,i f-r. personalitate
juridic/;
b) data stabilirii în România, în cazul persoanelor juridice
str0ine care au locul exercit1rii conducerii efective în
România;
c) data începerii activit23ii pentru persoanele fizice care
desf45oar6 activit78i economice în mod independent sau exercit9
profesii libere, cu excep:ia celor care se înregistreaz;,
potrivit legii speciale, la registrul comer<ului;

d) data obinerii primului venit sau dobândirii calit ii de
angajator, dup caz, în cazul persoanelor fizice, altele decât
cele de la lit. c);
e) data obinerii primului venit, în cazul persoanelor
fizice i juridice nerezidente care nu au un sediu permanent sau
o reprezentan în România.
(la 03-09-2017 Alineatul (6) din Articolul 82 , Titlul IV a
fost modificat de Punctul 13, Articolul I din ORDONANA nr. 30
din 30 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din
31 august 2017)
(7) În scopul administr rii crean elor fiscale, organul
fiscal central poate s înregistreze, din oficiu sau la cererea
altei autorit i care administreaz creane fiscale, un subiect
de drept fiscal care nu i-a îndeplinit obligaia de
înregistrare fiscal, potrivit legii. Procedura de înregistrare
din oficiu sau la cererea altei autoriti care administreaz
creane fiscale se aprob prin ordin al preedintelui A.N.A.F.
(8) În cazul contribuabililor nerezideni care desfoar
activiti pe teritoriul României prin unul sau mai multe sedii
permanente, odat cu depunerea declara!iei de înregistrare
fiscal", ace#tia au obliga$ia s% indice sediul permanent
desemnat potrivit dispozi&iilor din Codul fiscal. În cazul
înregistr'rii fiscale declara(ia de înregistrare fiscal) se
depune la organul fiscal în raza c*ruia se afl+ sediul permanent
ce urmeaz, a fi desemnat.
(9) În cazurile prev-zute la alin. (3) .i (7), atribuirea
codului de identificare fiscal/ se face pe baza cererii depuse
de solicitant, cu excep0ia cazului în care înregistrarea fiscal1
se efectueaz2 din oficiu.
(10) Declara3ia de înregistrare fiscal4 depus5 potrivit
prezentului articol trebuie înso6it7 de copii ale documentelor
doveditoare ale informa8iilor înscrise în aceasta.
(11) Data înregistr9rii fiscale este:
a) data depunerii declara:iei fiscale, în cazul
contribuabililor prev;zu<i la alin. (5);
b) data atribuirii codului de identificare fiscal=, în
celelalte cazuri.
ART. 83
Prevederi speciale privind înregistrarea fiscal> a
persoanelor nerezidente
(la 03-09-2017 Denumirea marginal? a articolului 83 din Titlul
IV a fost modificat@ de Punctul 14, Articolul I din ORDONANAA

nr. 30 din 30 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr.
708 din 31 august 2017)
(1) Odat cu solicitarea înregistrrii unei societi la
registrul comerului, potrivit legii, sau, dup caz, la cesiunea
prilor sociale ori a ac iunilor, respectiv la numirea de noi
reprezentan i legali sau la cooptarea de noi asocia i ori
ac ionari, cu prilejul efectu rii majorrii de capital social,
oficiile registrului comerului de pe lâng tribunale transmit
direct sau prin intermediul Oficiului Naional al Registrului
Comerului, pe cale electronic, Ministerului Finanelor
Publice, solicitarea de atribuire a numrului de identificare
fiscal pentru persoanele fizice nerezidente care, potrivit
actului constitutiv, au calitatea de fondator, asociat, acionar
ori administrator în cadrul societii respective.
(2) Pe baza datelor transmise potrivit prevederilor alin.
(1), Ministerul Finanelor Publice atribuie numrul de
identificare fiscal, înregistreaz fiscal persoanele fizice
nerezidente prevzute la alin. (1) i emite certificatul de
înregistrare fiscal , cu excep!ia cazului în care aceste
persoane sunt înregistrate fiscal. Prevederile art. 87 sunt
aplicabile în mod corespunz"tor. Certificatul de înregistrare
fiscal# se emite $i se transmite c%tre oficiul registrului
comer&ului de pe lâng' tribunal în aceea(i zi sau cel mai târziu
a doua zi.
(3) Certificatul de înregistrare fiscal) se comunic* de
c+tre oficiile registrului comer,ului de pe lâng- tribunale
societ./ii în care aceast0 persoan1 de2ine una dintre calit34ile
men5ionate la alin. (1), împreun6 cu documentele prev7zute la
art. 8 din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea
formalit89ilor la înregistrarea în registrul comer:ului a
persoanelor fizice, asocia;iilor familiale <i persoanelor
juridice, înregistrarea fiscal= a acestora, precum >i la
autorizarea func?ion@rii persoanelor juridice, cu modificArile
Bi completCrile ulterioare.
(4) OdatD cu solicitarea deschiderii unui cont bancar sau
inchirierea unei casete de valori, instituEiile de credit
transmit organului fiscal central solicitarea de atribuire a
numFrului de identificare fiscalG sau, dupH caz, a codului de
înregistrare fiscalI, pentru persoanele fizice nerezidente sau
pentru persoanele juridice care nu deJin cod de identificare
fiscalK. Prevederile alin. (2) Li (3) sunt aplicabile în mod
corespunzMtor, cu excepNia termenului de transmitere cOtre
instituPiile de credit a certificatului de înregistrare fiscalQ
care, în acest caz, este de 5 zile de la data solicitRrii
atribuirii numSrului de identificare fiscalT sau, dupU caz, a
codului de înregistrare fiscalV.

(la 01-01-2018 Articolul 83 din Titlul IV a fost completat
de Punctul 15, Articolul I din ORDONANA nr. 30 din 30 august
2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 31 august 2017)
(5) În alte cazuri decât cele prev zute la alin. (1)-(4),
pentru contribuabilii nerezideni care nu au un sediu permanent
pe teritoriul României, organul fiscal poate comunica
contribuabilului nerezident, prin mijloace electronice,
stabilite prin ordin al preedintelui A.N.A.F., informaii
coninute în certificatul de înregistrare fiscal. În acest caz,
certificatul de înregistrare fiscal se p streaz de organul
fiscal pân la data ridic rii de c tre contribuabil sau
împuternicitul acestuia.
(la 03-09-2017 Articolul 83 din Titlul IV a fost completat
de Punctul 15, Articolul I din ORDONANA nr. 30 din 30 august
2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 31 august 2017)
ART. 84
Identificarea contribuabilului/pltitorului în relaia cu
organul fiscal local
În scopul administrrii impozitelor i taxelor locale,
contribuabilul/pltitorul se identific în relaia cu organul
fiscal local, astfel:
a) persoanele fizice, prin codul numeric personal atribuit
potrivit legii speciale;
b) persoanele fizice care nu dein cod numeric personal,
prin numrul de identificare fiscal atribuit de organul fiscal
potrivit art. 82;
c) persoanele juridice, prin codul de înregistrare fiscal
atribuit de organul fiscal potrivit art. 82.
ART. 85
Declararea filialelor i sediilor secundare
(1) Contribuabilul/Pltitorul are obligaia de a declara
organului fiscal central, înfiinarea de sedii secundare, în
termen de 30 de zile de la:
a) data înregistrrii/men ion!rii acestora la registrul
comer"ului sau în alte registre în care a fost înregistrat#
entitatea care le-a înfiin$at;
b) data actului de înfiin%are, în alte cazuri decât cele
prev&zute la lit. a).
(la 03-09-2017 Alineatul (1) din Articolul 85 , Titlul IV a
fost modificat de Punctul 16, Articolul I din ORDONAN'A nr. 30

din 30 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din
31 august 2017)
(2) Contribuabilul/Pl titorul cu domiciliul fiscal în
România are obligaia de a declara, în termen de 30 de zile,
înfiinarea de filiale i sedii secundare în strintate.
(3) În sensul prezentului articol, prin sediu secundar se
înelege un loc prin care se desf oar integral sau par ial
activitatea contribuabilului/pl titorului, cum ar fi: birou,
magazin, atelier, depozit i altele asemenea.
(4) Prin sediu secundar se înelege i un antier de
construcii, un proiect de construcie, ansamblu sau montaj ori
activiti de supervizare legate de acestea, numai dac
antierul, proiectul sau activitile dureaz mai mult de 6
luni. Sunt sedii secundare sediile permanente definite potrivit
Codului fiscal.
(5) Contribuabilul/Pltitorul care înregistreaz sediile
secundare ca pltitoare de salarii i de venituri asimilate
salariilor potrivit Legii nr. 273/2006 privind finanele publice
locale, cu modificrile i complet!rile ulterioare, nu are
obliga"ia declar#rii acestor sedii potrivit prezentului articol.
Dispozi$iile art. 32 alin. (7) din Legea nr. 273/2006, cu
modific%rile &i complet'rile ulterioare, r(mân aplicabile.
(6) Declara)ia este înso*it+ de o copie de pe certificatul
de înregistrare fiscal, a contribuabilului/pl-titorului de care
apar.ine sediul secundar sau filiala, precum /i de copii ale
documentelor doveditoare ale informa0iilor înscrise în aceasta.
(7) Prevederile alin. (6) nu sunt aplicabile în cazul în
care organul fiscal de1ine documente doveditoare ale
informa2iilor înscrise în declara3ie de la contribuabil sau alte
autorit45i ori institu6ii publice.
(la 03-09-2017 Articolul 85 din Titlul IV a fost completat
de Punctul 17, Articolul I din ORDONAN7A nr. 30 din 30 august
2017, publicat8 în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 31 august 2017)
ART. 86
Forma 9i con:inutul declara;iei de înregistrare fiscal<
(1) Declara=ia de înregistrare fiscal> se întocme?te prin
completarea unui formular pus la dispozi@ie gratuit de organul
fiscal central Ai este însoBitC de acte doveditoare ale
informaDiilor cuprinse în aceasta.
(2) DeclaraEia de înregistrare fiscalF cuprinde: datele de
identificare a contribuabilului/plGtitorului, datele privind
vectorul fiscal, datele privind sediile secundare, datele de
identificare a împuternicitului, datele privind situaHia

juridic a contribuabilului/pl titorului, precum i alte
informaii necesare administrrii creanelor fiscale.
ART. 87
Certificatul de înregistrare fiscal
(1) Pe baza declaraiei de înregistrare fiscal depuse
potrivit art. 81 alin. (2) sau, dup caz, a cererii depuse
potrivit art. 82 alin. (9), organul fiscal central elibereaz
certificatul de înregistrare fiscal , în termen de 10 zile de la
data depunerii declara iei ori a cererii. În certificatul de
înregistrare fiscal se înscrie obligatoriu codul de
identificare fiscal.
(2) Eliberarea certificatelor de înregistrare fiscal nu
este supus taxelor extrajudiciare de timbru.
(3) În cazul pierderii, furtului sau distrugerii
certificatului de înregistrare fiscal, organul fiscal
elibereaz un duplicat al acestuia, în baza cererii
contribuabilului/pltitorului i a dovezii de publicare a
pierderii, furtului ori distrugerii în Monitorul Oficial al
României, Partea a III-a.
(4) Dispoziiile prezentului articol sunt aplicabile, în mod
corespunztor, i pentru certificatul de înregistrare în scopuri
de TVA.
ART. 88
Modificri ulterioare înregistrrii fiscale
(1) Modificrile ulterioare ale datelor din declaraia de
înregistrare fiscal trebuie aduse la cunotin organului
fiscal central, în termen de 15 zile de la data producerii
acestora, prin completarea i depunerea declara!iei de men"iuni.
(2) În cazul modific#rilor intervenite în datele declarate
ini$ial %i înscrise în certificatul de înregistrare fiscal&,
contribuabilul/pl'titorul depune, odat( cu declara)ia de
men*iuni, +i certificatul de înregistrare fiscal,, în vederea
anul-rii acestuia .i eliber/rii unui nou certificat.
(3) Declara0ia de men1iuni este înso2it3 de documente care
atest4 modific5rile intervenite.
(4) Prevederile prezentului articol se aplic6 în mod
corespunz7tor ori de câte ori contribuabilul/pl8titorul constat9
erori în declara:ia de înregistrare fiscal;.
ART. 89
Modific<ri ulterioare înregistr=rii fiscale în cazul
persoanelor fizice sau juridice ori altor entit>?i supuse
înregistr@rii în registrul comerAului
(1) ModificBrile intervenite în datele declarate iniCial de
persoanele fizice, juridice sau de alte entitDEi care se

înregistreaz potrivit legii speciale la registrul comerului se
fac potrivit dispozi iilor legii speciale.
(2) În cazul persoanelor sau entitilor prevzute la alin.
(1), modificrile intervenite în datele declarate iniial în
vectorul fiscal se declar la organul fiscal central.
ART. 90
Radierea înregistr rii fiscale
(1) Radierea înregistr rii fiscale reprezint activitatea de
i a certificatului
retragere a codului de identificare fiscal
de înregistrare fiscal.
(2) La încetarea calitii de subiect de drept fiscal,
persoanele sau entitile înregistrate fiscal prin declaraie de
înregistrare fiscal potrivit art. 81 i 82 trebuie s solicite
radierea înregistrrii fiscale, prin depunerea unei declaraii
de radiere. Declaraia se depune în termen de 30 de zile de la
încetarea calitii de subiect de drept fiscal i trebuie
însoit de certificatul de înregistrare fiscal în vederea
anul rii acestuia. Radierea înregistr!rii fiscale se poate
efectua "i din oficiu, de c#tre organul fiscal, ori de câte ori
acesta constat$ îndeplinirea condi%iilor de radiere a
înregistr&rii 'i nu s-a depus declara(ie de radiere.
(3) Radierea înregistr)rii fiscale se efectueaz* din oficiu,
de c+tre organul fiscal central, în cazul decesului persoanei
fizice sau, dup, caz, încet-rii existen.ei persoanei juridice
potrivit legii.
(4) Codul de identificare fiscal/ retras ca urmare a
radierii înregistr0rii fiscale poate fi utilizat ulterior
radierii numai pentru îndeplinirea, de c1tre succesorii
persoanelor/entit23ilor care 4i-au încetat existen5a, a
obliga6iilor fiscale aferente perioadelor în care
persoana/entitatea a avut calitatea de subiect de drept fiscal.
ART. 91
Registrul contribuabililor/pl7titorilor
(1) Organul fiscal central organizeaz8 eviden9a
contribuabililor/pl:titorilor în cadrul registrului
contribuabililor/pl;titorilor, care con<ine:
a) datele de identificare a contribuabilului/pl=titorului;
b) date privind vectorul fiscal;
c) alte informa>ii necesare administr?rii crean@elor
fiscale.
(2) Datele prevAzute la alin. (1) se completeazB pe baza
informaCiilor comunicate de contribuabil/plDtitor, de oficiul
registrului comerEului, de serviciul de evidenFG a populaHiei,

de la alte autorit i i instituii, precum i a constatrilor
proprii ale organului fiscal central.
(3) Datele din registrul contribuabililor/pltitorilor pot
fi modificate din oficiu ori de câte ori se constat c acestea
nu corespund st rii de fapt reale. Modific rile se comunic
contribuabilului/pl titorului.
(4) Tipurile de obliga ii fiscale pentru care, potrivit
legii, contribuabilul/pltitorul are obligaia declarrii lor i
care formeaz vectorul fiscal sunt stabilite prin ordin al
preedintelui A.N.A.F.
ART. 92
Registrul contribuabililor/pltitorilor inactivi/reactivai
(1) Contribuabilul/Pltitorul persoan juridic sau orice
entitate fr personalitate juridic este declarat inactiv i îi
sunt aplicabile prevederile din Codul fiscal privind efectele
inactivitii dac se afl în una dintre urm!toarele situa"ii:
a) nu î#i îndepline$te, pe parcursul unui semestru
calendaristic, nicio obliga%ie declarativ& prev'zut( de lege;
b) se sustrage controalelor efectuate de organul fiscal
central prin declararea unor date de identificare a domiciliului
fiscal care nu permit organului fiscal identificarea acestuia;
c) organul fiscal central constatat) c* nu func+ioneaz, la
domiciliul fiscal declarat;
d) inactivitatea temporar- înscris. la registrul comer/ului;
e) durata de func0ionare a societ12ii este expirat3;
f) societatea nu mai are organe statutare;
g) durata de4inerii spa5iului cu destina6ia de sediu social
este expirat7.
(1^1) Prin excep8ie de la prevederile alin. (1),
contribuabilul/ pl9titorul pentru care s-a deschis procedura
insolven:ei în form; simplificat<, contribuabilul/pl=titorul
care a intrat în faliment sau contribuabilul/pl>titorul pentru
care s-a pronun?at ori a fost adoptat@ o hotArâre de dizolvare
este declarat inactiv doar dacB se aflC în situaDia prevEzutF la
alin. (1) lit. a).
(la 03-09-2017 Articolul 92 din Titlul IV a fost completat
de Punctul 18, Articolul I din ORDONANGA nr. 30 din 30 august
2017, publicatH în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 31 august 2017)
(2) În cazul prevIzut la alin. (1) lit. a), declararea în
inactivitate nu se poate face înainte de împlinirea termenului
de 15 zile prevJzut la art. 107 alin. (1).
(3) În cazurile prevKzute la alin. (1) lit. f) Li g),
declararea în inactivitate se va face dupM împlinirea termenului

de 30 de zile de la comunicarea ctre contribuabil/pl titor a
unei notificri referitoare la situaiile respective.
(4) Declararea ca inactiv a contribuabilului/pltitorului,
precum i reactivarea acestuia se efectueaz de ctre organul
fiscal central, prin decizie, emis conform competen elor i
procedurii stabilite prin ordin al pre edintelui A.N.A.F., care
se comunic contribuabilului/pl titorului.
(5) Contribuabilul/Pltitorul declarat inactiv conform alin.
(1) lit. a), d)-g) se reactiveaz dac sunt îndeplinite,
cumulativ, urmtoarele condiii:
a) îi îndeplinete toate obligaiile declarative prevzute
de lege;
b) nu înregistreaz obligaii fiscale restante.
(la 06-12-2016 Alineatul (5) din Articolul 92 , Titlul IV a
fost modificat de Punctul 2, Articolul II din ORDONANA DE
URGEN nr. 84 din 16 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL
OFICIAL nr. 977 din 06 decembrie 2016)
(5^1) Contribuabilul/Pltitorul declarat inactiv conform
alin. (1) lit. b) i c) se reactiveaz dac sunt îndeplinite,
cumulativ, condi!iile prev"zute la alin. (5) #i dac$ organul
fiscal central care a propus reactivarea constat% c& acesta
func'ioneaz( la domiciliul fiscal declarat.
(la 06-12-2016 Articolul 92 din Titlul IV a fost completat
de Punctul 3, Articolul II din ORDONAN)A DE URGEN*+ nr. 84 din
16 noiembrie 2016, publicat, în MONITORUL OFICIAL nr. 977 din 06
decembrie 2016)
(6) În cazul contribuabilului/pl-titorului prev.zut la alin.
(1) lit. d)-g), în vederea reactiv/rii, pe lâng0 condi1iile
prev2zute la alin. (5), trebuie s3 nu se mai afle în situa4ia
pentru care a fost declarat inactiv, conform men5iunilor
înscrise în registrele în care a fost înregistrat, precum în
nicio alt6 situa7ie din cele prev8zute la alin. (1) lit. d)-g).
(la 06-12-2016 Alineatul (6) din Articolul 92 , Titlul IV a
fost modificat de Punctul 2, Articolul II din ORDONAN9A DE
URGEN:; nr. 84 din 16 noiembrie 2016, publicat< în MONITORUL
OFICIAL nr. 977 din 06 decembrie 2016)
(7) Condi=ia prev>zut? la alin. (5) lit. a) se consider@
îndeplinitA Bi în cazul în care obligaCiile fiscale au fost
stabilite, prin decizie, de cDtre organul fiscal central.
(8) Prin excepEie de la prevederile alin. (5), (5^1) Fi (6),
contribuabilul/plGtitorul pentru care s-a deschis procedura

insolvenei în form simplificat , contribuabilul/pltitorul
care a intrat în faliment sau contribuabilul/pltitorul pentru
care s-a pronunat ori a fost adoptat o hotrâre de dizolvare
se reactiveaz de organul fiscal central, la cererea acestora,
dup îndeplinirea obliga iilor declarative.
(la 06-12-2016 Alineatul (8) din Articolul 92 , Titlul IV a
fost modificat de Punctul 2, Articolul II din ORDONAN A DE
URGEN
nr. 84 din 16 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL
OFICIAL nr. 977 din 06 decembrie 2016)
(9) Ori de câte ori se constat c un contribuabil/pltitor
a fost declarat inactiv din eroare, organul fiscal central
emitent anuleaz decizia de declarare a
contribuabilului/pltitorului ca inactiv, cu efect pentru viitor
i pentru trecut.
(10) A.N.A.F. organizeaz evidena
contribuabililor/pltitorilor declarai inactivi/reactivai în
cadrul Registrului contribuabililor/pltitorilor
inactivi/reactivai, care conine:
a) datele de identificare a contribuabilului/pltitorului;
b) data declarrii ca inactiv a
contribuabilului/pltitorului;
c) data reactiv rii;
d) denumirea organului fiscal central care a emis decizia de
declarare în inactivitate/reactivare;
e) alte men!iuni.
(11) Registrul contribuabililor/pl"titorilor
inactivi/reactiva#i este public $i se afi%eaz& pe site-ul
A.N.A.F.
(12) Înscrierea în registrul prev'zut la alin. (11) se face
de c(tre organul fiscal central emitent, dup) comunicarea
deciziei de declarare în inactivitate/reactivare, în termen de
cel mult 5 zile de la data comunic*rii.
(13) Decizia de declarare în inactivitate/reactivare produce
efecte fa+, de ter-i din ziua urm.toare datei înscrierii în
registrul prev/zut la alin. (10).
(14) Procedura de aplicare a prezentului articol se aprob0
prin ordin al pre1edintelui A.N.A.F.
TITLUL V
Stabilirea crean2elor fiscale
CAP. I
Dispozi3ii generale
ART. 93
Sfera 4i actele de stabilire a crean5elor fiscale

(1) Stabilirea creanelor fiscale reprezint activitatea de
determinare a materiei impozabile, de calculare a bazei de
impozitare i a crean elor fiscale.
(2) Creanele fiscale se stabilesc astfel:
a) prin declaraie de impunere, în condiiile art. 95 alin.
(4) i art. 102 alin. (2);
b) prin decizie de impunere emis de organul fiscal, în
celelalte cazuri.
(3) Dispozi iile alin. (2) sunt aplicabile i în cazurile în
care crean ele fiscale sunt scutite la plat conform
reglement rilor legale, precum i în cazul unei rambursri de
tax pe valoarea adugat.
ART. 94
Stabilirea creanelor fiscale sub rezerva verificrii
ulterioare
(1) Cuantumul creanelor fiscale se stabilete sub rezerva
verificrii ulterioare, cu excepia cazului în care stabilirea a
avut loc ca urmare a unei inspecii fiscale sau a unei
verificri a situaiei fiscale personale.
(2) Decizia de impunere sub rezerva verificrii ulterioare
poate fi desfiinat sau modificat, din ini iativa organului
fiscal ori la solicitarea contribuabilului/pl!titorului, pe baza
constat"rilor organului fiscal competent.
(3) Rezerva verific#rii ulterioare se anuleaz$ numai la
împlinirea termenului de prescrip%ie a dreptului de a stabili
crean&e fiscale sau ca urmare a inspec'iei fiscale ori a
verific(rii situa)iei fiscale personale
(4) În situa*ia în care contribuabilul/pl+titorul corecteaz,
declara-iile de impunere în condi.iile art. 105 alin. (6), se
redeschide rezerva verific/rii ulterioare astfel:
a) pentru elementele bazei de impozitare ce fac obiectul
corec0iei, în cazul în care rezerva verific1rii ulterioare s-a
anulat ca urmare a inspec2iei fiscale ori a verific3rii
situa4iei fiscale personale;
b) pentru toate elementele bazei de impozitare, în cazul în
care rezerva verific5rii ulterioare s-a anulat ca urmare a
împlinirii termenului de prescrip6ie a dreptului de a stabili
obliga7ii fiscale.
CAP. II
Dispozi8ii privind decizia de impunere
ART. 95
Decizia de impunere

(1) Decizia de impunere se emite de organul fiscal
competent.
(2) Organul fiscal emite decizie de impunere ori de câte ori
acesta stabilete sau modific baza de impozitare ca urmare a
unei verific ri documentare, a unei inspecii fiscale ori a unei
verificri a situaiei fiscale personale, efectuate în
condiiile legii.
(3) Decizia de impunere se emite, dac este necesar, i în
cazul în care nu s-a emis decizie referitoare la baza de
impozitare potrivit art. 99.
(4) Declara ia de impunere întocmit potrivit art. 102 alin.
(2) este asimilat cu o decizie de impunere, sub rezerva unei
verific ri ulterioare, i produce efectele juridice ale
întiinrii de plat de la data depunerii acesteia.
(5) În situaia în care legea nu prevede obligaia de
calculare a impozitului, declaraia de impunere este asimilat
unei decizii referitoare la baza de impozitare.
(6) Decizia de impunere i decizia referitoare la
obligaiile de plat accesorii constituie i întiinri de
plat, de la data comunicrii acestora, în condiiile în care se
stabilesc sume de plat .
ART. 96
Renun!area la stabilirea crean"ei fiscale
(1) Organul fiscal renun#$ la stabilirea crean%ei fiscale &i
nu emite decizie de impunere ori de câte ori constat' încetarea
persoanei juridice sau decesul persoanei fizice (i nu exist)
succesori.
(2) Organul fiscal central renun*+ la stabilirea crean,ei
fiscale -i nu emite decizie de impunere în situa.ia în care
crean/a fiscal0 principal1 este mai mic2 de 20 de lei. În
situa3ia în care decizia are ca obiect mai multe tipuri de
crean4e fiscale principale, plafonul se aplic5 totalului acestor
crean6e.
(3) În cazul crean7elor fiscale administrate de organul
fiscal local, prin hot8râre, autorit9:ile deliberative pot
stabili plafonul crean;elor fiscale la care pot renun<a, care nu
poate dep=>i limita maxim? prev@zutA la alin. (2).
ART. 97
Forma Bi conCinutul deciziei de impunere
Decizia de impunere trebuie sD cuprindE, pe lângF elementele
prevGzute la art. 46, Hi tipul creanIei fiscale, baza de
impozitare, precum Ji cuantumul acesteia, pentru fiecare
perioadK impozabilL.
ART. 98

Acte administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere
Sunt asimilate deciziilor de impunere i urmtoarele acte
administrative fiscale:
a) deciziile privind soluionarea cererilor de rambursare de
tax pe valoarea adugat i deciziile privind soluionarea
cererilor de restituiri de creane fiscale;
b) deciziile referitoare la bazele de impozitare;
c) deciziile referitoare la obliga iile fiscale accesorii;
d) deciziile privind nemodificarea bazei de impozitare.
ART. 99
Deciziile referitoare la bazele de impozitare
(1) Bazele de impozitare se stabilesc separat, prin decizie
referitoare la bazele de impozitare, în urm toarele situa ii:
a) când venitul impozabil este realizat de mai multe
persoane. Decizia cuprinde i repartizarea venitului impozabil
pe fiecare persoan care a participat la realizarea venitului;
b) când sursa venitului impozabil se afl pe raza altui
organ fiscal decât cel competent teritorial. În acest caz,
competena de a stabili baza de impozitare o deine organul
fiscal pe raza cruia se afl sursa venitului.
(2) Dac venitul impozabil este realizat de mai multe
persoane, atunci acestea pot s-i numeasc un împuternicit
comun în relaia cu organul fiscal.
ART. 100
Decizii privind stabilirea unor creane bugetare
(1) Creanele bugetare reprezentând prejudicii/pli
nelegale din fonduri publice ce trebuie recuperate potrivit
legii se stabilesc prin decizie, de ctre autoritile
competente, în msura în care legea special nu prevede altfel.
(2) Decizia prev!zut" la alin. (1) este titlu de crean#$
bugetar% potrivit art. 1 pct. 38 &i poate fi contestat' potrivit
prezentului cod. Contesta(ia se solu)ioneaz* de c+tre
autoritatea emitent,. Dispozi-iile titlului VIII sunt aplicabile
în mod corespunz.tor.
CAP. III
Dispozi/ii privind declara0ia fiscal1
ART. 101
Obliga2ia depunerii declara3iei fiscale
(1) Declara4ia fiscal5 se depune de c6tre persoanele
obligate potrivit Codului fiscal sau altor legi speciale, la
termenele stabilite de acestea.
(2) În cazul în care legea nu prevede termenul de depunere a
declara7iei fiscale, acest termen se stabile8te astfel:

a) prin ordin al ministrului finanelor publice, în cazul
declara iilor fiscale ce se depun la organul fiscal central;
b) prin ordin al ministrului dezvoltrii regionale i
administraiei publice, cu avizul Ministerului Finanelor
Publice, în cazul declaraiilor fiscale ce se depun la organul
fiscal local.
---------Lit. b) a alin. (2) al art. 101 a fost modificat de pct. 2
al art. III din ORDONANA DE URGEN
nr. 50 din 27 octombrie
2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 3 noiembrie
2015, prin modificarea unei sintagme.
(3) Obliga ia de a depune declara ia fiscal se menine i
în cazurile în care:
a) a fost efectuat plata obligaiei fiscale;
b) obligaia fiscal respectiv este scutit la plat,
conform reglementrilor legale;
c) pentru obligaia fiscal nu rezult, în perioada de
raportare, sume de plat, dar exist obligaia declarativ,
conform legii;
d) veniturile sunt ob inute în România de contribuabili
nereziden!i "i care potrivit conven#iilor de evitare a dublei
impuneri nu sunt impozabile în România.
(4) În caz de inactivitate temporar$ sau în cazul
obliga%iilor de declarare a unor venituri care, potrivit legii,
sunt scutite la plata impozitului pe venit, organul fiscal
central poate aproba, la cererea contribuabilului/pl&titorului,
alte termene sau condi'ii de depunere a declara(iilor fiscale,
în func)ie de necesit*+ile administr,rii obliga-iilor fiscale.
Asupra termenelor .i condi/iilor decide organul fiscal central
potrivit competen0elor aprobate prin ordin al pre1edintelui
A.N.A.F.
(5) Contribuabilul/Pl2titorul care are sedii secundare
înregistrate fiscal ca pl3titoare de salarii 4i venituri
asimilate salariilor are obliga5ia de a declara, în numele
sediilor secundare, impozitul pe venitul din salarii datorat de
acestea, potrivit legii.
(6) În cazul contribuabililor nereziden6i care desf78oar9
activit:;i pe teritoriul României prin mai multe sedii
permanente, obliga<ia de declarare prev=zut> la alin. (5) se
îndepline?te prin sediul permanent desemnat potrivit
prevederilor din Codul fiscal.
ART. 102
Forma @i conAinutul declaraBiei fiscale

(1) Declaraia fiscal se întocmete prin completarea unui
formular pus la dispozi ie gratuit de organul fiscal.
(2) În declaraia de impunere contribuabilul/pltitorul
trebuie s calculeze cuantumul obligaiei fiscale, dac acest
lucru este prev zut de lege.
(3) Contribuabilul/Pl titorul are obliga ia de a completa
declara ia fiscal înscriind corect, complet i cu bun-credin
informaiile prevzute de formular, corespunztoare situaiei
sale fiscale. Declaraia fiscal se semneaz de ctre
contribuabil/pltitor sau, dup caz, reprezentantul legal ori
împuternicitul acestuia.
(4) Obligaia de semnare a declaraiei fiscale se consider
a fi îndeplinit i în urm!toarele situa"ii:
a) în cazul transmiterii declara#iei fiscale prin sistemul
electronic de pl$%i;
b) în cazul transmiterii declara&iei fiscale prin sisteme
electronice de transmitere la distan'( în condi)iile art. 103
alin. (1).
(5) Declara*ia fiscal+ trebuie înso,it- de documenta.ia
cerut/ de prevederile legale.
(6) În cazul crean0elor fiscale administrate de c1tre
organul fiscal central, prin ordin al pre2edintelui A.N.A.F. se
pot stabili tipurile de crean3e fiscale pentru care organul
fiscal poate transmite contribuabilului/pl4titorului formularele
de declarare a crean5elor fiscale, instruc6iunile de completare
a acestora, alte informa7ii utile, precum 8i plicurile
preadresate. În acest caz, contravaloarea coresponden9ei se
suport: de c;tre organul fiscal central.
ART. 103
Depunerea declara<iei fiscale
(1) Declara=ia fiscal> se depune la registratura organului
fiscal competent sau se comunic? prin po@tA, cu confirmare de
primire, ori prin mijloace electronice sau prin sisteme
electronice de transmitere la distanBC. În cazul creanDelor
fiscale administrate de organul fiscal central, procedura
privind transmiterea declaraEiei fiscale prin mijloace
electronice sau prin sisteme electronice de transmitere la
distanFG, precum Hi declaraIiile fiscale care se transmit
obligatoriu prin asemenea mijloace sau sisteme se stabileJte
prin ordin al preKedintelui A.N.A.F.
(la 06-12-2016 Alineatul (1) din Articolul 103 , Capitolul III
, Titlul V a fost modificat de Punctul 4, Articolul II din
ORDONANLA DE URGENMN nr. 84 din 16 noiembrie 2016, publicatO în
MONITORUL OFICIAL nr. 977 din 06 decembrie 2016)

(1^1) Organul fiscal local în colaborare cu organul fiscal
central acord asisten în vederea completrii i/sau depunerii
declaraiei unice privind impunerea veniturilor persoanelor
fizice pentru contribuabilii care au domiciliul fiscal în
localitatea în care îi are sediul organul fiscal local i nu
exist o unitate teritorial a A.N.A.F. Declara ia astfel
completat se transmite organului fiscal central competent în
administrarea contribuabilului, prin mijloace electronice de
transmitere la distan , fie de contribuabil, fie de organul
fiscal local.
(la 23-03-2018 Articolul 103 din Capitolul III , Titlul V a
fost completat de Articolul III din ORDONANA DE URGEN nr. 18
din 15 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 260 din
23 martie 2018)
(1^2) Procedura de acordare a asistenei realizat de
organul fiscal local în colaborare cu organul fiscal central i
de transmitere a declaraiei unice potrivit alin. (1^1) se
aprob prin ordin comun al ministrului finanelor publice i al
ministrului dezvoltrii regionale i administraiei publice.
(la 23-03-2018 Articolul 103 din Capitolul III , Titlul V a
fost completat de Articolul III din ORDONANA DE URGEN nr. 18
din 15 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 260 din
23 martie 2018)
(2) Declara ia fiscal! poate fi redactat" de organul fiscal
sub form# de proces-verbal, dac$ din motive independente de
voin%a contribuabilului/pl&titorului acesta este în
imposibilitatea de a scrie.
(3) Data depunerii declara'iei fiscale este data
înregistr(rii acesteia la organul fiscal sau data depunerii la
po)t*, dup+ caz. În situa,ia în care declara-ia fiscal. se
depune prin mijloace electronice de transmitere la distan/0,
data depunerii declara1iei este data înregistr2rii acesteia pe
pagina de internet a organului fiscal, astfel cum rezult3 din
mesajul electronic de confirmare transmis ca urmare a primirii
declara4iei.
(4) Data depunerii declara5iei fiscale prin mijloace
electronice de transmitere la distan67 este data înregistr8rii
acesteia pe portal, astfel cum rezult9 din mesajul electronic
transmis de sistemul de tranzac:ionare a informa;iilor, cu
condi<ia valid=rii con>inutului declara?iei. În cazul în care
declara@ia nu este validatA, data depunerii declaraBiei este
data validCrii astfel cum rezultD din mesajul electronic.

(5) Prin excepie de la prevederile alin. (4), în situa ia
în care declaraia fiscal a fost depus pân la termenul legal,
iar din mesajul electronic transmis de sistemul de
tranzacionare a informaiilor rezult c aceasta nu a fost
validat ca urmare a detect rii unor erori în completarea
declara iei, data depunerii declara iei este data din mesajul
transmis iniial în cazul în care contribuabilul/pltitorul
depune o declaraie valid pân în ultima zi a lunii în care se
împlinete termenul legal de depunere.
(6) În cazul creanelor administrate de organul fiscal
central sau de organul fiscal local, declaraia fiscal depus
i înregistrat la un organ fiscal necompetent este considerat
a fi depus la data înregistrrii acesteia la organul fiscal
necompetent. În acest caz, organul fiscal necompetent transmite
declaraia fiscal la organul fiscal competent în termen de 5
zile lucrtoare de la data înregistr rii declara!iei. În cazul
în care la momentul depunerii declara"iei fiscale la
registratura organului fiscal acesta sesizeaz# c$ declara%ia
fiscal& nu îi este adresat' nu o înregistreaz( )i îi recomand*
contribuabilului depunerea la organul fiscal competent.
(la 03-09-2017 Articolul 103 din Capitolul III , Titlul V a
fost completat de Punctul 19, Articolul I din ORDONAN+A nr. 30
din 30 august 2017, publicat, în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din
31 august 2017)
ART. 104
Certificarea declara-iei fiscale depuse la organul fiscal
central
(1) Contribuabilul/Pl.titorul poate opta pentru certificarea
declara/iei fiscale, inclusiv a declara0iei fiscale
rectificative, anterior depunerii acestora la organul fiscal
central, de c1tre un consultant fiscal care a dobândit aceast2
calitate potrivit reglement3rilor legale cu privire la
organizarea 4i exercitarea activit56ii de consultan78 fiscal9 :i
care este înscris ca membru activ în Registrul consultan;ilor
fiscali <i al societ=>ilor de consultan?@ fiscalA.
(2) Certificarea declaraBiei fiscale se realizeazC cu/fDrE
rezerve, potrivit normelor de certificare aprobate, în
condiFiile legii, de Camera ConsultanGilor Fiscali, cu avizul
Ministerului FinanHelor Publice. Documentele care se încheie ca
urmare a certificIrii trebuie sJ cuprindK obligatoriu explicaLii
cu privire la cuantumul Mi natura creanNei fiscale declarate,
precum Oi, dupP caz, cauzele care au generat rectificarea, iar
în cazul unei certificQri cu rezerve, motivaRia acesteia.

(3) Prin ordin al preedintelui A.N.A.F. se aprob procedura
de depunere la organul fiscal a documentului de certificare
întocmit de consultantul fiscal potrivit normelor prev zute la
alin. (2), precum i procedura privind schimbul de informaii
între A.N.A.F. i Camera Consultanilor Fiscali.
(4) Certificarea declaraiei fiscale de ctre un consultant
fiscal care nu este înscris ca membru activ în Registrul
consultan ilor fiscali i al societ ilor de consultan  fiscal
sau de ctre o persoan care nu are calitatea de consultant
fiscal are ca efect lipsa certificrii.
(5) Organul fiscal central notific
contribuabilul/pltitorul în cazul în care constat c a fost
depus o declaraie fiscal certificat de un consultant fiscal
care nu este înscris ca membru activ în Registrul consultanilor
fiscali i al societilor de consultan fiscal! sau de c"tre o
persoan# care nu are calitatea de consultant fiscal, potrivit
legii. În cazul în care certificarea nu se depune în termen de
30 de zile de la notificare, sunt aplicabile prevederile alin.
(4).
(6) Certificarea declara$iei fiscale de c%tre un consultant
fiscal reprezint& un criteriu de evaluare în analiza de risc
efectuat' de organul fiscal central în scopul select(rii
contribuabililor/pl)titorilor pentru inspec*ia fiscal+.
ART. 105
Corectarea declara,iei fiscale
(1) Declara-ia de impunere poate fi corectat. de c/tre
contribuabil/pl0titor, pe perioada termenului de prescrip1ie a
dreptului de a stabili crean2e fiscale.
(2) Declara3ia informativ4 poate fi corectat5 de c6tre
contribuabil/pl7titor indiferent de perioada la care se refer8.
(3) Declara9iile prev:zute la alin. (1) ;i (2) pot fi
corectate prin depunerea unei declara<ii rectificative.
(4) În cazul taxei pe valoarea ad=ugat>, corectarea erorilor
din deconturile de tax? se realizeaz@ potrivit prevederilor
Codului fiscal. Erorile materiale din decontul de taxA pe
valoarea adBugatC se corecteazD potrivit procedurii aprobate
prin ordin al preEedintelui A.N.A.F.
(5) DeclaraFia de impunere nu poate fi depusG Hi nu poate fi
corectatI dupJ anularea rezervei verificKrii ulterioare.
(6) Prin excepLie de la prevederile alin. (5), declaraMia de
impunere poate fi depusN sau corectatO dupP anularea rezervei
verificQrii ulterioare în urmRtoarele situaSii:
a) în situaTia în care corecUia se datoreazV îndeplinirii
sau neîndeplinirii unei condiWii prevXzute de lege care impune
corectarea bazei de impozitare Yi/sau a creanZei fiscale
aferente;

b) în situaia în care prin hotrâri judec toreti
definitive s-au stabilit în sarcina pltitorului obligaii de
plat reprezentând venituri sau diferene de venituri ctre
beneficiarii acestora care genereaz obliga ii fiscale aferente
unor perioade pentru care s-a anulat rezerva verific rii
ulterioare.
(7) În situa iile prev zute la alin. (6),
contribuabilul/pltitorul trebuie s menioneze în declaraia de
impunere depus sau rectificat temeiul legal pentru depunerea
ori corectarea bazei de impozitare i/sau a creanei fiscale
aferente.
(8) În situaia în care în timpul inspeciei fiscale
contribuabilul/pltitorul depune sau corecteaz declaraia de
impunere aferent perioadelor i creanelor fiscale ce fac
obiectul inspeciei fiscale, aceasta nu va fi luat în
considerare de organul fiscal.
CAP. IV
Stabilirea bazei de impozitare prin estimare
ART. 106
Dreptul organului fiscal de a stabili baza de impozitare
prin estimare
(1) Organul fiscal stabile te baza de impozitare !i crean"a
fiscal# aferent$, prin estimarea rezonabil% a bazei de
impozitare, folosind orice prob& 'i mijloc de prob( prev)zute de
lege, ori de câte ori acesta nu poate determina situa*ia fiscal+
corect,.
(2) Stabilirea prin estimare a bazei de impozitare se
efectueaz- în situa.ii cum ar fi:
a) în situa/ia prev0zut1 la art. 107 alin. (1) - (4);
b) în situa2ia în care organul fiscal nu poate determina
situa3ia fiscal4 corect5 6i constat7 c8 eviden9ele contabile sau
fiscale ori declara:iile fiscale sau documentele ;i informa<iile
prezentate în cursul controlului fiscal sunt incorecte,
incomplete, precum =i în situa>ia în care acestea nu exist? ori
nu sunt puse la dispozi@ia organelor fiscale.
(3) În situaAiile în care, potrivit legii, organul fiscal
este îndreptBCit sD stabileascE prin estimare bazele de
impozitare, acesta identificF acele elemente care sunt cele mai
apropiate situaGiei de fapt fiscale. Organul fiscal are
obligaHia menIionJrii în actul de impunere a motivelor de fapt
Ki a temeiului de drept care au determinat folosirea estimLrii,
precum Mi a criteriilor de estimare.
(4) În cazul creanNelor fiscale administrate de organul
fiscal central Oi în scopul stabilirii prin estimare a bazei de

impozitare, organul fiscal poate folosi metode de stabilire prin
estimare a bazelor de impozitare, aprobate prin ordin al
preedintelui A.N.A.F.
(5) Cuantumul creanelor fiscale rezultate din aplicarea
prevederilor prezentului articol sunt stabilite sub rezerva
verificrii ulterioare, cu excep ia celor stabilite în cadrul
unei inspecii fiscale.
ART. 107
Stabilirea din oficiu a creanelor fiscale ca urmare a
nedepunerii declaraiei de impunere
(1) Nedepunerea declaraiei de impunere d dreptul organului
fiscal s procedeze la stabilirea din oficiu a crean elor
fiscale prin decizie de impunere. Stabilirea din oficiu nu se
poate face înainte de împlinirea unui termen de 15 zile de la
în tiin area contribuabilului/pl titorului privind depirea
termenului legal de depunere a declaraiei de impunere. Aceste
prevederi nu sunt aplicabile dup începerea inspeciei fiscale
pentru obligaiile fiscale nedeclarate.
(2) În întiinarea prevzut la alin. (1) organul fiscal
informeaz contribuabilul/pltitorul cu privire la consecinele
nedepunerii declaraiei de impunere.
(3) Stabilirea din oficiu a creanei fiscale se face prin
estimarea bazei de impozitare, potrivit art. 106. Organul fiscal
procedeaz la estimarea creanei fiscale ori de câte ori
informaiile de inute de organul fiscal nu permit estimarea
bazei de impozitare.
(4) Pentru crean!ele fiscale administrate de organul fiscal
central, în"tiin#area pentru nedepunerea declara$iilor %i
stabilirea din oficiu a crean&elor fiscale nu se face în cazul
contribuabilului/pl'titorului inactiv, atât timp cât se g(se)te
în aceast* situa+ie.
(5) Contribuabilul/Pl,titorul poate depune declara-ia de
impunere pentru crean.ele fiscale ce au format obiectul deciziei
de impunere emis/ potrivit alin. (1), în termen de 60 de zile de
la data comunic0rii deciziei, sub sanc1iunea dec2derii, chiar
dac3 acest termen se împline4te dup5 împlinirea termenului de
prescrip6ie a dreptului organului fiscal de a stabili crean7e
fiscale. Decizia de impunere se anuleaz8 de organul fiscal la
data depunerii declara9iei de impunere.
(6) În cazul în care se depune declara:ia de impunere
potrivit alin. (5), dup; împlinirea termenului de prescrip<ie
prev=zut la art. 110, de la data depunerii declara>iei începe s?
curg@ un nou termen de prescripAie.
----------

Alin. (6) al art. 107 a fost modificat de pct. 3 al art. II
din ORDONANA DE URGEN  nr. 50 din 27 octombrie 2015, publicat
în MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 3 noiembrie 2015.
CAP. V
Despre evidenele fiscale i contabile
ART. 108
Obligaia de a conduce evidena fiscal
(1) În vederea stabilirii st rii de fapt fiscale i a
obliga iilor fiscale datorate, contribuabilul/pl titorul are
obliga ia s conduc evidene fiscale, potrivit actelor
normative în vigoare.
(2) În vederea documentrii respectrii principiului valorii
de pia contribuabilul/pltitorul care desfoar tranzacii cu
persoane afiliate are obligaia s întocmeasc dosarul
preurilor de transfer. La solicitarea organului fiscal central
competent contribuabilul/pltitorul are obligaia de a prezenta
dosarul pre urilor de transfer. Cuantumul tranzac!iilor pentru
care contribuabilul/pl"titorul are obliga#ia întocmirii
dosarului pre$urilor de transfer, termenele pentru întocmirea
acestuia, con%inutul dosarului pre&urilor de transfer, precum 'i
condi(iile în care se solicit) acesta se aprob* prin ordin al
pre+edintelui A.N.A.F.
(3) Sunt eviden,e fiscale registrele, situa-iile, precum .i
orice alte înscrisuri care, potrivit legisla/iei fiscale,
trebuie întocmite în mod obligatoriu în scopul stabilirii st0rii
de fapt fiscale 1i a crean2elor fiscale, cum ar fi: jurnalul
pentru vânz3ri, jurnalul pentru cump4r5ri, registrul de eviden67
fiscal8.
ART. 109
Reguli pentru conducerea eviden9elor contabile :i fiscale
(1) Eviden;ele contabile <i fiscale se p=streaz>, dup? caz,
la domiciliul fiscal al contribuabilului/pl@titorului, la sediul
social ori la sediile secundare ale acestuia, inclusiv pe suport
electronic, sau pot fi încredinAate spre pBstrare unei societCDi
autorizate, potrivit legii, sE presteze servicii de arhivare.
(2) Prin excepFie de la prevederile alin. (1), evidenGele
contabile Hi fiscale ale exerciIiului financiar în curs se
pJstreazK, dupL caz, la domiciliul fiscal al
contribuabilului/plMtitorului, la sediul social ori la sediile
secundare ale acestuia sau, în perioada 1-25 a lunii urmNtoare
perioadei fiscale de raportare, la sediul persoanei fizice ori
juridice autorizate pentru prelucrarea lor în vederea întocmirii
declaraOiilor fiscale.

(3) Dispoziiile legale privind pstrarea, arhivarea i
limba folosit pentru evidenele contabile sunt aplicabile i
pentru evidenele fiscale.
(4) În cazul în care evidenele contabile i fiscale sunt
inute cu ajutorul sistemelor electronice de gestiune, pe lâng
datele arhivate în format electronic contribuabilul/pl titorul
este obligat s p streze i s prezinte aplicaiile informatice
cu ajutorul crora le-a generat.
(5) Contribuabilul/Pltitorul este obligat s evidenieze
veniturile realizate i cheltuielile efectuate din activitile
desfurate, prin întocmirea registrelor sau a oricror altor
documente prevzute de lege.
(6) Contribuabilul/Pltitorul este obligat s utilizeze
pentru activitatea desfurat documente primare !i de eviden"#
contabil$ stabilite prin lege %i s& completeze integral
rubricile formularelor, corespunz'tor opera(iunilor
înregistrate.
(7) Organul fiscal poate lua în considerare orice eviden)e
relevante pentru impozitare *inute de contribuabil/pl+titor.
CAP. VI
Prescrip,ia dreptului de a stabili crean-e fiscale
ART. 110
Obiectul, termenul .i momentul de la care începe s/ curg0
termenul de prescrip1ie a dreptului de stabilire a crean2elor
fiscale
(1) Dreptul organului fiscal de a stabili crean3e fiscale se
prescrie în termen de 5 ani, cu excep4ia cazului în care legea
dispune altfel.
(2) Termenul de prescrip5ie a dreptului prev6zut la alin.
(1) începe s7 curg8 de la data de 1 iulie a anului urm9tor celui
pentru care se datoreaz: obliga;ia fiscal<, dac= legea nu
dispune altfel.
(3) Dreptul de a stabili crean>e fiscale se prescrie în
termen de 10 ani în cazul în care acestea rezult? din s@vârAirea
unei fapte prevBzute de legea penalC.
(4) Termenul prevDzut la alin. (3) curge de la data
sEvârFirii faptei ce constituie infracGiune sancHionatI ca atare
printr-o hotJrâre judecKtoreascL definitivM.
ART. 111
Întreruperea Ni suspendarea termenului de prescripOie a
dreptului de a stabili creanPe fiscale
(1) Termenele de prescripQie prevRzute la art. 110 se
întrerup:
a) în cazurile Si în condiTiile stabilite de lege pentru
întreruperea termenului de prescripUie a dreptului la acViune;

b) la data depunerii de ctre contribuabil/pl titor a
declaraiei de impunere dup expirarea termenului legal de
depunere a acesteia;
c) la data la care contribuabilul/pltitorul corecteaz
declaraia de impunere sau efectueaz un alt act voluntar de
recunoatere a crean ei fiscale datorate.
(2) Termenele de prescrip ie prev zute la art. 110 se
suspend :
a) în cazurile i în condiiile stabilite de lege pentru
suspendarea termenului de prescripie a dreptului la aciune;
b) pe perioada cuprins între data începerii inspeciei
fiscale/verificrii situaiei fiscale personale i data emiterii
deciziei de impunere ca urmare a efecturii inspeciei
fiscale/verificrii situaiei fiscale personale, în condiiile
respectrii duratei legale de efectuare a acestora;
c) pe timpul cât contribuabilul/pltitorul se sustrage de la
efectuarea inspeciei fiscale/verificrii situaiei fiscale
personale;
d) pe perioada cuprins între data declar!rii unui
contribuabil/pl"titor inactiv #i data reactiv$rii acestuia.
ART. 112
Efectul împlinirii termenului de prescrip%ie a dreptului de
a stabili crean&e fiscale
Dac' organul fiscal constat( împlinirea termenului de
prescrip)ie a dreptului de stabilire a crean*ei fiscale,
procedeaz+ la încetarea procedurii de emitere a titlului de
crean,- fiscal..
TITLUL VI
Controlul fiscal
CAP. I
Inspec/ia fiscal0
ART. 113
Obiectul inspec1iei fiscale
(1) Inspec2ia fiscal3 reprezint4 activitatea ce are ca
obiect verificarea legalit56ii 7i conformit89ii declara:iilor
fiscale, corectitudinii ;i exactit<=ii îndeplinirii obliga>iilor
în leg?tur@ cu stabilirea obligaAiilor fiscale de cBtre
contribuabil/plCtitor, respectDrii prevederilor legislaEiei
fiscale Fi contabile, verificarea sau stabilirea, dupG caz, a
bazelor de impozitare Hi a situaIiilor de fapt aferente,
stabilirea diferenJelor de obligaKii fiscale principale.
(2) În scopul efectuLrii inspecMiei fiscale, organul de
inspecNie fiscalO procedeazP la:

a) examinarea documentelor aflate în dosarul fiscal al
contribuabilului/pltitorului;
b) verificarea concordanei dintre datele din declara iile
fiscale cu cele din evidena contabil i fiscal a
contribuabilului/pltitorului;
c) analiza i evaluarea informa iilor fiscale, în vederea
confrunt rii declara iilor fiscale cu informa iile proprii sau
din alte surse i, dup caz, a descoperirii de elemente noi
relevante pentru aplicarea legislaiei fiscale;
d) verificarea, constatarea i investigarea fiscal a
actelor i faptelor rezultând din activitatea
contribuabilului/pltitorului supus inspeciei sau altor
persoane privind legalitatea i conformitatea declaraiilor
fiscale, corectitudinea i exactitatea îndeplinirii obligaiilor
prevzute de legislaia fiscal i contabil;
e) solicitarea de informaii de la teri;
f) verificarea locurilor unde se realizeaz activit!"i
generatoare de venituri impozabile ori unde se afl# bunurile
impozabile;
g) solicitarea de explica$ii scrise de la reprezentantul
legal al contribuabilului/pl%titorului sau împuternicitul
acestuia ori de la persoanele prev&zute la art. 124 alin. (1),
dup' caz, ori de câte ori acestea sunt necesare în timpul
inspec(iei fiscale, pentru clarificarea )i definitivarea
constat*rilor;
h) informarea reprezentantului legal al
contribuabilului/pl+titorului sau a împuternicitului acestuia,
dup, caz, cu privire la constat-rile inspec.iei fiscale, precum
/i discutarea acestora;
i) stabilirea corect0 a bazei de impunere, a diferen1elor
datorate în plus sau în minus, dup2 caz, fa34 de obliga5ia
fiscal6 principal7 declarat8 de c9tre contribuabil/pl:titor
;i/sau stabilit<, dup= caz, de organul fiscal;
j) sanc>ionarea potrivit legii a faptelor reprezentând
înc?lc@ri ale legislaAiei fiscale Bi contabile constatate Ci
dispunerea de mDsuri pentru prevenirea Ei combaterea abaterilor
de la prevederile legislaFiei fiscale Gi contabile;
k) dispunerea mHsurilor asigurItorii în condiJiile legii;
l) aplicarea de sigilii asupra bunurilor, întocmind în acest
sens proces-verbal.
(3) Nu intrK în atribuLiile inspecMiei fiscale efectuarea de
constatNri tehnico-OtiinPifice sau orice alte verificQri
solicitate de organele de urmRrire penalS în vederea lTmuririi
unor fapte ori împrejurUri ale cauzelor aflate în lucru la
aceste instituVii.

ART. 114
Persoanele supuse inspeciei fiscale
Inspec ia fiscal se exercit asupra oricror persoane
entiti, indiferent de forma lor de organizare, care au
obligaii de stabilire, re inere sau plat a obliga iilor
fiscale prev zute de lege.

i

ART. 115
Formele i întinderea inspeciei fiscale
(1) Formele de inspecie fiscal sunt:
a) inspecia fiscal general, care reprezint activitatea
de verificare a modului de îndeplinire a tuturor obligaiilor
fiscale i a altor obligaii prevzute de legislaia fiscal i
contabil ce revin unui contribuabil/pltitor, pentru o perioad
de timp determinat;
b) inspec ia fiscal! par"ial#, care reprezint$ activitatea
de verificare a modului de îndeplinire a uneia sau mai multor
obliga%ii fiscale, precum &i a altor obliga'ii prev(zute de
legisla)ia fiscal* +i contabil,, ce revin unui
contribuabil/pl-titor pentru o perioad. de timp determinat/.
(2) Organul de inspec0ie fiscal1 decide asupra efectu2rii
unei inspec3ii fiscale generale sau par4iale, pe baza analizei
de risc.
(3) Inspec5ia fiscal6 se poate extinde asupra tuturor
raporturilor relevante pentru impozitare, dac7 acestea prezint8
interes pentru aplicarea legisla9iei fiscale/contabile.
ART. 116
Metode de control
(1) Pentru efectuarea inspec:iei fiscale se pot folosi
urm;toarele metode:
a) inspec<ia prin sondaj care const= în activitatea de
verificare selectiv> a perioadelor impozabile, documentelor ?i
opera@iunilor semnificative, care stau la baza modului de
calcul, de evidenAiere Bi de platC a obligaDiilor fiscale;
b) inspecEia exhaustivF care constG în activitatea de
verificare a tuturor perioadelor impozabile, precum Hi a
documentelor Ii operaJiunilor semnificative, care stau la baza
modului de calcul, de evidenKiere Li de platM a obligaNiilor
fiscale;
c) inspecOia electronicP, care constQ în activitatea de
verificare a contabilitRSii Ti a surselor acesteia, prelucrate
în mediu electronic, utilizând metode de analizU, evaluare Vi
testare asistate de instrumente informatice specializate.

(la 03-09-2017 Alineatul (1) din Articolul 116 , Capitolul I ,
Titlul VI a fost modificat de Punctul 20, Articolul I din
ORDONANA nr. 30 din 30 august 2017, publicat în MONITORUL
OFICIAL nr. 708 din 31 august 2017)
(2) Selectarea documentelor i a operaiunilor semnificative
se apreciaz de inspector.
(3) În cazul efecturii inspeciei fiscale de ctre organul
fiscal central, prin ordin al preedintelui A.N.A.F. se pot
aproba metode i proceduri de sondaj.
ART. 117
Perioada supus inspec iei fiscale
(1) Inspec ia fiscal se efectueaz în cadrul termenului de
prescripie a dreptului de a stabili creane fiscale.
(2) Selectarea perioadelor care vor fi supuse inspeciei
fiscale se efectueaz de organul fiscal în funcie de riscul
fiscal identificat. Inspecia fiscal se poate extinde, cu
respectarea alin. (1) i asupra celorlalte perioade fiscale
neverificate.
(la 03-09-2017 Alineatul (2) din Articolul 117 , Capitolul I ,
Titlul VI a fost modificat de Punctul 21, Articolul I din
ORDONANA nr. 30 din 30 august 2017, publicat în MONITORUL
OFICIAL nr. 708 din 31 august 2017)
ART. 118
Reguli privind inspecia fiscal
(1) Activitatea de inspecie fiscal se organizeaz i se
desf oar! în baza unor programe anuale, trimestriale "i lunare.
Condi#iile pentru întocmirea programelor se aprob$ astfel:
a) prin ordin al pre%edintelui A.N.A.F., în cazul inspec&iei
fiscale efectuate de organul fiscal central;
b) prin acte ale autorit'(ilor administra)iei publice locale
emise în condi*iile legii, în cazul inspec+iei fiscale efectuate
de organul fiscal local.
(2) Inspec,ia fiscal- se exercit. pe baza principiilor
independen/ei, unicit01ii, autonomiei, ierarhiz2rii,
teritorialit34ii 5i descentraliz6rii.
(3) Inspec7ia fiscal8 se efectueaz9 o singur: dat; pentru
fiecare tip de crean<= fiscal> ?i pentru fiecare perioad@ supusA
impozitBrii.
(4) La începerea inspecCiei fiscale, organul de inspecDie
fiscalE trebuie sF prezinte contribuabilului/plGtitorului
legitimaHia de inspecIie Ji ordinul de serviciu semnat de
conducKtorul organului de inspecLie fiscalM. Începerea

inspeciei fiscale trebuie consemnat în registrul unic de
control ori de câte ori exist obligaia inerii acestuia.
(5) Inspecia fiscal are în vedere examinarea tuturor
strilor de fapt i raporturile juridice care sunt relevante
pentru impozitare sau verificarea modului de respectare a altor
obliga ii prev zute de legisla ia fiscal
i contabil.
(6) Inspecia fiscal se efectueaz în aa fel încât s
afecteze cât mai puin activitatea curent a
contribuabilului/pltitorului i s utilizeze eficient timpul
stabilit pentru efectuarea inspeciei fiscale.
(7) La finalizarea inspeciei fiscale,
contribuabilul/pltitorul este obligat s dea o declaraie
scris, pe propria rspundere, din care s rezulte c! au fost
puse la dispozi"ie toate documentele #i informa$iile solicitate
pentru inspec%ia fiscal&. În declara'ie se men(ioneaz) *i faptul
c+ au fost restituite toate documentele solicitate ,i puse la
dispozi-ie de contribuabil/pl.titor.
(8) Contribuabilul/Pl/titorul are obliga0ia s1 îndeplineasc2
m3surile prev4zute în actul întocmit cu ocazia inspec5iei
fiscale, în termenele 6i condi7iile stabilite de organul de
inspec8ie fiscal9.
ART. 119
Competen:a de efectuare a inspec;iei fiscale
Inspec<ia fiscal= se exercit> exclusiv, nemijlocit ?i
neîngr@dit de organul fiscal competent potrivit cap. I Ai II ale
titlului III. Organele fiscale care sunt competente sB efectueze
inspecCia fiscalD sunt denumite în sensul prezentului capitol
organe de inspecEie fiscalF.
ART. 120
Reguli speciale privind competenGa de efectuare a inspecHiei
fiscale de cItre organul fiscal central
(1) În cazul creanJelor fiscale administrate de organul
fiscal central, prin ordin al preKedintelui A.N.A.F. se pot
constitui, la nivelul aparatului central, structuri care au
competenLM în efectuarea inspecNiei fiscale pe întreg teritoriul
OPrii.
(2) CompetenQa de efectuare a inspecRiei fiscale de cStre
organul fiscal central se poate delega altui organ fiscal
central, în condiTiile stabilite prin ordin al preUedintelui
A.N.A.F.
(3) În cazul delegVrii competenWei potrivit alin. (2),
organul de inspecXie fiscalY cZruia i s-a delegat competen[a
în\tiin]eaz^ contribuabilul/pl_titorul despre delegarea de
competen`a.

ART. 121
Selectarea contribuabililor/pltitorilor pentru inspecie
fiscal
(1) Selectarea contribuabililor/pltitorilor ce urmeaz a fi
supui inspeciei fiscale este efectuat de ctre organul de
inspec ie fiscal competent, în func ie de nivelul riscului.
Nivelul riscului se stabile te pe baza analizei de risc.
(2) Contribuabilul/Pl titorul nu poate face obiecii cu
privire la procedura de selectare folosit.
(3) Prevederile alin. (1) se aplic în mod corespunztor i
în cazul solicitrilor primite de la alte instituii ale
statului, precum i în cazul în care în alte acte normative este
prevzut efectuarea unei aciuni de inspecie fiscal.
ART. 122
Avizul de inspecie fiscal
(1) Înaintea desfurrii inspec iei fiscale, organul de
inspec!ie fiscal" are obliga#ia s$ în%tiin&eze, în scris,
contribuabilul/pl'titorul în leg(tur) cu ac*iunea care urmeaz+
s, se desf-.oare, prin transmiterea unui aviz de inspec/ie
fiscal0.
(2) Avizul de inspec1ie fiscal2 se comunic3
contribuabilului/pl4titorului, înainte de începerea inspec5iei
fiscale, astfel:
a) cu 30 de zile pentru marii contribuabili;
b) cu 15 zile pentru ceilal6i contribuabili/pl7titori.
(3) Contribuabilul/Pl8titorul poate renun9a la beneficiul
perioadei de comunicare a avizului de inspec:ie fiscal; prev<zut
la alin. (2).
(4) Avizul de inspec=ie fiscal> se comunic? la începerea
inspec@iei fiscale în urmAtoarele situaBii:
a) în cazul efectuCrii unei inspecDii fiscale la un
contribuabil/plEtitor aflat în procedura de insolvenFG;
b) în cazul în care, ca urmare a unui control inopinat, se
impune începerea imediatH a inspecIiei fiscale;
c) pentru extinderea inspecJiei fiscale la perioade sau
creanKe fiscale, altele decât cele cuprinse în avizul de
inspecLie fiscalM iniNial;
d) în cazul refacerii inspecOiei fiscale ca urmare a unei
decizii de soluPionare a contestaQiei;
e) în cazul unor cereri ale contribuabilului/plRtitorului
pentru a cSror soluTionare, ca urmare a analizei de risc, este
necesarU efectuarea inspecViei fiscale.
(5) În cazul prevWzut la alin. (2), dupX primirea avizului
de inspecYie fiscalZ, contribuabilul/pl[titorul poate solicita,

o singur dat , pentru motive justificate, amânarea datei de
începere a inspeciei fiscale. Amânarea se aprob sau se
respinge prin decizie emis de conductorul activitii de
inspecie fiscal care se comunic contribuabilului. În cazul în
care cererea de amânare a fost admis , în decizie se men ioneaz
i data la care a fost reprogramat inspecia fiscal.
(6) În cazul prevzut la alin. (4),
contribuabilul/pltitorul poate solicita suspendarea inspeciei
fiscale. Prevederile art. 127 sunt aplicabile în mod
corespunztor.
(7) Avizul de inspecie fiscal cuprinde:
a) temeiul juridic al inspeciei fiscale;
b) data de începere a inspeciei fiscale;
c) obligaiile fiscale, alte obligaii prevzute de
legislaia fiscal i contabil , precum !i perioadele ce urmeaz"
a fi supuse inspec#iei fiscale;
d) posibilitatea de a solicita amânarea datei de începere a
inspec$iei fiscale.
ART. 123
Începerea inspec%iei fiscale
(1) În situa&ia în care data de începere a inspec'iei
fiscale înscris( în aviz este ulterioar) împlinirii termenului
prev*zut la art. 122 alin. (2), inspec+ia fiscal, nu poate
începe înainte de data înscris- în aviz.
(2) Data începerii inspec.iei fiscale este data men/ionat0
în registrul unic de control ori de câte ori exist1 obliga2ia
3inerii acestuia. În cazul contribuabilului/pl4titorului care nu
5ine sau nu prezint6 organului de inspec7ie fiscal8 registrul
unic de control, aceast9 dat: se înscrie într-un proces-verbal
de constatare. Procesul-verbal se semneaz; de c<tre organul de
inspec=ie fiscal> ?i contribuabil/pl@titor Ai se înregistreazB
la registratura contribuabilului/plCtitorului ori de câte ori
existD o astfel de registraturE.
(3) DacF inspecGia fiscalH nu poate începe în termen de cel
mult 5 zile lucrItoare de la data prevJzutK în aviz,
contribuabilul/plLtitorul este înMtiinNat, în scris, asupra noii
date de începere a inspecOiei fiscale.
ART. 124
ObligaPia de colaborare a contribuabilului/plQtitorului
(1) La începerea inspecRiei fiscale,
contribuabilul/plStitorul trebuie informat cT poate numi
persoane care sU dea informaVii. DacW informaXiile furnizate de
contribuabil/plYtitor sau de cZtre persoana numit[ de acesta
sunt insuficiente, atunci organul de inspec\ie fiscal] se poate

adresa i altor persoane pentru obinerea de informa ii necesare
realizrii inspeciei fiscale.
(2) Contribuabilul/Pltitorul are obligaia s colaboreze la
constatarea strilor de fapt fiscale. Acesta este obligat s dea
informa ii, s prezinte la locul de desf urare a inspeciei
fiscale toate documentele, precum i orice alte date necesare
clarificrii situaiilor de fapt relevante din punct de vedere
fiscal.
(3) Pe toat durata exercitrii inspeciei fiscale
contribuabilul/pltitorul are dreptul de a beneficia de
asisten de specialitate sau juridic.
ART. 125
Locul i timpul desfurrii inspeciei fiscale
(1) Inspecia fiscal se desf !oar", de regul#, în spa$iile
de lucru ale contribuabilului/pl%titorului.
Contribuabilul/Pl&titorul trebuie s' pun( la dispozi)ie un
spa*iu adecvat, precum +i logistica necesar, desf-.ur/rii
inspec0iei fiscale.
(2) Dac1 nu exist2 sau nu poate fi pus la dispozi3ie un
spa4iu de lucru adecvat pentru derularea inspec5iei fiscale,
atunci activitatea de inspec6ie se poate desf78ura la sediul
organului fiscal sau în orice alt loc stabilit de comun acord cu
contribuabilul/pl9titorul.
(3) Indiferent de locul unde se desf:;oar< inspec=ia
fiscal>, organul de inspec?ie fiscal@ are dreptul sA inspecteze
locurile în care se desfBCoarD activitatea, sau unde se aflE
bunurile impozabile, în prezenFa contribuabilului/plGtitorului
ori a unei persoane desemnate de acesta.
(4) InspecHia fiscalI se desfJKoarL, de regulM, în timpul
programului de lucru al contribuabilului/plNtitorului. InspecOia
fiscalP se poate desfQRura Si în afara programului de lucru al
contribuabilului/plTtitorului, cu acordul scris al acestuia Ui
cu aprobarea conducVtorului organului de inspecWie fiscalX.
ART. 126
Durata efectuYrii inspecZiei fiscale
(1) Durata efectu[rii inspec\iei fiscale este stabilit] de
organul de inspec^ie fiscal_, în func`ie de obiectivele
inspecaiei, bi nu poate fi mai mare de:
a) 180 de zile pentru contribuabilii mari, precum ci pentru
contribuabilii/pldtitorii care au sedii secundare, indiferent de
merime;
b) 90 de zile pentru contribuabilii mijlocii;
c) 45 de zile pentru ceilalfi contribuabili.

(2) În cazul în care inspecia fiscal nu se finalizeaz
într-o perioad reprezentând dublul perioadei prevzute la alin.
(1), inspecia fiscal înceteaz, fr a se emite raport de
inspec ie fiscal
i decizie de impunere sau decizie de
nemodificare a bazei de impunere. În acest caz, organul de
inspec ie fiscal poate relua inspecia, cu aprobarea organului
ierarhic superior celui care a aprobat inspecia fiscal
iniial, o singur dat pentru aceeai perioad i aceleai
obligaii fiscale, cu respectarea prevederilor art. 117 alin.
(1).
(3) În cazul încetrii inspeciei fiscale potrivit alin.
(2), prevederile art. 111 alin. (2) lit. b) nu sunt aplicabile.
ART. 127
Suspendarea inspeciei fiscale
(1) Conductorul inspeciei fiscale competent poate decide
suspendarea unei inspec ii fiscale în oricare din urm!toarele
situa"ii #i numai dac$ apari%ia acestei situa&ii împiedic'
finalizarea inspec(iei fiscale:
a) pentru desf)*urarea unuia sau mai multor controale
încruci+ate în leg,tur- cu actele .i opera/iunile efectuate de
contribuabilul/pl0titorul supus inspec1iei fiscale;
b) pentru ducerea la îndeplinire a m2surilor dispuse de
organul de inspec3ie fiscal4, inclusiv în situa5ia în care
acestea privesc elaborarea 6i prezentarea dosarului pre7urilor
de transfer;
c) pentru emiterea unei decizii a Comisiei fiscale centrale;
d) pentru efectuarea unei expertize, potrivit art. 63;
e) pentru efectuarea de cercet8ri specifice în vederea
identific9rii unor persoane sau stabilirii realit:;ii unor
tranzac<ii;
f) pentru solicitarea de informa=ii sau documente de la
autorit>?i, institu@ii ori terAi, inclusiv de la autoritBCi
fiscale din alte state, în legDturE cu obiectul inspecFiei
fiscale;
g) pentru finalizarea unor acGiuni de control fiscal
efectuate în condiHiile legii la acelaIi contribuabil/plJtitor
care pot influenKa rezultatele inspecLiei fiscale;
h) pentru efectuarea verificMrilor la ceilalNi membri ai
grupului fiscal unic, definit potrivit Codului fiscal;
i) atunci când, în scopul valorificOrii informaPiilor
rezultate din alte acQiuni de inspecRie fiscalS sau obTinute de
la alte autoritUVi ori de la terWi, se impune începerea de
îndatX a unei inspecYii fiscale la un alt contribuabil/plZtitor;
j) în alte cazuri temeinic justificate.

(2) În cazul prevzut la alin. (1), inspecia fiscal este
suspendat pân la data la care înceteaz motivul suspendrii,
dar nu mai mult de 6 luni de la data suspendrii.
(3) Conductorul inspec iei fiscale competent poate decide
suspendarea unei inspec ii fiscale la cererea justificat a
contribuabilului/pl titorului. În acest caz, suspendarea nu
poate fi mai mare de 3 luni.
(4) Conduc torul inspeciei fiscale competent poate decide
suspendarea unei inspecii fiscale în situaia în care
soluionarea contestaiei formulate împotriva unui act
administrativ fiscal emis anterior sau a unei aciuni în
contencios-administrativ, pentru acelai contribuabil/pltitor,
poate influena rezultatele inspeciei fiscale în curs. În acest
caz, inspecia fiscal se reia dup emiterea deciziei de
soluionare a contestaiei sau dup data rmânerii definitive a
hotrârii judec tore!ti.
(5) Ori de câte ori conduc"torul inspec#iei fiscale decide
suspendarea inspec$iei, se emite o decizie de suspendare care se
comunic% contribuabilului/pl&titorului.
(6) Data relu'rii inspec(iei fiscale se aduce la cuno)tin*a
contribuabilului/pl+titorului.
(7) Perioadele în care inspec,ia fiscal- este suspendat. nu
sunt incluse în calculul duratei acesteia.
ART. 128
Reverificarea
(1) Prin excep/ie de la prevederile art. 118 alin. (3),
conduc0torul organului de inspec1ie fiscal2 poate decide
reverificarea unor tipuri de obliga3ii fiscale pentru o anumit4
perioad5 impozabil6, ca urmare a apari7iei unor date
suplimentare necunoscute organului de inspec8ie fiscal9 la data
efectu:rii inspec;iei fiscale, care influen<eaz= rezultatele
acesteia.
(2) Prin date suplimentare se în>elege informa?ii, documente
sau alte înscrisuri ob@inute ca urmare a unor controale
inopinate desfABurate la alCi contribuabili/plDtitori ori
comunicate organului fiscal de cEtre organele de urmFrire penalG
sau de alte autoritHIi publice ori obJinute în orice mod de
organul de inspecKie fiscalL, de naturM sN modifice rezultatele
inspecOiei fiscale anterioare.
(3) La începerea acPiunii de reverificare, organul de
inspecQie fiscalR este obligat sS comunice
contribuabilului/plTtitorului decizia de reverificare, care
poate fi contestatU în condiViile prezentului cod. Decizia se
comunicW în condiXiile prevYzute la art. 122 alin. (2)-(6). În
acest caz nu se emite Zi nu se comunic[ aviz de inspec\ie
fiscal].

(4) Decizia de reverificare conine, pe lâng elementele
prev zute la art. 46 i elementele prevzute la art. 122 alin.
(7) lit. b)-d).
ART. 129
Refacerea inspeciei fiscale
(1) În situaia în care, ca urmare a deciziei de soluionare
emise potrivit art. 279 se desfiineaz total sau par ial actul
administrativ-fiscal atacat, emis în procedura de inspec ie
fiscal , organul de inspec ie fiscal reface inspecia fiscal,
cu respectarea dispoziiilor art. 276 alin. (3).
(2) Refacerea inspeciei fiscale trebuie s respecte strict
perioadele fiscale, precum i considerentele deciziei de
soluionare a contestaiei care au condus la desfiinare, astfel
cum acestea sunt menionate în decizie.
(3) Refacerea inspeciei fiscale i emiterea noului act
administrativ-fiscal sunt posibile chiar dac pentru perioadele
i obligaiile fiscale vizate de refacere s-a anulat rezerva
verificrii ulterioare potrivit art. 94 alin. (3).
(4) Refacerea inspeciei fiscale se realizeaz de c!tre o
alt" echip# de inspec$ie fiscal% decât cea care a încheiat actul
desfiin&at.
ART. 130
Dreptul contribuabilului/pl'titorului de a fi informat
(1) Contribuabilul/Pl(titorul trebuie informat pe parcursul
desf)*ur+rii inspec,iei fiscale despre aspectele constatate în
cadrul ac-iunii de inspec.ie fiscal/, iar la încheierea
acesteia, despre constat0rile 1i consecin2ele lor fiscale.
(2) Organul de inspec3ie fiscal4 comunic5
contribuabilului/pl6titorului proiectul de raport de inspec7ie
fiscal8, în format electronic sau pe suport hârtie, acordându-i
acestuia posibilitatea de a-9i exprima punctul de vedere. În
acest scop, odat: cu comunicarea proiectului de raport, organul
de inspec;ie fiscal< comunic= >i data, ora ?i locul la care va
avea loc discu@ia finalA.
(3) Contribuabilul/PlBtitorul poate renunCa la discuDia
finalE, notificând acest fapt organului de inspecFie fiscalG.
(4) Data încheierii inspecHiei fiscale este data programatI
pentru discuJia finalK cu contribuabilul/plLtitorul sau data
notificMrii de cNtre contribuabil/plOtitor cP renunQR la acest
drept.
(5) Contribuabilul/PlStitorul are dreptul sT îUi prezinte,
în scris, punctul de vedere cu privire la constatVrile organului
de inspecWie fiscalX, în termen de cel mult 5 zile lucrYtoare de
la data încheierii inspecZiei fiscale. În cazul marilor
contribuabili termenul de prezentare a punctului de vedere este

de cel mult 7 zile lucrtoare. Termenul poate fi prelungit
pentru motive justificate cu acordul conduc torului organului de
inspecie fiscal.
ART. 131
Rezultatul inspeciei fiscale
(1) Rezultatul inspeciei fiscale se consemneaz, în scris,
într-un raport de inspecie fiscal, în care se prezint
constat rile organului de inspec ie fiscal din punctul de
vedere faptic i legal i consecinele lor fiscale.
(2) Raportul de inspecie fiscal se întocmete la
finalizarea inspeciei fiscale i cuprinde toate constatrile în
legtur cu perioadele i obligaiile fiscale verificate, precum
i în legtur cu alte obligaii prevzute de legislaia fiscal
!i contabil" ce au f#cut obiectul verific$rii. În cazul în care
contribuabilul/pl%titorul &i-a exercitat dreptul prev'zut la
art. 130 alin. (5), raportul de inspec(ie fiscal) cuprinde *i
opinia organului de inspec+ie fiscal,, motivat- în drept .i în
fapt, cu privire la punctul de vedere exprimat de
contribuabil/pl/titor.
(3) La raportul de inspec0ie fiscal1 se anexeaz2, ori de
câte ori este cazul, acte privind constat3ri efectuate la sediul
contribuabilului/pl4titorului sau la sediile secundare ale
acestuia, cum ar fi procese-verbale încheiate cu ocazia
controalelor inopinate sau de constatare la fa5a locului 6i alte
asemenea acte.
(4) Raportul de inspec7ie fiscal8 st9 la baza emiterii:
a) deciziei de impunere, pentru diferen:e în plus sau în
minus de obliga;ii fiscale principale aferente diferen<elor de
baze de impozitare;
b) deciziei de nemodificare a bazelor de impozitare, dac= nu
se constat> diferen?e ale bazelor de impozitare @i respectiv de
obligaAii fiscale principale;
c) deciziei de modificare a bazelor de impozitare dacB se
constatC diferenDe ale bazelor de impozitare, dar fErF
stabilirea de diferenGe de obligaHii fiscale principale.
(5) Deciziile prevIzute la alin. (4) se emit în termen de
cel mult 25 de zile lucrJtoare de la data încheierii inspecKiei
fiscale.
(6) Deciziile prevLzute la alin. (4) se comunicM
contribuabilului/plNtitorului în condiOiile art. 47.
ART. 132
Sesizarea organelor de urmPrire penalQ
(1) Organul de inspecRie fiscalS are obligaTia de a sesiza
organele judiciare competente în legUturV cu constatWrile

efectuate cu ocazia inspeciei fiscale i care ar putea întruni
elemente constitutive ale unei infrac iuni, în condiiile
prevzute de legea penal.
(2) În situaiile prevzute la alin. (1) organul de
inspecie fiscal are obliga ia de a întocmi proces-verbal
semnat de organul de inspec ie fiscal
i de ctre
contribuabilul/pltitorul supus inspeciei, cu sau fr
explicaii ori obieciuni din partea
contribuabilului/pltitorului. În cazul în care cel supus
inspeciei fiscale refuz s semneze procesul-verbal, organul de
inspecie fiscal consemneaz despre aceasta în procesul-verbal.
În toate cazurile procesul-verbal trebuie comunicat
contribuabilului/pltitorului.
(3) Procesul-verbal întocmit potrivit alin. (2) reprezint
act de sesizare i st la baza documenta iei de sesizare a
organelor de urm!rire penal".
ART. 133
Decizia de impunere provizorie
(1) Pe perioada desf#$ur%rii inspec&iei fiscale, organul de
inspec'ie fiscal( emite decizii de impunere provizorii pentru
obliga)iile fiscale principale suplimentare aferente unei
perioade *i unui tip de obliga+ie verificat,. În acest caz, prin
excep-ie de la prevederile art. 131, nu se întocme.te raport de
inspec/ie fiscal0. În acest scop, organul fiscal informeaz1 în
cel mult 5 zile lucr2toare, contribuabilul/pl3titorul cu privire
la finalizarea unei perioade fiscale 4i a unui tip de obliga5ie
fiscal6 verificat7.
(2) Deciziile de impunere provizorii prev8zute la alin. (1)
se emit la cererea contribuabilului/pl9titorului, în scopul
pl:;ii obliga<iilor fiscale suplimentare.
(3) Obliga=iile fiscale stabilite prin decizii de impunere
provizorii se includ în deciziile întocmite în condi>iile art.
131 ?i se contest@ împreunA cu acestea. Sumele stabilite prin
decizie de impunere provizorie se regularizeazB în decizia de
impunere emisC potrivit art. 131.
(4) Titlul de creanDE prevFzut la alin. (1) devine
executoriu la data la care devine executorie decizia de impunere
emisG potrivit art. 131.
CAP. II
Controlul inopinat
ART. 134
Obiectul controlului inopinat
(1) Organul fiscal poate efectua un control fHrI
înJtiinKarea prealabilL a contribuabilului/plMtitorului, denumit
în continuare control inopinat.

(2) Controlul inopinat const în:
a) verificarea faptic i documentar, în principal, ca
urmare a unor informaii cu privire la existena unor fapte de
înclcare a legislaiei fiscale;
b) verificarea documentelor i opera iunilor impozabile ale
unui contribuabil/pl titor, în corela ie cu cele de inute de
persoana sau entitatea supus unui control fiscal, denumit
control încruciat;
c) verificarea unor elemente ale bazei de impozitare sau cu
privire la situaia fiscal faptic, precum i constatarea,
analizarea i evaluarea unui risc fiscal specific.
(3) Durata efecturii controlului inopinat este stabilit de
conductorul organului de control, în funcie de obiectivele
controlului, i nu poate fi mai mare de 30 de zile.
(4) Pentru aceleai operaiuni i obligaiile fiscale
aferente acestora nu se poate derula concomitent i un control
inopinat cu o inspecie fiscal derulat! la acela"i
contribuabil, cu excep#ia situa$iei în care în alte proceduri
sunt necesare constat%ri în leg&tur' cu opera(iuni )i obliga*ii
fiscale supuse unei inspec+ii fiscale în derulare, caz în care
echipa de inspec,ie fiscal- este competent. s/ efectueze 0i un
control inopinat. În acest caz se încheie proces-verbal potrivit
art. 135 alin. (3), iar durata controlului inopinat nu intr1 în
calculul duratei inspec2iei fiscale.
(la 03-09-2017 Alineatul (4) din Articolul 134 , Capitolul II ,
Titlul VI a fost modificat de Punctul 22, Articolul I din
ORDONAN3A nr. 30 din 30 august 2017, publicat4 în MONITORUL
OFICIAL nr. 708 din 31 august 2017)
ART. 135
Reguli privind desf56urarea controlului inopinat
(1) La începerea controlului inopinat, organul de control
este obligat s7 prezinte contribuabilului/pl8titorului
legitima9ia de control :i ordinul de serviciu.
(2) Efectuarea controlului inopinat trebuie consemnat; în
registrul unic de control, potrivit legii.
(3) La finalizarea controlului inopinat se încheie procesverbal, care constituie mijloc de prob< în sensul art. 55. Un
exemplar al procesului-verbal se comunic=
contribuabilului/pl>titorului.
(4) Contribuabilul/Pl?titorul î@i poate exprima punctul de
vedere faAB de constatCrile menDionate în procesul-verbal în
termen de 5 zile lucrEtoare de la comunicare.
(5) Prevederile art. 113 alin. (2) lit. a), b), e), f),
g),j), k) Fi l), art. 118 alin. (8), art. 124, 125 Gi art. 132

sunt aplicabile în mod corespunztor
inopinat.

i în cazul controlului

CAP. III
Controlul antifraud
ART. 136
Competena de efectuare a controlului operativ i inopinat
Controlul operativ i inopinat se efectueaz de ctre
inspectorii antifraud, cu excep ia celor din cadrul Direc iei
de combatere a fraudelor, în condi iile legii.
ART. 137
Reguli privind controlul operativ i inopinat
(1) Controlul operativ i inopinat se poate efectua i în
scopul realizrii de operaiuni de control tematic care
reprezint activitatea de verificare prin care se urmrete
constatarea, analizarea i evaluarea unui risc fiscal specific
uneia sau mai multor activiti economice determinate.
(2) La începerea controlului operativ i inopinat,
inspectorul antifraud este obligat s se legitimeze în
condiiile legii.
(3) Ori de câte ori controlul operativ i inopinat se
efectueaz la sediul social sau la sediile secundare ale
contribuabilului/pltitorului, acesta se consemneaz în
registrul unic de control, potrivit legii.
(4) La finalizarea controlului operativ i inopinat se
încheie procese-verbale de control/acte de control, în
condi iile legii.
CAP. IV
Verificarea situa!iei fiscale personale de c"tre organul
fiscal central
ART. 138
Obiectul #i regulile privind verificarea persoanelor fizice
(1) Organul fiscal central are dreptul de a efectua o
verificare fiscal$ a ansamblului situa%iei fiscale personale a
persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit.
(2) Pentru verificarea situa&iei fiscale personale a
persoanei fizice, organul fiscal central efectueaz' urm(toarele
activit)*i 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 institu+ii ori autorit,-i publice. Riscul de neconformare
la declararea veniturilor impozabile aferent unei persoane
fizice reprezint. diferen/a semnificativ0 între veniturile

estimate în cadrul analizei de risc i veniturile declarate de
persoana fizic i/sau de pltitori pentru aceeai perioad
impozabil. Diferena este semnificativ dac între veniturile
estimate în cadrul analizei de risc i veniturile declarate de
persoana fizic
i/sau de pl titori este o diferen mai mare de
10% din veniturile declarate, dar nu mai puin de 50.000 lei.
b) selectarea pe baza analizei de risc a persoanelor fizice
care vor fi supuse verificrii situaiei fiscale personale.
(3) Competena de exercitare a verificrii situaiei fiscale
personale i a activitilor preliminare acesteia se stabilete
prin ordin al preedintelui A.N.A.F.. Aparatul central al
A.N.A.F. are competen în efectuarea verificrii persoanelor
fizice, potrivit prezentului capitol, pe întregul teritoriu al
rii.
(4) Prin situa ie fiscal! personal" se în#elege totalitatea
drepturilor $i a obliga%iilor de natur& patrimonial', a
fluxurilor de trezorerie (i a altor elemente de natur) s*
determine starea de fapt fiscal+ real, a persoanei fizice pe
perioada verificat-.
(5) Înaintea desf./ur0rii verific1rii situa2iei fiscale
personale, organul fiscal central are obliga3ia s4 în5tiin6eze,
în scris, persoana fizic7 supus8 verific9rii în leg:tur; cu
ac<iunea care urmeaz= s> se desf?@oare, prin transmiterea unui
aviz de verificare.
(6) Organul fiscal central solicitA persoanei fizice
prezentarea, în termen de cel mult 60 de zile de la comunicarea
avizului de verificare, sub sancBiunea decCderii, de documente
justificative sau alte clarificDri relevante pentru situaEia sa
fiscalF. Termenul se poate prelungi cu 30 de zile, o singurG
datH, la solicitarea justificatI a persoanei fizice, cu acordul
organului fiscal central.
(7) Persoana supusJ verificKrii are obligaLia de a depune în
termenul prevMzut la alin. (6) o declaraNie de patrimoniu Oi de
venituri la solicitarea organului fiscal central. Solicitarea se
face prin avizul de verificare.
(8) Elementele de patrimoniu Pi de venituri ce trebuie
declarate de persoana fizicQ supusR verificSrii, precum Ti
modelul declaraUiei se stabilesc prin ordin al preVedintelui
A.N.A.F.
(9) Cu ocazia verificWrii situaXiei fiscale personale,
organul fiscal central stabileYte veniturile obZinute de
persoana fizic[ în cursul perioadei verificate. În acest scop
organul fiscal central utilizeaz\ metode indirecte de stabilire
a veniturilor, aprobate prin ordin al pre]edintelui A.N.A.F.
(10) În cazul în care persoana fizic^ supus_ verific`rii nu
îndeplineate obligabiile prevczute la alin. (6) di (7)

verificarea situaiei fiscale personale se face pe baza
informa iilor i documentelor deinute sau obinute de organul
fiscal central în condiiile prezentului cod.
(11) Organul fiscal central apreciaz asupra metodei
indirecte folosite i a întinderii acesteia, în limitele
rezonabilit ii i echit ii, asigurând o propor ie just între
scopul urmrit i mijloacele utilizate pentru atingerea
acestuia.
(12) Ori de câte ori, pe parcursul verificrii situaiei
fiscale personale, organul fiscal central apreciaz c sunt
necesare noi documente sau informaii relevante pentru
verificare, le poate solicita persoanei fizice, în condiiile
prezentului cod. În acest caz, organul fiscal central stabilete
un termen rezonabil, care nu poate fi mai mic de 10 zile, pentru
prezentarea documentelor i/sau a informaiilor solicitate.
(13) Pe parcursul derulrii verificrii situaiei fiscale
personale, persoana fizic supus verificrii are dreptul s
prezinte orice documente justificative sau explica!ii pentru
stabilirea situa"iei fiscale reale. Cu ocazia prezent#rii
documentelor justificative sau explica$iilor, concluziile se
consemneaz% într-un document semnat de ambele p&r'i. În cazul în
care persoana fizic( verificat) refuz* semnarea documentului, se
consemneaz+ refuzul de semnare.
(14) La începerea verific,rii situa-iei fiscale personale,
persoana fizic. verificat/ este informat0 c1 poate numi, în
condi2iile prezentului cod, persoane care s3 dea informa4ii.
(15) Dac5 informa6iile persoanei fizice verificate sau cele
ale persoanei numite de aceasta sunt insuficiente, atunci
organul fiscal central se poate adresa 7i altor persoane pentru
ob8inerea de informa9ii, în condi:iile prezentului cod.
(16) Persoana fizic; verificat< trebuie informat= pe
parcursul desf>?ur@rii verificArii situaBiei fiscale personale
asupra constatCrilor rezultate din verificare.
(17) Verificarea situaDiei fiscale personale se efectueazE o
singurF datG pentru impozitul pe venit Hi pentru fiecare
perioadI impozabilJ.
(18) În situaKia în care persoana fizicL verificatM este
persoanN cu handicap auditiv sau cu surdocecitate, comunicarea
dintre aceasta Oi organul fiscal se realizeazP prin intermediul
unui interpret în limbaj mimico-gestual.
(la 03-09-2017 Articolul 138 din Capitolul IV , Titlul VI a
fost modificat de Punctul 23, Articolul I din ORDONANQA nr. 30
din 30 august 2017, publicatR în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din
31 august 2017)
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*) Not CTCE:
Conform alin. (3) al articolului II din ORDONANA nr. 30 din
30 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 31
august 2017, prevederile art. 138-141 i 145 din Legea nr.
207/2015, cu modificrile i completrile ulterioare, astfel cum
au fost modificate prin art. I, se aplic pentru verificrile
situa iei fiscale personale care încep dup data intr rii în
vigoare a prezentei ordonan e. Verific rile situaiei fiscale
personale începute înainte de data intrrii în vigoare a
prezentei ordonane se supun reglementrilor în vigoare la data
la care acestea au început.



ART. 139
Drepturile i obligaiile organului fiscal central
În scopul verificrii situaiei fiscale personale, organul
fiscal central poate proceda la:
a) solicitarea, în condi iile legii, de informa!ii de la
autorit"#i $i institu%ii publice;
b) analiza tuturor informa&iilor, documentelor 'i a altor
mijloace de prob( referitoare la situa)ia fiscal* a persoanei
fizice verificate;
c) confruntarea informa+iilor ob,inute prin administrarea
mijloacelor de prob- cu cele din declara.iile fiscale depuse,
conform legii, de persoana fizic/ verificat0 sau, dup1 caz, de
pl2titorii de venit ori ter3e persoane;
d) solicitarea, în condi4iile legii, de informa5ii,
clarific6ri, explica7ii, documente 8i alte asemenea mijloace de
prob9 de la persoana fizic: verificat; <i/sau de la persoane cu
care aceasta a avut ori are raporturi economice sau juridice;
e) discutarea constat=rilor organului fiscal central cu
persoana fizic> verificat? @i/sau cu împuterniciAii acesteia;
f) stabilirea, dacB este cazul, a bazei de impozitare,
ajustatC pe fiecare categorie de venit, a creanDei fiscale
principale, precum Ei a creanFelor fiscale accesorii aferente
creanGei fiscale principale;
(la 03-09-2017 Litera f) din Articolul 139 , Capitolul IV ,
Titlul VI a fost modificatH de Punctul 24, Articolul I din
ORDONANIA nr. 30 din 30 august 2017, publicatJ în MONITORUL
OFICIAL nr. 708 din 31 august 2017)
g) dispunerea mKsurilor asigurLtorii, în condiMiile legii.

NOPQRSTUVW
*) NotX CTCE:

Conform alin. (3) al articolului II din ORDONANYA nr. 30 din
30 august 2017, publicatZ în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 31
august 2017, prevederile art. 138-141 [i 145 din Legea nr.

207/2015, cu modificrile i complet rile ulterioare, astfel cum
au fost modificate prin art. I, se aplic pentru verificrile
situaiei fiscale personale care încep dup data intrrii în
vigoare a prezentei ordonane. Verific rile situa iei fiscale
personale începute înainte de data intr rii în vigoare a
prezentei ordonan e se supun reglement rilor în vigoare la data
la care acestea au început.



ART. 140
Perioada, locul i durata desfurrii verificrii situaiei
fiscale personale
(1) Perioada pentru care se determin starea de fapt fiscal
a persoanei fizice verificate este perioada impozabil definit!
de Codul fiscal.
(2) Verificarea situa"iei fiscale personale se efectueaz# în
cadrul termenului de prescrip$ie a dreptului organului fiscal de
a stabili crean%e fiscale.
(3) Verificarea situa&iei fiscale personale se desf'(oar) la
sediul organului fiscal central sau, la cererea persoanei fizice
supuse verific*rii, la domiciliul s+u ori la domiciliul/sediul
persoanei care îi acord, asisten-. de specialitate sau juridic/
potrivit art. 124 alin. (3).
(4) Solicitarea scris0 a persoanei fizice pentru
desf12urarea verific3rii la domiciliul s4u sau la
domiciliul/sediul persoanei care îi acord5 asisten67 se depune
la organul fiscal înainte de data începerii verific8rii fiscale
înscris9 în avizul de verificare. Cererea se solu:ioneaz; în
termen de 5 zile de la înregistrare.
(5) Pentru efectuarea verific<rii la domiciliul persoanei
fizice sau la domiciliul/sediul persoanei care îi acord=
asisten>? de specialitate ori juridic@ trebuie ca spaAiul pus la
dispoziBia organului fiscal central sC fie adecvat pentru
efectuarea verificDrilor. Prin spaEiu adecvat desfFGurHrii
verificIrilor se înJelege asigurarea unui spaKiu, în limita
posibilitLMii persoanei fizice, care sN permitO desfPQurarea
activitRSilor legate de controlul documentelor Ti elaborarea
actului de control.
(6) Durata efectuUrii verificVrii situaWiei fiscale
personale este stabilitX de organul fiscal central Yi nu poate
fi mai mare de 365 de zile calculate de la data începerii
verificZrii fiscale comunicat[ prin avizul de verificare.
(la 03-09-2017 Alineatul (6) din Articolul 140 , Capitolul IV ,
Titlul VI a fost modificat de Punctul 25, Articolul I din
ORDONAN\A nr. 30 din 30 august 2017, publicat] în MONITORUL
OFICIAL nr. 708 din 31 august 2017)

(7) Perioadele prevzute de lege sau stabilite de organul
fiscal central pentru prezentarea documentelor i/sau a
informaiilor solicitate nu sunt incluse în calculul duratei
verific rii fiscale.



*) Not CTCE:
Conform alin. (3) al articolului II din ORDONANA nr. 30 din
30 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 31
august 2017, prevederile art. 138-141 i 145 din Legea nr.
207/2015, cu modificrile i completrile ulterioare, astfel cum
au fost modificate prin art. I, se aplic pentru verificrile
situaiei fiscale personale care încep dup data intrrii în
vigoare a prezentei ordonane. Verificrile situaiei fiscale
personale începute înainte de data intrrii în vigoare a
prezentei ordonane se supun reglementrilor în vigoare la data
la care acestea au început.
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ART. 141
Avizul de verificare
(1) Avizul de verificare prev*zut la art. 138 alin. (5)
cuprinde:
(la 03-09-2017 Partea introductiv+ a alineatului (1) din
Articolul 141 , Capitolul IV , Titlul VI a fost modificat, de
Punctul 26, Articolul I din ORDONAN-A nr. 30 din 30 august 2017,
publicat. în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 31 august 2017)
a) temeiul juridic al verific/rii;
b) data de începere a verific0rii;
c) perioada ce urmeaz1 a fi supus2 verific3rii;
d) posibilitatea de a solicita amânarea datei de începere a
verific4rii. Amânarea se poate solicita o singur5 dat6, pentru
motive justificate;
e) solicitarea de informa7ii 8i înscrisuri relevante pentru
verificare.
f) solicitarea de depunere a declara9iei de patrimoniu :i de
venituri.
(la 03-09-2017 Articolul 141 din Capitolul IV , Titlul VI a
fost completat de Punctul 27, Articolul I din ORDONAN;A nr. 30
din 30 august 2017, publicat< în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din
31 august 2017)
(2) Cererea de amânare prev=zut> la alin. (1) lit. d) se
solu?ioneaz@ în termen de cel mult 5 zile de la data
înregistrArii acesteia. În situaBia în care organul fiscal
central a aprobat amânarea datei de începere a verificCrii

fiscale, comunic persoanei fizice data la care a fost
reprogramat aciunea de verificare fiscal.
(3) Prin avizul de verificare, persoana fizic este
întiinat c are dreptul de a beneficia de asisten
de
specialitate sau juridic .


*) Not CTCE:

Conform alin. (3) al articolului II din ORDONANA nr. 30 din
30 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 31
august 2017, prevederile art. 138-141 i 145 din Legea nr.
207/2015, cu modificrile i completrile ulterioare, astfel cum
au fost modificate prin art. I, se aplic pentru verificrile
situaiei fiscale personale care încep dup data intr!rii în
vigoare a prezentei ordonan"e. Verific#rile situa$iei fiscale
personale începute înainte de data intr%rii în vigoare a
prezentei ordonan&e se supun reglement'rilor în vigoare la data
la care acestea au început.

()*+,-./01

ART. 142
Suspendarea verific2rii
(1) Verificarea situa3iei fiscale personale poate fi
suspendat4 când este îndeplinit5 una dintre urm6toarele condi7ii
8i numai dac9 neîndeplinirea acesteia împiedic: finalizarea
verific;rii:
a) pentru efectuarea unei expertize potrivit prezentului
cod;
b) pentru efectuarea de cercet<ri în vederea identific=rii
unor persoane sau în vederea stabilirii realit>?ii unor
tranzac@ii;
c) la solicitarea scrisA a persoanei fizice ca urmare a
apariBiei unei situaCii obiective, confirmatD de organul fiscal
central desemnat pentru efectuarea verificErii, care conduce la
imposibilitatea continuFrii verificGrii. Pe parcursul unei
verificHri, persoana fizicI poate solicita suspendarea acesteia
doar o singurJ datK;
d) pentru solicitarea unor informaLii suplimentare de la
terMe persoane sau de la autoritNOile fiscale similare din alte
state;
e) la propunerea structurii care coordoneazP activitatea de
verificare fiscalQ a persoanelor fizice, pentru valorificarea
unor informaRii rezultate din alte verificSri, primite de la
alte autoritTUi sau instituVii publice ori de la terWi.
(2) Data de la care se suspendX acYiunea de verificare este
comunicatZ persoanei fizice prin decizie de suspendare.

(3) Dup încetarea condiiilor care au generat suspendarea,
verificarea situa iei fiscale personale este reluat, data
acesteia fiind comunicat în scris persoanei fizice.
ART. 143
Dreptul de colaborare al persoanei fizice verificate
Persoana fizic verificat are dreptul s colaboreze la
constatarea strilor de fapt fiscale, în condi iile legii.
Aceasta are dreptul s dea informa ii, s prezinte înscrisuri
relevante pentru verificarea fiscal , precum i orice alte date
necesare clarificrii situaiilor de fapt relevante din punct de
vedere fiscal.
ART. 144
Reverificarea
Prin excepie de la prevederile art. 138 alin. (17),
conductorul organului fiscal central competent poate decide
reverificarea unei anumite perioade dac de la data încheierii
verificrii fiscale i pân la data împlinirii termenului de
prescripie apar date suplimentare necunoscute organului fiscal
la data efecturii verificrii.
(la 03-09-2017 Articolul 144 din Capitolul IV , Titlul VI a
fost modificat de Punctul 28, Articolul I din ORDONANA nr. 30
din 30 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din
31 august 2017)
ART. 145
Raportul de verificare
(1) Rezultatul verificrii situaiei fiscale personale se
consemneaz într-un raport scris în care se prezint
constat rile din punct de vedere faptic !i legal.
(2) La raportul privind rezultatele verific"rii se anexeaz#
documentele care au stat la baza constat$rilor, documentele
întâlnirilor %i orice alte acte care au leg&tur' cu constat(rile
efectuate în cauz). Documentele prezentate de persoana fizic*
verificat+ se predau organului fiscal central, sub semn,tur-.
(3) La finalizarea verific.rii situa/iei fiscale personale,
organul fiscal central prezint0 persoanei fizice constat1rile 2i
consecin3ele lor fiscale, acordându-i acesteia posibilitatea de
a-4i exprima punctul de vedere potrivit art. 9, cu excep5ia
cazului în care bazele de impozitare nu au suferit nicio
modificare în urma verific6rii sau a cazului în care persoana
fizic7 renun89 la acest drept :i notific;, în scris, acest fapt
organului fiscal. Dispozi<iile art. 138 alin. (18) sunt
aplicabile în mod corespunz=tor. Perioada necesar> pentru
îndeplinirea audierii în condi?iile art. 9 alin. (3) lit. b) nu

se include în calculul duratei verificrii situaiei fiscale
personale.
(la 03-09-2017 Alineatul (3) din Articolul 145 , Capitolul IV ,
Titlul VI a fost modificat de Punctul 29, Articolul I din
ORDONANA nr. 30 din 30 august 2017, publicat în MONITORUL
OFICIAL nr. 708 din 31 august 2017)
(4) Data, ora i locul prezentrii concluziilor se comunic,
în scris, persoanei fizice, în timp util.
(5) Persoana fizic are dreptul s prezinte, în scris, în
termen de cel mult 5 zile lucr toare de la data prezent rii
concluziilor, punctul de vedere cu privire la constat rile
verific rii situa iei fiscale personale, punct de vedere ce se
anexeaz la raportul de verificare i asupra cruia organul
fiscal central se pronun în cuprinsul raportului.


*) Not CTCE:

Conform alin. (3) al articolului II din ORDONANA nr. 30 din
30 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 31
august 2017, prevederile art. 138-141 i 145 din Legea nr.
207/2015, cu modific!rile "i complet#rile ulterioare, astfel cum
au fost modificate prin art. I, se aplic$ pentru verific%rile
situa&iei fiscale personale care încep dup' data intr(rii în
vigoare a prezentei ordonan)e. Verific*rile situa+iei fiscale
personale începute înainte de data intr,rii în vigoare a
prezentei ordonan-e se supun reglement.rilor în vigoare la data
la care acestea au început.
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ART. 146
Decizia de impunere
(1) Raportul prev9zut la art. 145 st: la baza emiterii
deciziei de impunere sau, dup; caz, a unei decizii de încetare a
procedurii de verificare, în cazul în care nu se ajusteaz< baza
de impozitare.
(2) Decizia de impunere sau de încetare a procedurii de
verificare se comunic= persoanei fizice verificate.
(3) În cazul în care se constat> c? declara@iile fiscale,
documentele Ai informaBiile prezentate în cadrul procedurii de
verificare sunt incorecte, incomplete, false sau dacC persoana
fizicD verificatE refuzF, în cadrul aceleiaGi proceduri,
prezentarea documentelor pentru verificare ori acestea nu sunt
prezentate în termenul legal sau persoana se sustrage prin orice
alte mijloace de la verificare, organul fiscal central
stabileHte baza de impozitare ajustatI pentru impozitul pe venit
Ji emite decizia de impunere.

ART. 147
Alte norme aplicabile
Dispoziiile prezentului capitol se completeaz cu
dispozi iile capitolului I în msura în care nu contravin
regulilor speciale privind verificarea situaiei fiscale
personale.
CAP. V
Verificarea documentar
ART. 148
Sfera i obiectul verificrii documentare
(1) Pentru stabilirea corect a situa iei fiscale a
contribuabilului/pl titorului, organul fiscal poate proceda la o
verificare documentar .
(2) Verificarea documentar const în efectuarea unei
analize de coeren a situaiei fiscale a
contribuabilului/pltitorului, pe baza documentelor existente la
dosarul fiscal al contribuabilului/pltitorului, precum i pe
baza oricror informaii i documente transmise de teri sau
deinute de organul fiscal, care au relevan pentru
determinarea situaiei fiscale.
ART. 149
Rezultatul verificrii documentare
(1) În situaia în care, ca urmare a verificrii
documentare, organul fiscal constat diferen e fa!" de crean#ele
fiscale, veniturile sau bunurile impozabile $i/sau informa%iile
în leg&tur' cu acestea declarate de contribuabil/pl(titor,
acesta în)tiin*eaz+ contribuabilul/pl,titorul despre
constat-rile efectuate. Odat. cu în/tiin0area, organul fiscal
solicit1 2i documentele pe care contribuabilul/pl3titorul
trebuie s4 le prezinte în vederea clarific5rii situa6iei
fiscale.
(2) În cazul în care documentele solicitate potrivit alin.
(1) nu au fost prezentate de contribuabil/pl7titor în termen de
30 de zile de la comunicarea în8tiin9:rii sau documentele
prezentate nu sunt suficiente pentru clarificarea situa;iei
fiscale, organul fiscal stabile<te diferen=ele de crean>e
fiscale datorate prin emiterea unei decizii de impunere sau
dispune m?surile necesare respect@rii prevederilor legale, dupA
caz.
(3) Decizia de impunere prevBzutC la alin. (2) este o
decizie sub rezerva verificDrii ulterioare.
(4) Decizia de impunere emisE în condiFiile prezentului
articol fGrH audierea contribuabilului/plItitorului este nulJ.
CAP. VI

Dispoziii finale privind controlul fiscal efectuat de
organul fiscal central
ART. 150
Regimul actelor de sesizare a organelor de urmrire penal
(1) Procesele-verbale care stau la baza sesizrii organelor
de urmrire penal prin care organele fiscale constat situaii
de fapt ce ar putea întruni elementele constitutive ale unei
infraciuni, precum i procesele-verbale încheiate la
solicitarea organelor de urm rire penal , prin care se evalueaz
prejudiciul nu sunt acte administrativ fiscale în sensul
prezentului cod.
(la 03-09-2017 Alineatul (1) din Articolul 150 , Capitolul VI ,
Titlul VI a fost modificat de Punctul 30, Articolul I din
ORDONAN A nr. 30 din 30 august 2017, publicat în MONITORUL
OFICIAL nr. 708 din 31 august 2017)
(2) Pe baza proceselor-verbale prevzute la alin. (1),
organul fiscal organizeaz evidena fiscal a sumelor
reprezentând prejudiciul înscrise în aceste procese-verbale,
distinct de evidena creanelor fiscale.
(3) Contribuabilul/Pltitorul sau alt persoan interesat
poate s plteasc sumele înscrise în procesele-verbale
prevzute la alin. (1) sau, dup caz, preteniile organului
fiscal înscrise în documentele prin care s-a constituit parte
civil în procesul penal.
(4) Ori de câte ori, prin actele emise de organele
judiciare, rezult c! persoana care a efectuat plata nu
datoreaz" sumele achitate, acestea se restituie. În acest caz,
dreptul la restituire se na#te la data comunic$rii actului de
c%tre organul judiciar.
(5) Procedura de aplicare a prezentului articol se aprob&
astfel:
a) prin ordin al pre'edintelui A.N.A.F., în cazul crean(elor
fiscale administrate de organul fiscal central;
b) prin ordin al ministrului dezvolt)rii regionale *i
administra+iei publice, cu avizul Ministerului Finan,elor
Publice, în cazul crean-elor fiscale administrate de organele
fiscale locale.
---------Lit. b) a alin. (5) al art. 150 a fost modificat. de pct. 2
al art. III din ORDONAN/A DE URGEN01 nr. 50 din 27 octombrie
2015, publicat2 în MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 3 noiembrie
2015, prin modificarea unei sintagme.

ART. 151

Dispoziii finale privind controlul fiscal efectuat de
organul fiscal central i local
(1) Delimitarea competen elor diferitelor structuri de
control din cadrul A.N.A.F. se realizeaz prin ordin al
preedintelui A.N.A.F.
(2) Structurile de control din cadrul A.N.A.F. au obligaia
de a colabora în scopul efecturii controlului fiscal prevzut
de prezentul titlu, în condiiile stabilite prin ordinul
prev zut la alin. (1).
(3) Delimitarea competen elor diferitelor structuri de
control din cadrul organului fiscal local se realizeaz prin
hot râre a autorit ii deliberative.
(4) Controlul fiscal efectuat de organul fiscal central sau
local poate consta i în aciuni de prevenire i conformare.
(la 03-09-2017 Articolul 151 din Capitolul VI , Titlul VI a
fost completat de Punctul 31, Articolul I din ORDONANA nr. 30
din 30 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din
31 august 2017)
TITLUL VII
Colectarea creanelor fiscale
CAP. I
Dispoziii generale
ART. 152
Colectarea creanelor fiscale
(1) În sensul prezentului titlu, colectarea creanelor
fiscale reprezint totalitatea activitilor care au ca scop
stingerea creanelor fiscale.
(2) Colectarea creanelor fiscale se face în temeiul unui
titlu de crean fiscal sau al unui titlu executoriu, dup caz.
ART. 153
Eviden!a crean"elor fiscale
(1) În scopul exercit#rii activit$%ii de colectare a
crean&elor fiscale, organul fiscal organizeaz', pentru fiecare
contribuabil/pl(titor, eviden)a crean*elor fiscale +i modul de
stingere a acestora. Eviden,a se organizeaz- pe baza titlurilor
de crean./ fiscal0 1i a actelor referitoare la stingerea
crean2elor fiscale.
(2) Contribuabilul/Pl3titorul are acces la informa4iile din
eviden5a crean6elor fiscale, la cererea acestuia, adresat7
organului fiscal competent.
(3) Accesul la eviden8a crean9elor fiscale se efectueaz:
potrivit procedurii ;i condi<iilor aprobate, astfel:

a) prin ordin al ministrului finanelor publice, în cazul
eviden ei creanelor fiscale organizate de organul fiscal
central;
(la 03-09-2017 Litera a) din Alineatul (3) , Articolul 153 ,
Capitolul I , Titlul VII a fost modificat de Punctul 32,
Articolul I din ORDONANA nr. 30 din 30 august 2017, publicat
în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 31 august 2017)
b) prin ordin al ministrului dezvoltrii regionale i
administraiei publice, cu avizul Ministerului Finan elor
Publice, în cazul eviden ei crean elor fiscale organizate de
organul fiscal local.
---------Lit. b) a alin. (3) al art. 153 a fost modificat de pct. 2
al art. III din ORDONAN A DE URGEN nr. 50 din 27 octombrie
2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 3 noiembrie
2015, prin modificarea unei sintagme.

ART. 154
Scadena creanelor fiscale
(1) Creanele fiscale sunt scadente la expirarea termenelor
prevzute de Codul fiscal sau de alte legi care le
reglementeaz.
(2) În cazul în care legea nu prevede scadena, aceasta se
stabilete astfel:
a) prin ordin al ministrului finanelor publice, în cazul
creanelor fiscale administrate de organul fiscal central;
b) prin ordin al ministrului dezvoltrii regionale i
administraiei publice, cu avizul Ministerului Finanelor
Publice, în cazul creanelor fiscale administrate de organele
fiscale locale.
---------Lit. b) a alin. (2) al art. 154 a fost modificat de pct. 2
al art. III din ORDONAN A DE URGEN!" nr. 50 din 27 octombrie
2015, publicat# în MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 3 noiembrie
2015, prin modificarea unei sintagme.
(3) Pentru crean$ele fiscale administrate de organul fiscal
central stabilite pe baza declara%iilor de impunere, care se
pl&tesc în contul unic 'i care au scaden(a diferit) de data de
25, aceasta se înlocuie*te cu data de 25 a lunii prev+zute de
actul normativ care le reglementeaz,.
ART. 155

Prevederi speciale privind scadena i declararea crean elor
fiscale
(1) Persoanele juridice care, în cursul unei perioade
fiscale, se dizolv cu lichidare potrivit legii, au obligaia s
depun declaraiile fiscale i s pl teasc obliga iile fiscale
aferente pân la data depunerii bilanului în condiiile legii.
(2) Creanele fiscale administrate de organul fiscal central
pentru care, potrivit Codului fiscal sau altor legi care le
reglementeaz, scadena i/sau termenul de declarare se
împlinesc la 25 decembrie, sunt scadente i/sau se declar pân
la data de 21 decembrie. În situaia în care data de 21
decembrie, este zi nelucrtoare, creanele fiscale sunt scadente
i/sau se declar pân în ultima zi lucrtoare anterioar datei
de 21 decembrie.
(3) Obligaiile fiscale stabilite de organul fiscal central
prin decizii de pl !i anticipate comunicate dup" expirarea
termenelor de plat# prev$zute de Codul fiscal, în cazul
contribuabililor care nu au avut obliga%ia efectu&rii de pl'(i
anticipate în anul precedent întrucât nu au realizat venituri
sunt scadente în termen de 5 zile de la data comunic)rii
deciziei de pl*+i anticipate.
(4) Obliga,iile fiscale stabilite de organul fiscal prin
decizie de impunere emis- în baza unei declara.ii de impunere în
sensul art. 1 pct. 18 lit. c), comunicat/ dup0 expirarea
termenelor de plat1 prev2zute de Codul fiscal sau alte legi
speciale care reglementeaz3 respectivele obliga4ii fiscale, sunt
scadente în termen de 5 zile de la data comunic5rii deciziei de
impunere, cu condi6ia depunerii de c7tre contribuabil/pl8titor a
declara9iilor fiscale în termenul prev:zut de lege.
(la 03-09-2017 Articolul 155 din Capitolul I , Titlul VII a
fost completat de Punctul 33, Articolul I din ORDONAN;A nr. 30
din 30 august 2017, publicat< în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din
31 august 2017)
ART. 156
Termenele de plat=
(1) Pentru diferen>ele de obliga?ii fiscale principale @i
pentru obligaAiile fiscale accesorii, stabilite prin decizie
potrivit legii, termenul de platB se stabileCte în funcDie de
data comunicErii deciziei, astfel:
a) dacF data comunicGrii este cuprinsH în intervalul 1-15
din lunI, termenul de platJ este pânK la data de 5 a lunii
urmLtoare, inclusiv;

b) dac data comunic rii este cuprins în intervalul 16-31
din lun, termenul de plat este pân la data de 20 a lunii
urmtoare, inclusiv.
(2) Dispoziiile alin. (1) sunt aplicabile în mod
corespunztor i în urm toarele cazuri:
a) al deciziei de atragere a r spunderii solidare, emis
potrivit art. 26;
b) al deciziei emise potrivit art. 100 în cazul în care
legea nu prevede un alt termen de plat ;
c) al deciziei de impunere emise de organul fiscal, potrivit
legii, pe baza declaraiei rectificative depuse de contribuabil.
d) al deciziei de impunere emis de organul fiscal potrivit
art. 107, pentru obligaiile fiscale a cror scaden era
împlinit la data comunicrii deciziei.
(la 03-09-2017 Alineatul (2) din Articolul 156 , Capitolul I
, Titlul VII a fost completat de Punctul 34, Articolul I din
ORDONANA nr. 30 din 30 august 2017, publicat în MONITORUL
OFICIAL nr. 708 din 31 august 2017)
(3) Pentru obligaiile fiscale ealonate la plat, precum i
pentru accesoriile acestora termenul de plat se stabilete prin
documentul prin care se acord ealonarea.
(4) În cazul crean elor fiscale administrate de organul
fiscal central, pentru diferen!ele de obliga"ii fiscale
principale stabilite de contribuabil/pl#titor prin declara$ii
fiscale rectificative, termenul de plat% al diferen&elor este
data depunerii declara'iei rectificative la organul fiscal.
(la 03-09-2017 Articolul 156 din Capitolul I , Titlul VII a
fost completat de Punctul 35, Articolul I din ORDONAN(A nr. 30
din 30 august 2017, publicat) în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din
31 august 2017)
ART. 157
Obliga*ii fiscale restante
(1) Prin obliga+ii fiscale restante se în,elege:
a) obliga-ii fiscale pentru care s-a împlinit scaden.a sau
termenul de plat/;
b) diferen0ele de obliga1ii fiscale principale 2i accesorii
stabilite prin decizie de impunere, chiar dac3 pentru acestea nu
s-a împlinit termenul de plat4 prev5zut la art. 156 alin. (1).
(2) Nu sunt considerate obliga6ii fiscale restante:

a) obligaiile fiscale pentru care s-au acordat i sunt în
derulare înlesniri la plat, potrivit legii, dac pentru acestea
nu s-a împlinit termenul de plat prevzut în actul de acordare
a înlesnirii sau se afl în termenul de plat prevzut la art.
194 alin. (1) lit. d), precum i celelalte obliga ii fiscale,
care sunt condi ii de men inere a valabilit ii înlesnirilor la
plat, dac pentru acestea nu s-au împlinit termenele
suplimentare astfel cum sunt prevzute la art. 194 alin. (1);
(la 03-09-2017 Litera a) din Alineatul (2) , Articolul 157 ,
Capitolul I , Titlul VII a fost modificat de Punctul 36,
Articolul I din ORDONANA nr. 30 din 30 august 2017, publicat
în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 31 august 2017)
b) obligaiile fiscale stabilite în acte administrative
fiscale a cror executare este suspendat în condiiile Legii
contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificrile i
completrile ulterioare;
c) obligaiile fiscale cu termene de plat viitoare
stabilite în planul de reorganizare judiciar aprobat în
condiiile legii.
d) obliga iile fiscale care nu se sting potrivit art. 266
alin. (9);
(la 03-09-2017 Alineatul (2) din Articolul 157 , Capitolul I
, Titlul VII a fost completat de Punctul 37, Articolul I din
ORDONAN!A nr. 30 din 30 august 2017, publicat" în MONITORUL
OFICIAL nr. 708 din 31 august 2017)
e) crean#ele fiscale înscrise în titlurile executorii ce au
stat la baza sechestrului pentru care s-a realizat valorificarea
bunului cu plata în rate potrivit art. 253, în limita diferen$ei
de pre% ce a fost aprobat& la plata în rate.
(la 03-09-2017 Alineatul (2) din Articolul 157 , Capitolul I
, Titlul VII a fost completat de Punctul 37, Articolul I din
ORDONAN'A nr. 30 din 30 august 2017, publicat( în MONITORUL
OFICIAL nr. 708 din 31 august 2017)
(3) Nu se consider) c* un contribuabil înregistreaz+
obliga,ii fiscale restante în situa-ia în care suma obliga.iilor
fiscale datorate de contribuabil/pl/titor este mai mic0 sau
egal1 cu suma de rambursat/restituit pentru care exist2 cerere
în curs de solu3ionare. În cazul emiterii certificatului de
atestare fiscal4 se face men5iune în acest sens.
(la 03-09-2017 Alineatul (3) din Articolul 157 , Capitolul I ,
Titlul VII a fost modificat de Punctul 38, Articolul I din

ORDONANA nr. 30 din 30 august 2017, publicat în MONITORUL
OFICIAL nr. 708 din 31 august 2017)
ART. 158
Certificatul de atestare fiscal emis de organul fiscal
central
(1) Certificatul de atestare fiscal se emite de organul
fiscal central competent la solicitarea
contribuabilului/pltitorului. Certificatul se emite i din
oficiu sau la solicitarea altor autoriti publice, în cazurile
i în condi iile prev zute de reglement rile legale în vigoare,
precum i la solicitarea oric rei persoane care deine titluri
de participare la o societate.
(2) Certificatul de atestare fiscal se elibereaz pe baza
datelor cuprinse în evidena creanelor fiscale a organului
fiscal central competent i cuprinde obligaiile fiscale
restante existente în sold în ultima zi a lunii anterioare
depunerii cererii i nestinse pân la data eliberrii acestuia,
precum i alte creane bugetare individualizate în titluri
executorii emise potrivit legii i existente în evidena
organului fiscal central în vederea recuperrii.
(3) În certificatul de atestare fiscal se înscriu orice
alte meniuni cu privire la situaia fiscal a
contribuabilului/pl!titorului, prev"zute prin ordin al
pre#edintelui A.N.A.F.
(4) Organul fiscal central emitent înscrie în certificatul
de atestare fiscal$ sumele certe, lichide %i exigibile pe care
contribuabilul/pl&titorul solicitant le are de încasat de la
autorit'(i contractante definite potrivit Ordonan)ei de urgen*+
a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de
achizi,ie public-, a contractelor de concesiune de lucr.ri
publice /i a contractelor de concesiune de servicii, aprobat0 cu
modific1ri 2i complet3ri prin Legea nr. 337/2006, cu
modific4rile 5i complet6rile ulterioare. Înscrierea se face în
baza unui document eliberat de autoritatea contractant7 prin
care se certific8 faptul c9 sumele sunt certe, lichide :i
exigibile.
(5) Certificatul de atestare fiscal; se emite în maximum 3
zile lucr<toare de la data depunerii cererii =i poate fi
utilizat de persoana interesat>, pe o perioad? de pân@ la 30 de
zile de la data eliberArii. În cazul certificatului de atestare
fiscalB eliberat pentru persoanele fizice care nu desfCDoarE
activitFGi economice în mod independent sau nu exercitH profesii
libere, perioada în care poate fi utilizat este de pânI la 90 de
zile de la data eliberJrii. Pe perioada de utilizare,

certificatul poate fi prezentat de contribuabil/pltitor, în
original sau în copie legalizat , oricrui solicitant.
(la 03-09-2017 Alineatul (5) din Articolul 158 , Capitolul I ,
Titlul VII a fost modificat de Punctul 39, Articolul I din
ORDONANA nr. 30 din 30 august 2017, publicat în MONITORUL
OFICIAL nr. 708 din 31 august 2017)
(6) Prin excepie de la prevederile alin. (5), în situaia
contribuabilului/pltitorului supus unei inspecii fiscale i
care solicit eliberarea unui certificat de atestare fiscal în
scopul radierii din registrele în care a fost înregistrat,
certificatul de atestare fiscal se emite în termen de 5 zile
lucr toare de la data emiterii deciziei de impunere sau a
deciziei de nemodificare a bazei de impozitare, dup caz.
ART. 159
Certificatul de atestare fiscal emis de organul fiscal
local
(1) Certificatul de atestare fiscal se emite de organul
fiscal local, la solicitarea contribuabilului/pltitorului.
Certificatul se emite i la solicitarea autoritilor publice în
cazurile i în condiiile prevzute de reglementrile legale în
vigoare, precum i la solicitarea notarului public, conform
delegrii date de ctre contribuabil.
(2) Certificatul de atestare fiscal se elibereaz pe baza
datelor cuprinse în evidena creanelor fiscale a organului
fiscal local i cuprinde obliga!iile fiscale restante "i, dup#
caz, obliga$iile fiscale scadente pân% în prima zi a lunii
urm&toare depunerii cererii, precum 'i alte crean(e bugetare
individualizate în titluri executorii emise potrivit legii )i
existente în eviden*a organului fiscal local în vederea
recuper+rii.
(3) Certificatul de atestare fiscal, se emite în termen de
cel mult dou- zile lucr.toare de la data solicit/rii 0i este
valabil 30 de zile de la data emiterii.
(4) Certificatul de atestare fiscal1 emis în condi2iile
prezentului articol poate fi prezentat în original sau în copie
legalizat3 oric4rui solicitant.
(5) Pentru înstr5inarea dreptului de proprietate asupra
cl6dirilor, terenurilor 7i a mijloacelor de transport,
proprietarii bunurilor ce se înstr8ineaz9 trebuie s: prezinte
certificate de atestare fiscal; prin care s< se ateste achitarea
tuturor obliga=iilor de plat> datorate bugetului local al
unit?@ii administrativ-teritoriale în a cArei razB se aflC
înregistrat fiscal bunul ce se înstrDineazE, potrivit alin. (2).
Pentru bunul ce se înstrFineazG, proprietarul bunului trebuie sH
achite impozitul datorat pentru anul în care se înstrIineazJ

bunul, cu excepia cazului în care pentru bunul ce se
înstrineaz impozitul se datoreaz de alt persoan decât
proprietarul.
(6) Actele prin care se înstrineaz cldiri, terenuri,
respectiv mijloace de transport, cu înc lcarea prevederilor
alin. (5), sunt nule de drept.
(7) Prevederile alin. (5) i (6) nu sunt aplicabile în cazul
procedurii de executare silit , procedurii insolven ei i
procedurilor de lichidare.
ART. 160
Solicitarea certificatului de atestare fiscal de ctre alte
persoane decât contribuabilul
(1) Orice persoan fizic sau juridic, alta decât cea
prevzut la art. 69 alin. (4), poate solicita organelor fiscale
certificatul de atestare fiscal sau documente care s ateste
situaia fiscal a unui contribuabil numai cu acordul scris al
contribuabilului în cauz.
(2) Prin excepie de la prevederile alin. (1), ori de câte
ori se dezbate succesiunea unei persoane fizice decedate,
notarul public are obligaia de a solicita organului fiscal
central i organului fiscal local, certificatul de atestare
fiscal pentru persoana fizic pentru care se dezbate
succesiunea.
(3) Certificatul de atestare fiscal prev zut la alin. (2)
nu se solicit! în urm"toarele situa#ii:
a) în cazul contribuabililor care la data decesului nu au
avut alocat codul numeric personal;
b) în cazul în care se solicit$ eliberarea de c%tre notarul
public a unui certificat de calitate de mo&tenitor.
(la 03-09-2017 Articolul 160 din Capitolul I , Titlul VII a
fost completat de Punctul 40, Articolul I din ORDONAN'A nr. 30
din 30 august 2017, publicat( în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din
31 august 2017)

)*+,-./012
*) Not3 CTCE:

Conform alin. (4) al articolului II din ORDONAN4A nr. 30 din
30 august 2017, publicat5 în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 31
august 2017, prevederile art. 160 alin. (3) din Legea nr.
207/2015, cu modific6rile 7i complet8rile ulterioare, astfel cum
au fost modificate prin art. I, se aplic9 :i în cazul
succesiunilor dezb;tute înainte de data intr<rii în vigoare a
prezentei ordonan=e >i pentru care se solicit? suplimentarea
masei succesorale @i eliberarea de cAtre notarul public a unui

certificat suplimentar de motenitor dup data intr rii în
vigoare a acesteia.



(4) Dispozi iile alin. (3) se aplic în mod corespunztor i
în cazul în care procedura succesoral se soluioneaz de ctre
instana de judecat.
(la 03-09-2017 Articolul 160 din Capitolul I , Titlul VII a
fost completat de Punctul 40, Articolul I din ORDONANA nr. 30
din 30 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din
31 august 2017)
(5) Dup finalizarea procedurii succesorale în care în masa
succesoral sunt cuprinse obligaii fiscale restante i alte
creane bugetare, notarul public transmite prin mijloace
electronice de comunicare organului fiscal central competent,
precum i organului fiscal local în a crui raz teritorial! se
afl" sediul biroului notarial, în termen de 30 de zile de la
încheierea acesteia, o copie a certificatului de mo#tenitor.
(la 03-09-2017 Articolul 160 din Capitolul I , Titlul VII a
fost completat de Punctul 40, Articolul I din ORDONAN$A nr. 30
din 30 august 2017, publicat% în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din
31 august 2017)

(6) Prin excep&ie de la prevederile alin. (5), în cazul în
care în masa succesoral', pe lâng( obliga)iile fiscale restante
*i alte crean+e bugetare, se afl, -i bunuri imobile intabulate,
obliga.ia comunic/rii copiei certificatului de mo0tenitor
împreun1 cu încheierea de intabulare a acestuia revine Biroului
de cadastru 2i publicitate imobiliar3 care a dispus înscrierea
bunului în cartea funciar4. În acest caz, comunicarea se face
prin mijloace electronice de comunicare c5tre organul fiscal
central competent 6i organul fiscal local în a c7rui raz8
teritorial9 se afl: bunurile imobile.
(la 03-09-2017 Articolul 160 din Capitolul I , Titlul VII a
fost completat de Punctul 40, Articolul I din ORDONAN;A nr. 30
din 30 august 2017, publicat< în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din
31 august 2017)
(7) Dup= înscrierea în cartea funciar> a actului autentic
notarial, a hot?rârii judec@toreAti sau, dupB caz, a actului de
adjudecare prin care se transferC dreptul de proprietate asupra
unui bun imobil, Biroul de cadastru Di publicitate imobiliarE
comunicF organului fiscal local de la locul situGrii bunului

imobil o copie a încheierii de intabulare la care se ataeaz
copia actului de înstrinare a bunului imobil.

i

(la 03-09-2017 Articolul 160 din Capitolul I , Titlul VII a
fost completat de Punctul 40, Articolul I din ORDONANA nr. 30
din 30 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din
31 august 2017)
(8) Solicitarea i eliberarea certificatului de atestare
fiscal potrivit alin. (2) sau art. 159 alin. (1), precum i
transmiterea documentelor prev zute la alin. (5)-(7) se fac prin
mijloace electronice de comunicare conform unor proceduri care
se aprob , astfel:
a) prin ordin al ministrului finan elor publice, cu avizul
Agen iei Na ionale de Cadastru i Publicitate Imobiliar i al
Uniunii Naionale a Notarilor Publici din România, pentru
solicitrile ce se depun la organul fiscal central, i
respectiv, comunicrile fcute ctre acesta;
b) prin ordin al ministrului dezvoltrii regionale,
administraiei publice i fondurilor europene, cu avizul
Ageniei Naionale de Cadastru i Publicitate Imobiliar i al
Uniunii Naionale a Notarilor Publici din România, pentru
solicit rile ce se depun la organul fiscal local !i, respectiv,
comunic"rile f#cute c$tre acesta.
(la 03-09-2017 Articolul 160 din Capitolul I , Titlul VII a
fost completat de Punctul 40, Articolul I din ORDONAN%A nr. 30
din 30 august 2017, publicat& în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din
31 august 2017)
(9) Organele fiscale centrale 'i locale primesc informa(ii,
prin mijloace electronice de comunicare, din registrele
na)ionale notariale conform procedurilor aprobate potrivit alin.
(8).
(la 03-09-2017 Articolul 160 din Capitolul I , Titlul VII a
fost completat de Punctul 40, Articolul I din ORDONAN*A nr. 30
din 30 august 2017, publicat+ în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din
31 august 2017)
ART. 161
Plata obliga,iilor fiscale în cazuri speciale
Orice persoan- poate efectua, pentru sine sau pentru alt.
persoan/, plata unor obliga0ii fiscale pentru care s-a împlinit
termenul de prescrip1ie a dreptului de a stabili obliga2ii

fiscale sau termenul de prescripie a dreptului de a cere
executarea silit ori obliga iile fiscale erau datorate de o
persoan juridic care i-a încetat existena. Persoana care
efectueaz plata trebuie s depun la organul fiscal o
declara ie pe propria r spundere cu privire la op iunea
efectu rii unei asemenea pli.
ART. 162
Publicarea listelor debitorilor care înregistreaz obligaii
fiscale restante
(1) Organele fiscale au obligaia de a publica pe pagina de
internet proprie lista debitorilor persoane fizice i juridice
care înregistreaz obligaii fiscale restante, precum i
cuantumul acestor obligaii.
(2) Lista se public trimestrial, pân în ultima zi a primei
luni din trimestrul urmtor celui de raportare i cuprinde
obligaiile fiscale restante la sfâritul trimestrului i
neachitate la data publicrii listei, al c ror plafon se
stabile!te astfel:
a) în cazul crean"elor fiscale administrate de organul
fiscal central, prin ordin al pre#edintelui A.N.A.F.;
b) în cazul crean$elor fiscale administrate de organul
fiscal local, prin hot%râre a consiliului local.
(3) Înainte de publicare, obliga&iile fiscale restante se
notific' debitorilor. Obliga(iile fiscale ale sediilor secundare
pl)titoare de salarii *i venituri asimilate salariilor se
notific+ persoanei în structura c,reia acestea func-ioneaz..
(4) În termen de 15 zile de la achitarea integral/ a
obliga0iilor fiscale datorate, organul fiscal competent opereaz1
modific2rile pentru fiecare debitor care 3i-a achitat aceste
obliga4ii.
(5) Prevederile prezentului articol se aplic5 6i pentru
obliga7iile fiscale stabilite prin titluri de crean89 împotriva
c:rora contribuabilul a exercitat c;ile de atac prev<zute de
lege, pân= la solu>ionarea c?ilor de atac, caz în care organul
fiscal face men@iuni cu privire la aceastA situaBie. Ori de câte
ori contribuabilul obCine suspendarea executDrii actului
administrativ fiscal în condiEiile Legii nr. 554/2004, cu
modificFrile Gi completHrile ulterioare, sunt aplicabile
prevederile alin. (4).
CAP. II
Stingerea creanIelor fiscale prin platJ, compensare
restituire
ART. 163
DispoziLii privind efectuarea plMNii

Ki

(1) Pl ile ctre organul fiscal se efectueaz prin
intermediul bncilor, trezoreriilor i al altor instituii
autorizate s deruleze operaiuni de plat .
(2) În cazul crean elor fiscale administrate de organul
fiscal central debitorii efectueaz plata acestora într-un cont
unic, prin utilizarea unui ordin de plat pentru Trezoreria
Statului pentru obliga iile fiscale datorate bugetului de stat
i a unui ordin de plat pentru Trezoreria Statului pentru
celelalte obligaii fiscale. Tipurile de obligaii fiscale
supuse acestor prevederi se aprob prin ordin al preedintelui
A.N.A.F.



Începând cu data de 01-07-2018, potrivit pct. 41 al art. I
din ORDONANA nr. 30 din 30 august 2017, publicat în MONITORUL
OFICIAL nr. 708 din 31 august 2017, alineatul (2) al articolului
163, a c rui termen de aplicare a fost prorogat conform art.
unic din ORDONAN!A DE URGEN"# nr. 113 din 28 decembrie 2017,
publicat$ în MONITORUL OFICIAL nr. 1038 din 29 decembrie 2017,
se modific% &i va avea urm'torul cuprins:
(2) În cazul crean(elor fiscale administrate de organul
fiscal central )i organul fiscal local, debitorii efectueaz*
plata acestora într-un cont unic, prin utilizarea unui ordin de
plata pentru Trezoreria Statului pentru obligatiile fiscale
datorate. Tipurile de obliga+ii fiscale supuse acestor prevederi
se aprob, prin ordin al presedintelui A.N.A.F., în cazul
crean-elor fiscale administrate de organul fiscal central .i
prin ordin al ministrului dezvolt/rii regionale, administra0iei
publice 1i fondurilor europene, în cazul crean2elor fiscale
administrate de organul fiscal local.

3456789:;<

(3) Distribuirea sumelor din contul unic se face de organul
fiscal competent, distinct pe fiecare buget sau fond, dup= caz,
propor>ional cu obliga?iile fiscale datorate.
(4) În cazul în care suma pl@titA nu acoperB obligaCiile
fiscale datorate unui buget sau fond, distribuirea în cadrul
fiecDrui buget sau fond se face în urmEtoarea ordine:
a) pentru toate impozitele Fi contribuGiile sociale cu
reHinere la sursI;
b) pentru toate celelalte obligaJii fiscale principale;
c) pentru obligaKiile fiscale accesorii aferente
obligaLiilor prevMzute la lit. a) Ni b).
(5) În cazul în care suma achitatO nu acoperP toate
obligaQiile fiscale aferente uneia dintre categoriile prevRzute
la alin. (4), distribuirea se face, în cadrul categoriei
respective, proporSional cu obligaTiile fiscale datorate.

(6) Metodologia de distribuire a sumelor pltite în contul
unic i de stingere a obligaiilor fiscale se aprob prin ordin
al preedintelui A.N.A.F.
(7) Plata obligaiilor fiscale, altele decât cele prevzute
la alin. (2), se efectueaz de ctre debitori, distinct pe
fiecare tip de crean
fiscal .
(8) Abrogat.
(la 01-01-2018 Alineatul (8), Articolul 163 din Capitolul
II, Titlul VII a fost abrogat de Punctul 42, Articolul I din
ORDONAN A nr. 30 din 30 august 2017, publicat în MONITORUL
OFICIAL nr. 708 din 31 august 2017)
(9) Plata obligaiilor fiscale se efectueaz de debitor.
Plata poate fi efectuat în numele debitorului i de ctre o
alt persoan decât acesta.
(10) Prin excepie de la prevederile alin. (3), în cazul în
care debitorii beneficiaz de înlesniri la plat potrivit
reglementrilor legale în vigoare ori se afl sub incidena
legislaiei privind insolvena, distribuirea sumelor achitate în
contul unic se efectueaz de ctre organul fiscal competent,
potrivit ordinii prevzute la art. 165 alin. (1) sau (6), dup
caz, indiferent de tipul de crean!".
(11) În cazul stingerii prin plat# a obliga$iilor fiscale,
bugetare sau a altor sume colectate de institu%ii publice, în
condi&iile legii, momentul pl'(ii este:
a) în cazul pl)*ilor în numerar, data înscris+ în documentul
de plat, eliberat de organul fiscal, unit-.ile Trezoreriei
Statului, institu/iile publice beneficiare care colecteaz0 sume
în condi1iile legii sau institu2ii de credit care au încheiate
conven3ii cu institu4iile publice sau cu Trezoreria Statului în
condi5iile prev6zute prin acte normative specifice;
b) în cazul pl78ilor în numerar efectuate la terminale 9i
echipamente de plat: puse la dispozi;ia debitorilor de c<tre
institu=iile de credit, în cadrul serviciilor bancare oferite
pentru achitarea obliga>iilor fiscale, bugetare sau a altor sume
colectate de institu?ii publice, în contul tranzitoriu deschis
conform conven@iilor încheiate cu Ministerul FinanAelor Publice,
data înscrisB în documentul de platC eliberat de terminalele sau
echipamentele respective;
c) în cazul plDEilor efectuate prin mandat poFtal, data
poGtei, înscrisH pe mandatul poItal. În cazul mandatelor poJtale
transmise de unitKLile poMtale în sistem electronic, momentul
plNOii este data poPtei astfel cum este aceasta transmisQ prin
sistemul electronic cRtre Trezoreria Statului, potrivit normelor
metodologice aprobate prin ordin comun al ministrului

comunicaiilor i pentru societatea informa ional i al
ministrului finanelor publice;
d) în cazul plilor efectuate prin decontare bancar,
inclusiv internet banking, home banking, mobile banking sau alte
mijloace de plat la distan
puse la dispozi ia debitorilor de
institu iile de credit, inclusiv tranzaciile efectuate prin
intermediul contului tranzitoriu, data la care bncile debiteaz
contul persoanei care efectueaz plata pe baza instrumentelor de
decontare specifice, astfel cum aceast informaie este
transmis prin mesajul electronic de plat de ctre instituia
bancar iniiatoare, potrivit reglementrilor specifice în
vigoare, cu excepia situaiei prevzute la art. 177;
e) în cazul plilor efectuate prin intermediul cardurilor
bancare, data la care a fost efectuat tranzac!ia, astfel cum
este confirmat" prin procedura de autorizare a acesteia. În
cazul crean#elor fiscale administrate de organul fiscal central,
procedura $i tipurile de crean%e fiscale care pot fi pl&tite
prin intermediul cardurilor bancare se aprob' prin ordin al
ministrului finan(elor publice.
(la 06-12-2016 Alineatul (11) din Articolul 163 , Capitolul II
, Titlul VII a fost modificat de Punctul 5, Articolul II din
ORDONAN)A DE URGEN*+ nr. 84 din 16 noiembrie 2016, publicat, în
MONITORUL OFICIAL nr. 977 din 06 decembrie 2016)
(11^1) Efectuarea pl-.ii /i data pl01ii pot fi dovedite,
dac2 legea nu prevede altfel, pe baza urm3toarelor documente:
a) documentul de plat4 pe suport hârtie, cum ar fi ordin de
plat5, chitan67 sau mandat po8tal, în original sau în copie
certificat9 prin semn:tura olograf; de c<tre institu=ia prin
care s-a efectuat plata;
b) extrasul de cont, în original, emis de institu>ia de
credit sau de unitatea Trezoreriei Statului sau copia extrasului
de cont certificat prin semn?tura olograf@ de cAtre instituBia
prin care s-a efectuat plata;
c) documentul eliberat de terminalele Ci echipamentele de
platD puse la dispoziEia debitorilor de instituFiile de credit
în cadrul serviciilor bancare oferite pentru achitarea
obligaGiilor fiscale în contul tranzitoriu deschis conform
convenHiilor încheiate cu Ministerul FinanIelor Publice în
condiJiile legii, semnate de cKtre debitor cu semnLtura
olografM. În acest document debitorul îNi va completa adresa de
domiciliu, adresa de e-mail Oi numPrul de telefon la care poate
fi contactat;
d) documentul de platQ sau extrasul de cont pe suport
hârtie, semnate de cRtre debitor cu semnStura olografT, în cazul

pl ilor efectuate prin internet banking, home banking, mobile
banking sau alte mijloace de plat la distan, coninând toate
informaiile aferente plii efectuate. În acest document
debitorul î i va completa adresa de domiciliu, adresa de e-mail
i num rul de telefon la care poate fi contactat;
e) documentul de plat editat pe suport hârtie con inând
toate informaiile aferente plii efectuate, semnat de ctre
debitor cu semntura olograf, în cazul plilor efectuate
online utilizând cardul bancar în cadrul sistemelor de plat
aparinând instituiilor publice sau în cadrul altor sisteme de
plat reglementate de acte normative în vigoare. În acest
document debitorul îi va completa adresa de domiciliu, adresa
de e-mail i numrul de telefon la care poate fi contactat;
f) mandatul potal editat pe suport hârtie, coninând toate
informaiile aferente pl !ii efectuate, semnat de c"tre debitor
cu semn#tura olograf$. În acest document debitorul î%i va
completa adresa de domiciliu, adresa de e-mail &i num'rul de
telefon la care poate fi contactat;
g) declara(ia pe propria r)spundere completat* pe suport
hârtie în formatul solicitat de institu+ia public,, con-inând
toate informa.iile aferente pl/0ii efectuate 1i semnat2 de c3tre
debitor cu semn4tura olograf5, în cazul pl67ilor efectuate prin
mijloacele de plat8 prev9zute la lit. c)-f), în care debitorul
î:i va completa adresa de domiciliu, adresa de e-mail ;i num<rul
de telefon la care poate fi contactat.
(la 06-12-2016 Articolul 163 din Capitolul II , Titlul VII
fost completat de Punctul 6, Articolul II din ORDONAN=A DE
URGEN>? nr. 84 din 16 noiembrie 2016, publicat@ în MONITORUL
OFICIAL nr. 977 din 06 decembrie 2016)

a

(11^2) InstituAiile publice care presteazB serviciile
publice sau colecteazC sumele cuvenite bugetului general
consolidat pot accepta comunicarea de cDtre debitori, prin
mijloace electronice, a dovezii plEFii prevGzute la alin.
(11^1), în condiHiile Ii în formatul stabilite de acestea, cu
condiJia verificKrii ulterioare a încasLrii în conturile de
disponibilitMNi sau de venituri bugetare ale acestora, pe baza
extraselor de cont eliberate de unitOPile Trezoreriei Statului,
în condiQiile Ri în termenul prevSzute la alin. (11^3).
(la 06-12-2016 Articolul 163 din Capitolul II , Titlul VII
fost completat de Punctul 6, Articolul II din ORDONANTA DE
URGENUV nr. 84 din 16 noiembrie 2016, publicatW în MONITORUL
OFICIAL nr. 977 din 06 decembrie 2016)

a

(11^3) În situaia prezentrii de c tre debitor, ca dovad a
plii a documentelor prevzute la alin. (11^1) lit. c)-g)
semnate olograf de ctre acesta, i în cazurile prev zute la
alin. (11^2), institu ia public are obliga ia verific rii
încasrii sumelor respective în termen de maximum 180 de zile de
la data prestrii serviciului/acceptrii ca dovad a plii a
respectivelor documente. În cadrul acestui termen, pentru
eventualele sume neregsite în extrasele de cont, instituia
public evideniaz în contabilitate creana asupra debitorului
i solicit acestuia informaii suplimentare în legtur cu
plata la adresa de domiciliu, adresa de e-mail sau la numrul de
telefon indicate de acesta în documentul prezentat în scopul
dovedirii pl !ii. În cadrul aceluia"i termen, institu#ia public$
poate solicita confirmarea pl%&ii institu'iei de credit sau
unit()ii Po*tei Române care a ini+iat plata. Confirmarea scris,
a efectu-rii pl./ii de c0tre institu1ia prin care s-a ini2iat
plata trebuie s3 cuprind4 toate informa5iile aferente pl67ii
efectuate. Institu8iile publice pot stabili prin normele proprii
prev9zute la alin. (11^9) acceptarea transmiterii prin e-mail a
acestui document.
(la 06-12-2016 Articolul 163 din Capitolul II , Titlul VII
fost completat de Punctul 6, Articolul II din ORDONAN:A DE
URGEN;< nr. 84 din 16 noiembrie 2016, publicat= în MONITORUL
OFICIAL nr. 977 din 06 decembrie 2016)

a

(11^4) În situa>ia în care pl?titorul difer@ de debitorul
pentru care s-a efectuat plata, în documentele prevAzute la
alin. (11^1) lit. c)-g) se completeazB adresa de domiciliu,
adresa de e-mail Ci numDrul de telefon la care poate fi
contactat debitorul Ei se semneazF olograf de cGtre acesta. Prin
semnarea de cHtre debitor acesta îIi asumJ cK plata efectuatL
este pentru sine. În cazul debitorilor reprezentaMi, în numele
acestora semneazN reprezentantul legal.
(la 06-12-2016 Articolul 163 din Capitolul II , Titlul VII
fost completat de Punctul 6, Articolul II din ORDONANOA DE
URGENPQ nr. 84 din 16 noiembrie 2016, publicatR în MONITORUL
OFICIAL nr. 977 din 06 decembrie 2016)

a

(11^5) În cazul în care, în termen de 180 de zile de la data
prestSrii serviciului/data acceptTrii ca dovadU a plVWii a
documentelor prevXzute la alin. (11^1), sumele înscrise în
aceste documente nu se regYsesc încasate sau acestea nu au fost
confirmate de instituZiile prin care s-a ini[iat plata,
institu\ia public] emite ^i comunic_ debitorului o decizie de
recuperare care reprezint` titlu executoriu ai cuprinde

elementele prevzute la art. 226 alin. (8). Pentru sumele
individualizate în decizia de recuperare se datoreaz obligaii
fiscale accesorii, potrivit cap. III al titlului VII, din ziua
urmtoare datei prestrii serviciului sau datei scadenei, dup
caz, i pân la data stingerii acestor sume inclusiv, aceast
men iune înscriindu-se în decizie. În cazul în care executarea
silit se efectueaz de organele fiscale, obliga iile fiscale
accesorii se fac venit la bugetul de stat, în cazul în care
executarea silit se efectueaz de organul fiscal central, sau
la bugetele locale, în cazul în care executarea silit se
efectueaz de organul fiscal local.
(la 06-12-2016 Articolul 163 din Capitolul II , Titlul VII
fost completat de Punctul 6, Articolul II din ORDONANA DE
URGEN nr. 84 din 16 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL
OFICIAL nr. 977 din 06 decembrie 2016)

a

(11^6) Prin excepie de la prevederile art. 226 alin. (10)(13), în cazul în care executarea silit se efectueaz de
organele fiscale, sumele recuperate în cadrul procedurii de
executare silit reprezentând obligaii principale se vireaz
integral într-un cont distinct al instituiei publice care a
prestat serviciul public deschis la unitatea Trezoreriei
Statului, în scopul stingerii debitelor înregistrate în
contabilitatea acesteia i a virrii sumelor ctre bugetele sau
beneficiarii c rora se cuvin.
(la 06-12-2016 Articolul 163 din Capitolul II , Titlul VII
fost completat de Punctul 6, Articolul II din ORDONAN!A DE
URGEN"# nr. 84 din 16 noiembrie 2016, publicat$ în MONITORUL
OFICIAL nr. 977 din 06 decembrie 2016)
(11^7) Informa%iile minime obligatorii privind efectuarea
pl&'ii în baza documentelor acceptate ca dovad( a pl)*ii,
prev+zute la alin. (11^1) ,i procedura de restituire a sumelor
încasate de institu-iile publice care presteaz. serviciile
publice se stabilesc astfel:
a) prin ordin al ministrului finan/elor publice, în cazul
institu0iilor publice care fac parte din administra1ia public2
central3;
b) prin ordin comun al ministrului finan4elor publice 5i al
ministrului dezvolt6rii regionale 7i administra8iei publice, în
cazul institu9iilor publice care fac parte din administra:ia
public; local<.

a

(la 06-12-2016 Articolul 163 din Capitolul II , Titlul VII
fost completat de Punctul 6, Articolul II din ORDONANA DE
URGEN  nr. 84 din 16 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL
OFICIAL nr. 977 din 06 decembrie 2016)

a

(11^8) În aplicarea prevederilor alin. (11^2)-(11^7) pot fi
emise instruciuni aprobate prin ordin comun al ministrului
finanelor publice i al ministrului dezvoltrii regionale i
administra iei publice.
(la 06-12-2016 Articolul 163 din Capitolul II , Titlul VII
fost completat de Punctul 6, Articolul II din ORDONAN A DE
URGEN
nr. 84 din 16 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL
OFICIAL nr. 977 din 06 decembrie 2016)

a

(11^9) Procedura de verificare a sumelor încasate pentru
care au fost acceptate ca dovad a plii documentele de la
alin. (11^3) se aprob prin norme proprii de ctre instituiile
publice. Instituiile publice pot aproba norme proprii de
verificare a sumelor încasate i pentru situaiile în care
dovada plii este cea prevzut la alin. (11^1) lit. a) i b).
(la 06-12-2016 Articolul 163 din Capitolul II , Titlul VII
fost completat de Punctul 6, Articolul II din ORDONANA DE
URGEN nr. 84 din 16 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL
OFICIAL nr. 977 din 06 decembrie 2016)

a

(11^10) Institu iile publice care presteaz! serviciile
publice pot dezvolta sisteme centralizate care s" permit#
facilitarea verific$rii încas%rii sumelor colectate. Procedura
de func&ionare 'i de administrare a sistemelor centralizate se
aprob( prin hot)râre a Guvernului.
(la 06-12-2016 Articolul 163 din Capitolul II , Titlul VII
fost completat de Punctul 6, Articolul II din ORDONAN*A DE
URGEN+, nr. 84 din 16 noiembrie 2016, publicat- în MONITORUL
OFICIAL nr. 977 din 06 decembrie 2016)

a

(11^11) Pân. la aprobarea ordinelor prev/zute la alin.
(11^7) informa0iile aferente identific1rii pl23ilor sunt cele
prev4zute în documentele de plat5 prev6zute de normele legale în
vigoare la data efectu7rii pl89ii.
(la 06-12-2016 Articolul 163 din Capitolul II , Titlul VII
fost completat de Punctul 6, Articolul II din ORDONAN:A DE
URGEN;< nr. 84 din 16 noiembrie 2016, publicat= în MONITORUL
OFICIAL nr. 977 din 06 decembrie 2016)

a

(11^12) Utilizarea informaiilor solicitate potrivit alin.
(11^1) se realizeaz cu respectarea legisla iei privind
prelucrarea datelor cu caracter personal.
(la 06-12-2016 Articolul 163 din Capitolul II , Titlul VII
fost completat de Punctul 6, Articolul II din ORDONANA DE
URGEN nr. 84 din 16 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL
OFICIAL nr. 977 din 06 decembrie 2016)

a

(12) În cazul stingerii obligaiilor fiscale prin
valorificarea garaniei constituite potrivit art. 211 lit. a),
data stingerii este data constituirii garan iei.
ART. 164
Dispozi ii privind corectarea erorilor din documentele de
plat întocmite de debitori
(1) Plata obliga iilor fiscale efectuat într-un cont
bugetar eronat este valabil, de la momentul efecturii
acesteia, în condiiile prezentului articol. La cererea
debitorului, organul fiscal competent efectueaz îndreptarea
erorilor din documentele de plat întocmite de debitor, în suma
i din contul debitorului înscrise în documentul de plat, cu
condiia debitrii contului acestuia i a creditrii unui cont
bugetar.
(2) Dispoziiile alin. (1) se aplic i în cazul în care
plata s-a efectuat în alt buget decât cel al crui venit este
creana fiscal pltit , cu condi!ia ca acestea s" fie
administrate de acela#i organ fiscal iar plata s$ nu fi stins
crean%ele datorate bugetului în care s-a încasat suma pl&tit'
eronat, cu excep(ia cazului în care în eviden)a fiscal*
debitorul înregistreaz+ sume pl,tite în plus cel pu-in la
nivelul pl./ii eronate.
(3) În cazul pl01ilor efectuate în alt buget, organul fiscal
competent dispune unit23ii Trezoreriei Statului transferul
sumelor pl4tite eronat c5tre bugetul c6ruia obliga7ia fiscal8
este datorat9.
(4) În situa:ia în care plata obliga;iilor fiscale s-a
efectuat utilizând un cod de identificare fiscal< eronat,
eroarea din documentul de plat= poate fi corectat> cu condi?ia
ca plata s@ nu fi stins creanAele datorate bugetului în care s-a
încasat suma plBtitC eronat, cu excepDia cazului în care în
evidenEa fiscalF debitorul înregistreazG sume plHtite în plus
cel puIin la nivelul plJKii eronate. În acest caz, cererea de
îndreptare a erorii se depune de cel care a efectuat plata la
organul fiscal competent.

(5) Cererea de îndreptare a erorilor din documentele de
plat poate fi depus în termen de 5 ani, sub sanciunea
decderii. Termenul începe s curg de la data de 1 ianuarie a
anului urmtor celui în care s-a efectuat plata.
(6) Procedura de îndreptare a erorilor din documentele de
plat se aprob astfel:
a) prin ordin al ministrului finan elor publice, în cazul
pl ilor efectuate la organul fiscal central;
b) prin ordin al ministrului dezvolt rii regionale i
administraiei publice, cu avizul Ministerului Finanelor
Publice, în cazul plilor efectuate la organul fiscal local.
---------Lit. b) a alin. (6) al art. 164 a fost modificat de pct. 2
al art. III din ORDONANA DE URGEN nr. 50 din 27 octombrie
2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 3 noiembrie
2015, prin modificarea unei sintagme.

ART. 165
Ordinea stingerii obligaiilor fiscale
(1) Dac un debitor datoreaz mai multe tipuri de obligaii
fiscale, iar suma pltit nu este suficient pentru a stinge
toate obligaiile, atunci se stinge obligaia fiscal pe care o
indic! debitorul, potrivit legii, sau care este distribuit"
potrivit prevederilor art. 163, dup# caz, stingerea efectuânduse, de drept, în urm$toarea ordine:
a) toate obliga%iile fiscale principale, în ordinea
vechimii, &i apoi obliga'iile fiscale accesorii, în ordinea
vechimii;
b) obliga(iile cu scaden)e viitoare, la solicitarea
debitorului.
(2) Prin excep*ie de la prevederile alin. (1), în cazul
crean+elor fiscale administrate de organul fiscal local cu suma
pl,tit- se sting cu prioritate amenzile contraven.ionale
individualizate în titluri executorii, în ordinea vechimii,
chiar dac/ debitorul indic0 un alt tip de obliga1ie fiscal2.
Aceste prevederi nu se aplic3 în cazul pl45ii taxelor astfel cum
sunt definite la art. 1 pct. 36.
(3) În scopul stingerii obliga6iilor fiscale, vechimea
acestora se stabile7te astfel:
a) în func8ie de scaden9:, pentru obliga;iile fiscale
principale;
b) în func<ie de data comunic=rii, pentru diferen>ele de
obliga?ii fiscale principale stabilite de organul fiscal
competent, precum @i pentru obligaAiile fiscale accesorii;

(la 06-12-2016 Litera b) din Alineatul (3) , Articolul 165 ,
Capitolul II , Titlul VII a fost modificat de Punctul 7,
Articolul II din ORDONANA DE URGEN  nr. 84 din 16 noiembrie
2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 977 din 06 decembrie
2016)




*) Not CTCE:

Reproducem prevederile alin. (1) al art. VIII din ORDONANA
DE URGEN nr. 84 din 16 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL
OFICIAL nr. 977 din 6 decembrie 2016:
”(1) Prevederile art. II pct. 7 se aplic deciziilor
comunicate dup data intrrii în vigoare a art. II”.



c) în func!ie de data depunerii la organul fiscal a
declara"iilor fiscale rectificative, pentru diferen#ele de
obliga$ii fiscale principale stabilite de contribuabil/pl%titor,
în cazul în care legea prevede obliga&ia acestuia de a calcula
cuantumul obliga'iei fiscale;
d) în func(ie de data primirii, în condi)iile legii, a
titlurilor executorii transmise de alte institu*ii.
(4) Pentru beneficiarii unei e+alon,ri la plat-, ordinea de
stingere este urm.toarea:
a) ratele de e/alonare 0i/sau, dup1 caz, obliga2iile fiscale
de a c3ror plat4 depinde men5inerea valabilit67ii e8alon9rii la
plat:;
b) sumele datorate în contul urm;toarelor rate din graficul
de plat<, pân= la concuren>a cu suma e?alonat@ la platA sau pânB
la concurenCa cu suma achitatD, dupE caz.
(5) Pentru beneficiarii unei amânFri la platG, ordinea de
stingere este urmHtoarea:
a) obligaIiile fiscale datorate, altele decât cele care fac
obiectul amânJrii la platK;
b) obligaLiile fiscale amânate la platM.

(6) Cu excepNia situaOiilor prevPzute la art. 167 alin. (11)
Qi (12), pentru debitorii care se aflR sub incidenSa legislaTiei
privind insolvenUa, ordinea de stingere este urmVtoarea:
a) obligaWii fiscale nXscute dupY data deschiderii
procedurii insolvenZei, în ordinea vechimii;
b) sume datorate în contul ratelor din programele de pl[\i
ale obliga]iilor fiscale, cuprinse în planul de reorganizare
judiciar^ confirmat, precum _i obliga`iile fiscale accesorii
datorate pe perioada reorganizarii, dacb în plan s-au prevczut
calcularea di plata acestora;

c) obligaii fiscale nscute anterior datei la care s-a
deschis procedura insolven ei, în ordinea vechimii, pân la
stingerea integral a acestora, în situaia contribuabililor
aflai în stare de faliment;
d) alte obligaii fiscale în afara celor prevzute la lit.
a)-c).
(7) Prin excep ie de la prevederile alin. (1), în cazul
contribuabililor care beneficiaz de ajutor de stat sub form de
subven ii de la bugetul de stat pentru completarea veniturilor
proprii, potrivit legii, se sting cu prioritate obliga iile
fiscale aferente perioadei fiscale la care se refer subvenia,
indiferent dac plata este efectuat din subvenie sau din
veniturile proprii.
(8) Prin excepie de la prevederile alin. (1), în cazul
obligaiilor fiscale de plat stabilite de organele de inspecie
fiscal, precum i a amenzilor de orice fel, se stinge cu
prioritate obligaia fiscal sau amenda pe care o alege
contribuabilul.
(9) Debitorul poate opta pentru a fi întiinat cu privire
la modul în care a fost efectuat stingerea obligaiilor
fiscale, prin depunerea unei cereri în acest sens la organul
fiscal competent. În acest caz, organul fiscal competent
comunic debitorului modul în care a fost efectuat stingerea
obliga!iilor fiscale, cu cel pu"in 5 zile înainte de urm#torul
termen de plat$ a obliga%iilor fiscale.
(la 03-09-2017 Alineatul (9) din Articolul 165 , Capitolul II ,
Titlul VII a fost modificat de Punctul 43, Articolul I din
ORDONAN&A nr. 30 din 30 august 2017, publicat' în MONITORUL
OFICIAL nr. 708 din 31 august 2017)
ART. 166
Reguli speciale privind stingerea crean(elor fiscale prin
plat) sau compensare
(1) Pl*+ile efectuate de c,tre debitori nu se distribuie -i
nu sting obliga.iile fiscale înscrise în titluri executorii
pentru care executarea silit/ este suspendat0 în condi1iile art.
233 alin. (1) lit. a) 2i d) 3i alin. (7), cu excep4ia situa5iei
în care contribuabilul opteaz6 pentru stingerea acestora
potrivit art. 165 alin. (8).
(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile 7i în cazul
stingerii obliga8iilor fiscale prin compensare.
ART. 167
Compensarea

(1) Prin compensare se sting creanele statului sau
unit ilor administrativ-teritoriale ori subdiviziunilor
acestora reprezentând impozite, taxe, contribuii i alte sume
datorate bugetului general consolidat cu creanele debitorului
reprezentând sume de rambursat, de restituit sau de plat de la
buget, pân la concurena celei mai mici sume, când ambele p r i
dobândesc reciproc atât calitatea de creditor, cât i pe cea de
debitor, cu condi ia ca respectivele crean e s fie administrate
de aceeai autoritate public, inclusiv unitile subordonate
acesteia. Prin sume de plat de la buget se îneleg sumele pe
care statul sau unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorial
trebuie s le plteasc unei persoane, inclusiv cele care
rezult din raporturi juridice contractuale, dac acestea sunt
stabilite prin titluri executorii.
(2) Creanele debitorului se compenseaz cu obligaii
datorate aceluiai buget, urmând ca din diferena r mas! s" fie
compensate obliga#iile datorate altor bugete, în mod
propor$ional, cu respectarea condi%iilor prev&zute la alin. (1).
(3) Crean'ele fiscale rezultate din raporturi juridice
vamale se compenseaz( cu crean)ele debitorului reprezentând sume
de restituit de aceea*i natur+. Eventualele diferen,e r-mase se
compenseaz. cu alte obliga/ii fiscale ale debitorului, în
ordinea prev0zut1 la alin. (2).
(4) Dac2 legea nu prevede altfel, compensarea opereaz3 de
drept la data la care crean4ele exist5 deodat6, fiind deopotriv7
certe, lichide 8i exigibile.
(5) În sensul prezentului articol, crean9ele sunt exigibile:
a) la data scaden:ei, potrivit art. 154 sau 155, dup; caz;
b) la termenul prev<zut de lege pentru depunerea decontului
cu sum= negativ> de TVA cu op?iune de rambursare, în limita
sumei aprobate la rambursare prin decizia emis@ de organul
fiscal central, potrivit legii;
c) la data depunerii cererii de restituire, în limita sumei
aprobate pentru restituire prin decizia emisA de organul fiscal
central, potrivit legii, pentru cererile de restituire a accizei
sau taxei pe valoarea adBugatC, dupD caz, depuse potrivit
Codului fiscal;
d) la data comunicErii deciziei, pentru obligaFiile fiscale
principale, precum Gi pentru obligaHiile fiscale accesorii
stabilite de organul fiscal competent prin decizie;
e) la data depunerii la organul fiscal a declaraIiilor de
impunere rectificative, pentru diferenJele de obligaKii fiscale
principale stabilite de contribuabil/plLtitor în cazul în care
legea prevede obligaMia acestuia de a calcula cuantumul
obligaNiei fiscale;
f) la data comunicOrii actului de individualizare a sumei,
pentru obligaPiile de platQ de la buget;

g) la data primirii, în condiiile legii, de ctre organul
fiscal a titlurilor executorii emise de alte institu ii, în
vederea executrii silite;
h) la data naterii dreptului la restituire pentru sumele de
restituit potrivit art. 168, astfel:
1. la data plii pentru sumele achitate în plus fa de
obliga iile fiscale datorate;
2. la data prev zut de lege pentru depunerea declara iei
anuale de impozit pe profit, în cazul impozitului pe profit de
restituit rezultat din regularizarea anual , potrivit legii.
Restituirea se face în limita sumei rmase dup regularizarea
impozitului anual cu plile anticipate neachitate;
3. la data emiterii deciziei de impunere anual, în cazul
impozitului pe venit de restituit rezultat din regularizarea
anual, potrivit legii. Restituirea se face în limita sumei
rmase dup regularizarea impozitului anual cu plile
anticipate neachitate;
4. la data procesului-verbal de distribuire, pentru sumele
rmase dup efectuarea distribuirii prevzute la art. 258;
5. la data prevzut de lege pentru depunerea declaraiei
fiscale, în cazul sumelor de restituit rezultate din
regularizarea prevzut la art. 170;
6. la data depunerii cererii de restituire, în limita sumei
aprobate pentru restituire prin decizia emis de organul fiscal
potrivit legii, pentru celelalte cazuri de sume de restituit.
(6) Crean!ele fiscale rezultate din cesiunea notificat"
potrivit prevederilor art. 28 se sting prin compensare cu
obliga#iile cesionarului la data notific$rii cesiunii.
(7) Compensarea se constat% de c&tre organul fiscal
competent, la cererea debitorului sau din oficiu. Dispozi'iile
art. 165 privind ordinea stingerii datoriilor sunt aplicabile în
mod corespunz(tor.
(8) Organul fiscal competent comunic) debitorului decizia cu
privire la efectuarea compens*rii, în termen de 7 zile de la
data efectu+rii opera,iunii.
(9) Se compenseaz-, în condi.iile prezentului articol, suma
negativ/ a taxei pe valoarea ad0ugat1 din decontul de tax2 cu
op3iune de rambursare depus de reprezentantul unui grup fiscal
constituit potrivit Codului fiscal cu obliga4iile fiscale ale
membrilor grupului fiscal, în urm5toarea ordine:
a) obliga6iile fiscale ale reprezentantului grupului fiscal;
b) obliga7iile fiscale ale celorlal8i membri ai grupului
fiscal, la alegerea organului fiscal central.

(10) În cazul în care taxa pe valoarea adugat de plat se
stinge prin regularizare cu suma negativ de tax, potrivit
Codului fiscal, data stingerii taxei de plat este data
prevzut de lege pentru depunerea decontului în care s-a
efectuat regularizarea.
(11) Pentru debitorii care se afl sub inciden a legisla iei
privind insolven a i care depun un decont cu sum negativ de
tax pe valoarea adugat cu opiune de rambursare dup data
deschiderii procedurii insolvenei, suma aprobat la rambursare
se compenseaz în condiiile prezentului articol cu obligaiile
fiscale nscute dup data deschiderii procedurii insolvenei.
(12) Suma negativ de tax pe valoarea adugat înscris în
decontul de tax! pe valoarea ad"ugat# aferent$ perioadei fiscale
anterioare datei deschiderii procedurii insolven%ei se
compenseaz& în condi'iile prezentului articol cu obliga(iile
fiscale ale debitorului n)scute anterior deschiderii procedurii.
---------Alin. (12) al art. 167 a fost modificat de pct. 5 al art. II
din ORDONAN*A DE URGEN+, nr. 50 din 27 octombrie 2015, publicatîn MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 3 noiembrie 2015.
ART. 168
Restituiri de sume
(1) Se restituie, la cerere, contribuabilului/pl.titorului
orice sum/ pl0tit1 sau încasat2 f3r4 a fi datorat5.
(2) În situa6ia în care s-a f7cut o plat8 f9r: a fi
datorat;, cel pentru care s-a f<cut astfel plata are dreptul la
restituirea sumei respective.
(3) Prevederile prezentului articol se aplic= >i pentru
sumele de restituit ca urmare a aplic?rii, potrivit legii, a
scutirii indirecte sau a altor asemenea scutiri.
(4) Prin excep@ie de la prevederile alin. (1), se restituie
din oficiu urmAtoarele sume:
a) cele de restituit, reprezentând diferenBe de impozite
rezultate din regularizarea anualC a impozitului pe venit
datorat de persoanele fizice, care se restituie în termen de cel
mult 60 de zile de la data comunicDrii deciziei de impunere;
b) cele încasate prin poprire, în plus faEF de creanGele
fiscale pentru care s-a înfiinHat poprirea, care se restituie în
termen de cel mult 5 zile lucrItoare de la data încasJrii.
(5) DiferenKele de impozit pe venit Li/sau contribuMii
sociale de restituit mai mici de 10 lei rNmân în evidenOa
fiscalP spre a fi compensate cu datorii viitoare, urmând sQ se
restituie atunci când suma cumulatR a acestora depSTeUte limita
menVionatW.

(6) Prin excepie de la alin. (5), diferen ele mai mici de
10 lei se restituie în numerar numai la solicitarea
contribuabilului/pltitorului.
(7) În cazul restituirii sumelor în valut confiscate,
aceasta se realizeaz conform legii, în lei la cursul de
referin al pieei valutare pentru euro, comunicat de Banca
Naional a României, de la data r mânerii definitiv a
hot rârii judec toreti prin care se dispune restituirea.
(8) În cazul în care contribuabilul/pltitorul înregistreaz
obligaii restante, restituirea/ rambursarea se efectueaz numai
dup efectuarea compensrii potrivit prezentului cod.
(9) În cazul în care suma de rambursat sau de restituit este
mai mic decât obligaiile restante ale
contribuabilului/pltitorului, se efectueaz compensarea pân la
concurena sumei de rambursat sau de restituit.
(10) În cazul în care suma de rambursat sau de restituit
este mai mare decât suma reprezentând obligaii restante ale
contribuabilului/pltitorului, compensarea se efectueaz pân la
concurena obliga iilor restante, diferen!a rezultat"
restituindu-se contribuabilului/ pl#titorului.
(11) În cazul în care dup$ decesul persoanei fizice sau
încetarea persoanei juridice se stabilesc sume de restituit sau
de rambursat prin hot%râri judec&tore'ti definitive, aceste sume
se restituie sau se ramburseaz( numai dac) exist* succesori ori
al+i titulari care au dobândit drepturile de rambursare sau de
restituire în condi,iile legii.
(12) În cazul în care din eroare institu-iile de credit
vireaz. organului fiscal sume reprezentând credite
nerambursabile sau finan/0ri primite de la institu1ii sau
organiza2ii na3ionale ori interna4ionale pentru derularea unor
programe ori proiecte, prin excep5ie de la prevederile alin.
(8), sumele respective se restituie la cererea institu6iei de
credit sau a contribuabilului/ pl7titorului, chiar dac8 acesta
înregistreaz9 obliga:ii restante.
(la 03-09-2017 Alineatul (12) din Articolul 168 , Capitolul II
, Titlul VII a fost modificat de Punctul 44, Articolul I din
ORDONAN;A nr. 30 din 30 august 2017, publicat< în MONITORUL
OFICIAL nr. 708 din 31 august 2017)
ART. 169
Prevederi speciale privind rambursarea taxei pe valoarea
ad=ugat>
(1) Taxa pe valoarea ad?ugat@ solicitatA la rambursare prin
deconturile cu sumB negativC de taxD pe valoarea adEugatF cu
opGiune de rambursare, depuse în cadrul termenului legal de
depunere, se ramburseazH de organul fiscal central, potrivit

procedurii i condiiilor aprobate prin ordin al pre edintelui
A.N.A.F.
(2) În cazul deconturilor cu sum negativ de tax pe
valoarea adugat cu opiune de rambursare, depuse dup termenul
legal de depunere, suma negativ din acestea se preia în
decontul perioadei urm toare.
(3) Organul fiscal central decide în condi iile prev zute în
ordinul menionat la alin. (1) dac efectueaz inspecia fiscal
anterior sau ulterior aprobrii rambursrii, în baza unei
analize de risc.
(4) Prin excepie de la prevederile alin. (3), în cazul
decontului cu sum negativ de tax pe valoarea adugat cu
opiune de rambursare pentru care suma solicitat la rambursare
este de pân la 45.000 lei, precum i în cazul decontului cu
sum negativ de tax! pe valoarea ad"ugat# cu op$iune de
rambursare depus de contribuabilul care beneficiaz% de o
e&alonare la plat' potrivit cap. IV, organul fiscal central
ramburseaz( taxa cu efectuarea, ulterior, a inspec)iei fiscale.
(la 30-03-2018 Alineatul (4) din Articolul 169 , Capitolul II ,
Titlul VII a fost modificat de Punctul 1, Articolul V din
ORDONAN*A DE URGEN+, nr. 25 din 29 martie 2018, publicat- în
MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 30 martie 2018)
(5) Dispozi.iile alin. (4) nu se aplic/:
a) în cazul în care contribuabilul/pl0titorul are înscrise
în cazierul fiscal fapte care sunt sanc1ionate ca infrac2iuni;
b) în cazul în care organul fiscal central, pe baza
informa3iilor de4inute, constat5 c6 exist7 riscul unei
ramburs8ri necuvenite.
(6) În cazul decontului cu sum9 negativ: de tax; pe valoarea
ad<ugat= depus în numele unui grup fiscal constituit potrivit
Codului fiscal, dispozi>iile alin. (5) sunt aplicabile atât
pentru reprezentantul grupului fiscal, cât ?i pentru membrii
acestuia.
(7) Ori de câte ori, în condi@iile prezentului articol,
rambursarea se aprobA cu inspecBie fiscalC ulterioarD, inspecEia
fiscalF se decide în baza unei analize de risc.
(8) Deconturile cu sumG negativH de taxI pe valoarea
adJugatK cu opLiune de rambursare pentru care suma solicitatM la
rambursare este de pânN la 45.000 lei, depuse de persoane
impozabile aflate în una dintre situaOiile prevPzute la alin.
(5), se soluQioneazR dupS efectuarea inspecTiei fiscale
anticipate.
(9) În cazul inspecUiei fiscale anticipate, efectuate pentru
soluVionarea deconturilor cu sumW negativX de TVA, prin excepYie
de la prevederile art. 117, perioada supusZ inspec[iei fiscale

va cuprinde exclusiv perioadele fiscale în care s-au derulat
operaiunile care au generat soldul sumei negative a taxei.
Dispozi iile art. 94 alin. (3) rmân aplicabile*).
(la 06-12-2016 Articolul 169 din Capitolul II , Titlul VII
fost completat de Punctul 8, Articolul II din ORDONANA DE
URGEN nr. 84 din 16 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL
OFICIAL nr. 977 din 06 decembrie 2016)

a

(10) În situaia în care se constat indicii privind
nerespectarea legisla iei fiscale ori stabilirea incorect a
obliga iilor fiscale, prin opera iuni care s-au desf urat în
afara perioadei prevzute la alin. (9), inspecia fiscal se
extinde corespunztor, cu respectarea prevederilor art. 117*).
(la 06-12-2016 Articolul 169 din Capitolul II , Titlul VII
fost completat de Punctul 8, Articolul II din ORDONANA DE
URGEN nr. 84 din 16 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL
OFICIAL nr. 977 din 06 decembrie 2016)

a



*) Not! CTCE:
*) Reproducem prevederile alin. (2) al art. VIII din
ORDONAN"A DE URGEN#$ nr. 84 din 16 noiembrie 2016, publicat% în
MONITORUL OFICIAL nr. 977 din 6 decembrie 2016:
„(2) Prevederile art. II pct. 8 se aplic& deconturilor cu
sum' negativ( de TVA cu op)iune de rambursare pentru care
inspec*ia fiscal+ începe dup, data intr-rii în vigoare a art.
II”.

./01234567

ART. 170
Prevederi speciale privind restituirea impozitului pe venit
re8inut la surs9
(1) În situa:ia în care pl;titorul a re<inut la surs= un
impozit pe venit în cuantum mai mare decât cel legal datorat,
restituirea acestuia se efectueaz> de c?tre pl@titor, la cererea
contribuabilului depusA în termenul de prescripBie a dreptului
de a cere restituirea prevCzut la art. 219.
(2) Sumele restituite de cDtre plEtitor se regularizeazF de
cGtre acesta cu obligaHiile fiscale de acelaIi tip datorate în
perioada fiscalJ în care s-a efectuat restituirea prin depunerea
unei declaraKii de regularizare/cerere de restituire. DeclaraLia
de regularizare/cererea de restituire poate fi depusM Ni
ulterior, în cadrul termenului de prescripOie a dreptului de a
cere restituirea. Pentru diferenPele de restituit sunt
aplicabile prevederile art. 167 sau 168, dupQ caz.

(3) În cazul contribuabililor nerezideni care depun
certificatul de reziden  fiscal ulterior reinerii la surs a
impozitului de ctre pltitorul de venit, restituirea i
regularizarea, potrivit prezentului articol, se efectueaz chiar
dac pentru perioada fiscal în care crean a fiscal restituit
a fost datorat s-a ridicat rezerva verificrii ulterioare, ca
urmare a efecturii inspeciei fiscale.
(4) Pentru impozitul pe venit care se regularizeaz potrivit
prezentului articol, pltitorul nu depune declaraie
rectificativ.
(5) În situaia în care pltitorul nu mai exist sau acesta
se afl în procedura insolvenei potrivit Legii nr. 85/2014
privind procedurile de prevenire a insolvenei i de insolven,
restituirea impozitului pe venit re inut la surs! în cuantum mai
mare decât cel legal datorat se efectueaz" de c#tre organul
fiscal central competent, în baza cererii de restituire depuse
de contribuabil. Prin organ fiscal central competent se în$elege
organul fiscal central competent pentru administrarea crean%elor
fiscale ale contribuabilului solicitant.
(6) Pl&titorul are obliga'ia de a corecta, dac( este cazul,
declara)iile informative corespunz*toare regulariz+rii
efectuate.
(7) Procedura de aplicare a prezentului articol se aprob,
prin ordin al pre-edintelui A.N.A.F.
ART. 171
Regularizarea obliga.iilor fiscale în cazul reconsider/rii
unei tranzac0ii de c1tre organul fiscal central
(1) Obliga2iile fiscale stabilite de organul fiscal central
ca urmare a reconsider3rii unei tranzac4ii, potrivit legii, se
regularizeaz5 cu obliga6iile fiscale declarate/pl7tite de
contribuabil/pl8titor aferente respectivei tranzac9ii. În acest
caz, sumele achitate în contul obliga:iilor fiscale
declarate/pl;tite de contribuabil/pl<titor se consider=, în
totalitate, indiferent de bugetul unde au fost ulterior
distribuite, a reprezenta pl>?i anticipate în contul
obliga@iilor fiscale stabilite ca urmare a reconsiderArii, cu
regularizarea ulterioarB între bugete.
(la 03-09-2017 Alineatul (1) din Articolul 171 , Capitolul II ,
Titlul VII a fost modificat de Punctul 45, Articolul I din
ORDONANCA nr. 30 din 30 august 2017, publicatD în MONITORUL
OFICIAL nr. 708 din 31 august 2017)
(2) Procedura de aplicare a prezentului articol se aprobE
prin ordin al preFedintelui A.N.A.F.
ART. 172

Obligaia bncilor supuse regimului de supraveghere special
sau de administrare special
Bncile supuse regimului de supraveghere special sau de
administrare special i care efectueaz pl ile dispuse în
limita încas rilor vor deconta zilnic, cu prioritate, sumele
reprezentând obliga ii fiscale cuprinse în ordinele de plat
emise de debitori i/sau obligaii fiscale înscrise în adresa de
înfiinare a popririi transmis de organele fiscale.
CAP. III
Dobânzi, penaliti de întârziere i penaliti de
nedeclarare
ART. 173
Dispoziii generale privind dobânzi i penaliti de
întârziere
(1) Pentru neachitarea la termenul de scaden de ctre
debitor a obligaiilor fiscale principale, se datoreaz dup
acest termen dobânzi !i penalit"#i de întârziere.
(2) Nu se datoreaz$ dobânzi %i penalit&'i de întârziere
pentru sumele datorate cu titlu de amenzi de orice fel,
obliga(ii fiscale accesorii stabilite potrivit legii, cheltuieli
de executare silit), cheltuieli judiciare, sumele confiscate,
precum *i sumele reprezentând echivalentul în lei al bunurilor
+i sumelor confiscate care nu sunt g,site la locul faptei.
(3) Pentru diferen-ele de obliga.ii fiscale stabilite prin
declara/ii de impunere rectificative sau decizii de impunere, nu
se datoreaz0 obliga1ii fiscale accesorii pentru suma pl2tit3 în
contul obliga4iei fiscale principale, dac5, anterior stabilirii
obliga6iilor fiscale, debitorul a efectuat o plat7, iar suma
pl8tit9 nu a stins alte obliga:ii. Aceste dispozi;ii sunt
aplicabile <i în situa=ia în care debitorul a efectuat plata
obliga>iei fiscale, iar declara?ia de impunere a fost depus@
ulterior efectuArii plBCii.
(4) Dobânzile Di penalitEFile de întârziere se fac venit la
bugetul cGruia îi aparHine creanIa principalJ.
(5) Dobânzile Ki penalitLMile de întârziere se stabilesc
prin decizii, cu excepNia situaOiei prevPzute la art. 227 alin.
(8).
(5^1) Comunicarea deciziilor referitoare la obligaQiile
fiscale accesorii în cazul creanRelor fiscale administrate de
organul fiscal central se realizeazS în funcTie de vechimea,
cuantumul obligaUiilor fiscale accesorii Vi starea juridicW a
contribuabilului.
(la 03-09-2017 Articolul 173 din Capitolul III , Titlul VII
a fost completat de Punctul 46, Articolul I din ORDONANXA nr. 30

din 30 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din
31 august 2017)
(5^2) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (5^1) se
aprob prin ordin al preedintelui Ageniei Naionale de
Administrare Fiscal.
(la 03-09-2017 Articolul 173 din Capitolul III , Titlul VII
a fost completat de Punctul 46, Articolul I din ORDONANA nr. 30
din 30 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din
31 august 2017)
(6) Dobânzile i penalit ile de întârziere pot fi
actualizate anual, prin hot râre a Guvernului, în func ie de
evolu ia ratei dobânzii de referin a Bncii Naionale a
României.
ART. 174
Dobânzi
(1) Dobânzile se calculeaz pentru fiecare zi de întârziere,
începând cu ziua imediat urmtoare termenului de scaden i
pân la data stingerii sumei datorate, inclusiv.
(2) Pentru diferenele suplimentare de creane fiscale
rezultate din corectarea declaraiilor sau modificarea unei
decizii de impunere, dobânzile se datoreaz începând cu ziua
imediat urmtoare scadenei creanei fiscale pentru care s-a
stabilit diferena i pân! la data stingerii acesteia, inclusiv.
(3) În situa"ia în care diferen#ele rezultate din corectarea
declara$iilor de impunere sau modificarea unei decizii de
impunere sunt negative în raport cu sumele stabilite ini%ial, se
datoreaz& dobânzi pentru suma datorat' dup( corectare ori
modificare, începând cu ziua imediat urm)toare scaden*ei +i pân,
la data stingerii acesteia, inclusiv.
(4) Prin excep-ie de la prevederile alin. (1), se datoreaz.
dobânzi dup/ cum urmeaz0:
a) pentru crean1ele fiscale stinse prin executare silit2,
pân3 la data întocmirii procesului-verbal de distribuire,
inclusiv. În cazul pl45ii pre6ului în rate, dobânzile se
calculeaz7 pân8 la data întocmirii procesului-verbal de
distribuire a avansului. Pentru suma r9mas: de plat;, dobânzile
sunt datorate de c<tre cump=r>tor;
b) pentru obliga?iile fiscale datorate de c@tre debitorul
declarat insolvabil care nu are venituri Ai bunuri urmBribile,
pânC la data comunicDrii procesului-verbal de insolvabilitate
potrivit prevederilor art. 265 alin. (4), urmând ca de la data
trecerii obligaEiilor fiscale în evidenFa curentG sH se datoreze
dobânzi.

(la 03-09-2017 Litera b) din Alineatul (4) , Articolul 174 ,
Capitolul III , Titlul VII a fost modificat de Punctul 47,
Articolul I din ORDONANA nr. 30 din 30 august 2017, publicat
în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 31 august 2017)
(5) Nivelul dobânzii este de 0,02% pentru fiecare zi de
întârziere.
ART. 175
Dobânzi în cazul impozitelor administrate de organul fiscal
central pentru care perioada fiscal este anual
(1) Pentru neachitarea la scaden a obligaiilor fiscale
reprezentând impozite pentru care perioada fiscal este anual ,
se datoreaz dobânzi dup cum urmeaz :
a) în anul fiscal de impunere, pentru obliga iile fiscale
stabilite, potrivit legii, de organul fiscal central sau de
contribuabili, inclusiv cele reprezentând pli anticipate,
dobânzile se calculeaz din ziua urmtoare termenului de
scaden i pân la data stingerii sau, dup caz, pân în ultima
zi a anului fiscal de impunere, inclusiv;
b) pentru sumele neachitate în anul de impunere potrivit
lit. a), dobânzile se calculeaz începând cu prima zi a anului
fiscal urmtor pân la data stingerii acestora, inclusiv;
c) în cazul în care obligaia fiscal stabilit prin decizia
de impunere anual sau declaraia de impunere anual , dup! caz,
este mai mic" decât cea stabilit# prin deciziile de pl$%i
anticipate sau declara&iile depuse în cursul anului de impunere,
dobânzile se recalculeaz', începând cu prima zi a anului fiscal
urm(tor celui de impunere, la soldul neachitat în raport cu
impozitul anual stabilit prin decizia de impunere anual) sau
declara*ia de impunere anual+, urmând a se face regularizarea
dobânzilor în mod corespunz,tor;
d) pentru diferen-ele de impozit r.mase de achitat, conform
deciziei de impunere anual/ sau declara0iei de impunere anual1,
dobânzile se datoreaz2 începând cu ziua urm3toare termenului de
scaden45 prev6zut de lege. În cazul impozitului pe venit,
aceast7 regul8 se aplic9 numai dac: declara;ia de venit a fost
depus< pân= la termenul prev>zut de lege. În situa?ia în care
declara@ia de venit nu a fost depusA pânB la termenul prevCzut
de lege, dobânda se datoreazD începând cu data de 1 ianuarie a
anului urmEtor celui de impunere.
(2) Prevederile alin. (1) se aplicF Gi în cazul în care
contribuabilii nu-Hi îndeplinesc obligaIiile declarative, iar
creanJa fiscalK se stabileLte de organul fiscal central prin
decizie, precum Mi în cazul declaraNiei depuse potrivit art. 107

alin. (5). În acest caz, în scopul aplicrii alin. (1) lit. a),
creana aferent unei perioade fiscale, stabilit de organul
fiscal central, se repartizeaz pe termenele de plat
corespunztoare din anul de impunere, cu excepia cazului în
care obligaiile fiscale au fost stabilite în anul fiscal de
impunere.
(3) În cazul în care, în cadrul unei proceduri de control
fiscal, organul fiscal central stabile te diferen e de impozit
suplimentare, dobânzile se calculeaz la diferen a de impozit
începând cu prima zi a anului fiscal urm tor celui de impunere.
(4) Prevederile alin. (1)-(3) sunt aplicabile i în cazul
contribuiilor sociale.
(la 03-09-2017 Articolul 175 din Capitolul III , Titlul VII
a fost completat de Punctul 48, Articolul I din ORDONANA nr. 30
din 30 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din
31 august 2017)
ART. 176
Penaliti de întârziere
(1) Penalitile de întârziere se calculeaz pentru fiecare
zi de întârziere, începând cu ziua imediat urmtoare termenului
de scaden i pân la data stingerii sumei datorate, inclusiv.
Dispoziiile art. 174 alin. (2)-(4) i art. 175 sunt aplicabile
în mod corespunztor.
(2) Nivelul penalit ii de întârziere este de 0,01% pentru
fiecare zi de întârziere.
(3) Penalitatea de întârziere nu înl!tur" obliga#ia de plat$
a dobânzilor.
(4) Penalitatea de întârziere nu se aplic% pentru
obliga&iile fiscale principale pentru care se datoreaz'
penalitate de nedeclarare potrivit art. 181.
(la 03-09-2017 Alineatul (4) din Articolul 176 , Capitolul III
, Titlul VII a fost modificat de Punctul 49, Articolul I din
ORDONAN(A nr. 30 din 30 august 2017, publicat) în MONITORUL
OFICIAL nr. 708 din 31 august 2017)
ART. 177
Dobânzi *i penalit+,i de întârziere în cazul pl-.ilor
efectuate prin decontare bancar/
(1) Nedecontarea de c0tre institu1iile de credit a sumelor
cuvenite bugetului general consolidat în termen de 3 zile
lucr2toare de la data debit3rii contului
contribuabilului/pl4titorului nu îl exonereaz5 pe
contribuabil/pl6titor de obliga7ia de plat8 a sumelor respective

i atrage pentru acesta dobânzi i penaliti de întârziere la
nivelul celor prevzute la art. 174 i 176, dup termenul de 3

zile.
(2) Pentru recuperarea sumelor datorate bugetului general
consolidat i nedecontate de instituiile de credit, precum i a
dobânzilor i penalit ilor de întârziere prev zute la alin.
(1), contribuabilul/pltitorul se poate îndrepta împotriva
instituiei de credit respective.
ART. 178
Dobânzi i penaliti de întârziere în cazul compensrii
În cazul creanelor fiscale stinse prin compensare,
dobânzile i penalitile de întârziere, dup caz, se calculeaz
pân la data prevzut la art. 167 alin. (4).
ART. 179
Dobânzi i penaliti de întârziere în cazul deschiderii
procedurii insolven ei
În cazul debitorilor c!rora li s-a deschis procedura
insolven"ei, pentru crean#ele fiscale n$scute anterior sau
ulterior datei deschiderii procedurii insolven%ei se datoreaz&
dobânzi 'i penalit()i de întârziere, potrivit legii care
reglementeaz* aceast+ procedur,.

ART. 180
Dobânzi -i penalit./i de întârziere în cazul debitorilor
pentru care s-a pronun0at o hot1râre de dizolvare
(1) Pentru crean2ele fiscale n3scute anterior sau ulterior
datei înregistr4rii hot5rârii de dizolvare a debitorului în
registrul comer6ului, începând cu aceast7 dat8 nu se mai
datoreaz9 :i nu se calculeaz; dobânzi <i penalit=>i de
întârziere.
(2) În cazul în care prin hot?râre judec@toreascA definitivB
a fost desfiinCat actul care a stat la baza înregistrDrii
dizolvErii, se calculeazF dobânzi Gi penalitHIi de întârziere
între data înregistrJrii în registrul comerKului a actelor de
dizolvare Li data rMmânerii definitive a hotNrârii de
desfiinOare.
ART. 181
Penalitatea de nedeclarare în cazul creanPelor fiscale
administrate de organul fiscal central
(1) Pentru obligaQiile fiscale principale nedeclarate sau
declarate incorect de contribuabil/plRtitor Si stabilite de
organul de inspecTie fiscalU prin decizii de impunere,
contribuabilul/plVtitorul datoreazW o penalitate de nedeclarare
de 0,08% pe fiecare zi, începând cu ziua imediat urmXtoare

scadenei i pân la data stingerii sumei datorate, inclusiv,
din obliga iile fiscale principale nedeclarate sau declarate
incorect de contribuabil/pltitor i stabilite de organul de
inspecie fiscal prin decizii de impunere.
(2) Penalitatea de nedeclarare stabilit potrivit alin. (1)
se reduce, la cererea contribuabilului/pl titorului, cu 75%,
dac obliga iile fiscale principale stabilite prin decizie:
a) se sting prin plat sau compensare pân la termenul
prevzut la art. 156 alin. (1);
b) sunt ealonate la plat, în condiiile legii. În acest
caz, reducerea se acord la finalizarea ealonrii la plat.
(3) Penalitatea de nedeclarare prevzut la alin. (1) se
majoreaz cu 100% în cazul în care obligaiile fiscale
principale au rezultat ca urmare a svâririi unor fapte de
evaziune fiscal, constatate de organele judiciare, potrivit
legii.
(4) Aplicarea penalitii de nedeclarare prevzute de
prezentul articol nu înl tur! obliga"ia de plat# a dobânzilor
prev$zute de prezentul cod.
(5) Penalitatea de nedeclarare constituie venit al bugetului
de stat.
(6) Organul fiscal nu stabile%te penalitatea de nedeclarare
prev&zut' de prezentul articol dac( aceasta este mai mic) de 50
lei.
(7) Penalitatea de nedeclarare nu se aplic* dac+ obliga,iile
fiscale principale nedeclarate sau declarate incorect de
contribuabil/pl-titor .i stabilite de organul de inspec/ie
fiscal0 prin decizii de impunere rezult1 din aplicarea unor
prevederi ale legisla2iei fiscale de c3tre
contribuabil/pl4titor, potrivit interpret5rii organului fiscal
cuprinse în norme, instruc6iuni, circulare sau opinii comunicate
contribuabilului/pl7titorului de c8tre organul fiscal central.
(8) Despre aplicarea penalit9:ii de nedeclarare potrivit
alin. (1) sau, dup; caz, despre neaplicarea acesteia potrivit
alin. (6) sau (7), se consemneaz< =i se motiveaz> în raportul de
inspec?ie fiscal@. Prevederile art. 130 alin. (5) Ai ale art.
131 alin. (2) sunt aplicabile în mod corespunzBtor.
(9) În situaCia în care obligaDiile fiscale principale sunt
stabilite de organul de inspecEie fiscalF ca urmare a
nedepunerii declaraGiei de impunere, se aplicH numai penalitatea
de nedeclarare, fIrJ a se aplica sancKiunea contravenLionalM
pentru nedepunerea declaraNiei.
(10) Procedura de aplicare a prezentului articol se aprobO
prin ordin al prePedintelui A.N.A.F.
(11) Cu excepQia situaRiei prevSzute la alin. (3),
penalitatea de nedeclarare nu poate fi mai mare decât nivelul

creanei fiscale principale la care se aplic, ori de câte ori
prin aplicarea metodei de calcul prev zute la alin. (1)
penalitatea de nedeclarare depete acest nivel.
(12) Prevederile prezentului articol se aplic în mod
corespunztor i pentru obliga iile fiscale principale stabilite
prin decizie de impunere emis ca urmare a procedurii de
verificare a situa iei fiscale personale. În acest caz,
penalitatea de nedeclarare se calculeaz începând cu prima zi a
anului fiscal urm tor celui de impunere i pân la data
stingerii sumei datorate inclusiv.
(la 03-09-2017 Articolul 181 din Capitolul III , Titlul VII
a fost completat de Punctul 50, Articolul I din ORDONANA nr. 30
din 30 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din
31 august 2017)
ART. 182
Dobânzi în cazul sumelor de restituit sau de rambursat de la
buget
(1) Pentru sumele de restituit sau de rambursat de la buget,
contribuabilul/pltitorul are dreptul la dobând din ziua
urmtoare expirrii termenului prevzut la art. 168 alin. (4)
sau la art. 77, dup caz, pân la data stingerii prin oricare
dintre modalitile prevzute de lege. Acordarea dobânzilor se
face la cererea contribuabilului/pltitorului.
(2) În cazul creanelor contribuabilului/pltitorului
rezultate din anularea unui act administrativ fiscal prin care
au fost stabilite obligaii fiscale de plat !i care au fost
stinse anterior anul"rii, contribuabilul/pl#titorul este
îndrept$%it la dobând& începând cu ziua în care a operat
stingerea crean'ei fiscale individualizate în actul
administrativ anulat (i pân) în ziua restituirii sau compens*rii
crean+ei contribuabilului/pl,titorului rezultate în urma
anul-rii actului administrativ fiscal. Aceast. prevedere nu se
aplic/ în situa0ia în care contribuabilul/pl1titorul a solicitat
acordarea de desp2gubiri, în condi3iile art. 18 din Legea nr.
554/2004, cu modific4rile 5i complet6rile ulterioare, precum 7i
în situa8ia prev9zut: la art. 107 alin. (5).
(3) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile ;i pentru
crean<ele fiscale ce au f=cut obiectul unei cereri de
restituire, respins> de organul fiscal, dar admis? definitiv de
organul de solu@ionare a contestaAiilor sau de instanBa
judecCtoreascD.
(4) Nivelul dobânzii este cel prevEzut la art. 174 alin. (5)
Fi se suportG din acelaHi buget din care se restituie ori se

ramburseaz, dup caz, sumele solicitate de
contribuabil/pltitor.
ART. 183
Majorri de întârziere în cazul obligaiilor fiscale
datorate bugetelor locale
(1) Prin excepie de la prevederile art. 173 i 176, pentru
neachitarea la termenul de scaden de c tre debitor a
obliga iilor fiscale principale datorate bugetelor locale, se
datoreaz dup acest termen major ri de întârziere.
(2) Nivelul majorrii de întârziere este de 1% din cuantumul
obligaiilor fiscale principale neachitate în termen, calculat
pentru fiecare lun sau fraciune de lun, începând cu ziua
imediat urmtoare termenului de scaden i pân la data
stingerii sumei datorate, inclusiv.
(3) Prevederile art. 173-180 i art. 182 sunt aplicabile în
mod corespunztor.
(4) Pentru sumele de restituit de la bugetul local se
datoreaz majorri de întârziere. Nivelul i modul de calcul al
majorrii de întârziere sunt cele prevzute la alin. (2).
CAP. IV
Înlesniri la plat
SEC!IUNEA 1
Instituirea posibilit"#ii acord$rii înlesnirilor la plat%
ART. 184
Instituirea posibilit&'ii acord(rii e)alon*rilor la plat+ de
c,tre organul fiscal central
(1) Organele fiscale centrale acord- la cererea debitorilor
e.alon/ri la plat0 pe o perioad1 de cel mult 5 ani, dac2 sunt
îndeplinite condi3iile de acordare a acestora. Pentru debitorii
care nu constituie niciun fel de garan4ie potrivit prezentului
capitol, e5alonarea se acord6 pe cel mult 6 luni.
(la 03-09-2017 Alineatul (1) din Articolul 184 , Sectiunea 1 ,
Capitolul IV , Titlul VII a fost modificat de Punctul 51,
Articolul I din ORDONAN7A nr. 30 din 30 august 2017, publicat8
în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 31 august 2017)
(2) În sensul prezentului capitol, asocierile f9r:
personalitate juridic; care, potrivit legii, au calitatea de
debitor sunt asimilate persoanelor juridice.
(3) E<alonarea la plat= se acord> pentru toate obliga?iile
fiscale înscrise în certificatul de atestare fiscal@, dacA sunt
îndeplinite condiBiile prevCzute de prezentul capitol.
(4) Prevederile alin. (3) se aplicD Ei pentru obligaFiile
fiscale preluate de organele fiscale de la alt organ fiscal sau
de la altG autoritate publicH ca urmare a transferului de

competen , în situaia în care acesta are loc pe perioada
derulrii unei ealonri la plat. În acest scop, organul fiscal
competent comunic debitorului o întiin are de plat privind
obliga iile fiscale individualizate în acte administrative
preluate ca urmare a transferului de competen , precum i
deciziile referitoare la obligaiile fiscale accesorii aferente.
(5) În scopul acordrii ealonrii la plat, sunt asimilate
obligaiilor fiscale:
a) amenzile de orice fel administrate de organul fiscal;
b) creanele bugetare stabilite de alte organe i transmise
spre recuperare organelor fiscale, potrivit legii, inclusiv
creanele bugetare rezultate din raporturi juridice contractuale
stabilite prin hotrâri judectoreti sau alte înscrisuri care,
potrivit legii, constituie titluri executorii.
(6) Ealonarea la plat nu se acord pentru:
a) obligaiile fiscale care au fcut obiectul unei e alon!ri
acordate în temeiul prezentului capitol, care "i-a pierdut
valabilitatea;
b) obliga#iile fiscale care au scaden$a %i/sau termenul de
plat& dup' data eliber(rii certificatului de atestare fiscal);
c) obliga*iile fiscale care, la data eliber+rii
certificatului de atestare fiscal,, intr- sub inciden.a art.
167, în limita sumei de rambursat/de restituit/de plat/ de la
buget;
d) obliga0iile fiscale stabilite prin acte administrative
fiscale care, la data eliber1rii certificatului de atestare
fiscal2, sunt suspendate în condi3iile art. 14 sau 15 din Legea
nr. 554/2004, cu modific4rile 5i complet6rile ulterioare. În
cazul în care suspendarea execut7rii actului administrativ
fiscal înceteaz8 dup9 data comunic:rii unei decizii de e;alonare
la plat<, debitorul poate solicita includerea în e=alonare a
obliga>iilor fiscale ce au f?cut obiectul suspend@rii, precum Ai
a obligaBiilor fiscale accesorii aferente. În acest scop,
organul fiscal competent comunicC debitorului o înDtiinEare de
platF privind obligaGiile fiscale individualizate în acte
administrative pentru care a încetat suspendarea executHrii,
precum Ii deciziile referitoare la obligaJiile fiscale accesorii
aferente.
(7) EKalonarea la platL nu se acordM nici pentru obligaNiile
fiscale în sumO totalP mai micQ de 500 lei în cazul persoanelor
fizice Ri 5.000 lei în cazul persoanelor juridice.
(8) Perioada de eSalonare la platT se stabileUte de organul
fiscal competent în funcVie de cuantumul obligaWiilor fiscale Xi
de capacitatea financiarY de platZ a debitorului. Perioada de

ealonare la plat acordat nu poate fi mai mare decât perioada
de ealonare la plat solicitat.
ART. 185
Instituirea posibilitii acordrii înlesnirilor la plat de
c tre organul fiscal local
(1) La cererea temeinic justificat a contribuabilului,
organul fiscal local poate acorda pentru obliga iile fiscale
restante urm toarele înlesniri la plat:
a) ealonri i/sau amânri la plata obligaiilor fiscale,
precum i a obligaiilor bugetare prevzute la art. 184 alin.
(5);
b) scutiri sau reduceri de majorri de întârziere.
(2) Ealonarea la plat se acord pe o perioad de cel mult
5 ani, iar amânarea la plat se acord pe o perioad de cel mult
6 luni, dar care nu poate dep i data de 20 decembrie a anului
fiscal în care se acord!.
(3) Pe perioada pentru care au fost acordate amân"ri sau
e#alon$ri la plat%, pentru obliga&iile fiscale principale
e'alonate sau amânate la plat(, se datoreaz) major*ri de
întârziere de 0,5% pe lun+ sau frac,iune de lun-, reprezentând
echivalentul prejudiciului.
(4) Pe perioada e.alon/rii 0i/sau amân1rii la plat2, un
procent de 50% din major3rile de întârziere reprezentând
componenta de penalitate a acestora, aferente obliga4iilor
fiscale e5alonate sau amânate la plat6, se amân7 la plat8. În
situa9ia în care sumele e:alonate sau amânate au fost stinse în
totalitate, major;rile de întârziere amânate la plat< se
anuleaz=.
(5) Pentru obliga>iile fiscale e?alonate @i/sau amânate la
platA, contribuabilii trebuie sB constituie garanCii astfel:
a) în cazul persoanelor fizice, o sumD egalE cu douF rate
medii din eGalonare, reprezentând obligaHii fiscale locale
eIalonate Ji majorKri de întârziere calculate, în cazul
eLalonMrilor la platN, sau o sumO rezultatP din raportul dintre
contravaloarea debitelor amânate Qi majorRrile de întârziere
calculate Si numTrul de luni aprobate pentru amânare la platU,
în cazul amânVrilor la platW;
b) în cazul persoanelor juridice garanXia trebuie sY acopere
totalul obligaZiilor fiscale e[alonate \i/sau amânate la plat].
(6) Prin hot^râre a autorit_`ii deliberative se aproba
procedura de acordare a înlesnirilor la platb.
(7) În cazul contribuabilului persoanc juridicd, acordarea
înlesnirilor prevezute la alin. (1) lit. b) se realizeazf cu
respectarea regulilor în domeniul ajutorului de stat.

SECIUNEA a 2-a
Procedura de acordare a ealonrii la plat de ctre organul
fiscal central
ART. 186
Condiii de acordare a ealonrii la plat
(1) Pentru acordarea unei e alon ri la plat de c tre
organul fiscal central, debitorul trebuie s îndeplineasc
cumulativ urmtoarele condiii:
a) s se afle în dificultate generat de lipsa temporar de
disponibiliti bneti i s aib capacitate financiar de
plat pe perioada de ealonare la plat. Aceste situaii se
apreciaz de organul fiscal competent pe baza programului de
restructurare sau de redresare financiar! ori a altor informa"ii
#i/sau documente relevante, prezentate de debitor sau de$inute
de organul fiscal;
b) s% aib& constituit' garan(ia potrivit art. 193;
c) s) nu se afle în procedura insolven*ei;
d) s+ nu se afle în dizolvare potrivit prevederilor legale
în vigoare;
e) s, nu li se fi stabilit r-spunderea potrivit legisla.iei
privind insolven/a 0i/sau r1spunderea solidar2, potrivit
prevederilor art. 25 3i 26. Prin excep4ie, dac5 actele prin care
s-a stabilit r6spunderea sunt definitive în sistemul c7ilor
administrative 8i judiciare de atac, iar suma pentru care a fost
atras9 r:spunderea a fost achitat;, condi<ia se consider=
îndeplinit>.
(2) Pe lâng? condi@iile prevAzute la alin. (1), debitorul
trebuie sB aibC depuse toate declaraDiile fiscale, potrivit
vectorului fiscal. AceastE condiFie trebuie îndeplinitG la data
eliberHrii certificatului de atestare fiscalI.
(3) CondiJia prevKzutL la alin. (2) se considerM îndeplinitN
Oi în cazul în care, pentru perioadele în care nu s-au depus
declaraPii fiscale, obligaQiile fiscale au fost stabilite, prin
decizie, de cRtre organul fiscal.
(3^1) Prin excepSie de la prevederile alin. (1) lit. a), în
cazul debitorilor care nu deTin bunuri în proprietate, situaUia
de dificultate generatV de lipsa temporarW de disponibilitXYi
bZne[ti \i capacitatea financiar] de plat^ pe perioada de
e_alonare la plat` se menaioneazb de debitor în cererea depusc
potrivit art. 187. Organul fiscal competent verificd ei constatf
situagia de dificultate generath de lipsa temporari de
disponibilitjki blnemti din informaniile prezentate de debitor
în cerere oi/sau din informapii qi/sau documente relevante
derinute de organul fiscal.

(la 30-03-2018 Articolul 186 din Sectiunea a 2-a , Capitolul
IV , Titlul VII a fost completat de Punctul 2, Articolul V din
ORDONANA DE URGEN  nr. 25 din 29 martie 2018, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 30 martie 2018)
(4) Prin excepie de la prevederile alin. (1) lit. b), în
situaia debitorilor care nu dein bunuri în proprietate sau
acestea sunt insuficiente pentru a constitui garaniile
prevzute de prezentul capitol, organul fiscal poate acorda
e alonarea la plat dac sunt îndeplinite celelalte condi ii
prev zute la alin. (1). În acest caz, penalitile de întârziere
cuprinse în certificatul de atestare fiscal nu se amân la
plat i se includ în ealonare.
(la 03-09-2017 Alineatul (4) din Articolul 186 , Sectiunea a 2a , Capitolul IV , Titlul VII a fost modificat de Punctul 52,
Articolul I din ORDONANA nr. 30 din 30 august 2017, publicat
în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 31 august 2017)



*) Not! CTCE:
Conform alin. (5) al articolului II din ORDONAN"A nr. 30 din
30 august 2017, publicat# în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 31
august 2017, prevederile art. 186 alin. (4), art. 206 alin. (6)
$i ale art. 208 alin. (1) din Legea nr. 207/2015, cu
modific%rile &i complet'rile ulterioare, astfel cum au fost
modificate prin art. I, se aplic( )i e*alon+rilor la plat,
aflate în derulare la data intr-rii în vigoare a prezentei
ordonan.e. În acest caz, din oficiu, în termen de 30 de zile de
la data intr/rii în vigoare a prezentei ordonan0e organul fiscal
reface graficele de e1alonare 2i emite decizie de amânare la
plat3 pentru penalit45ile de întârziere incluse în ratele de
e6alonare exigibile dup7 data intr8rii în vigoare a prezentei
ordonan9e, iar în cazul debitorilor cu risc fiscal mic :i pentru
un procent de 50% din dobânzile incluse în ratele de e;alonare
exigibile, dup< data intr=rii în vigoare a prezentei ordonan>e.
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ART. 187
Cererea de acordare a eIalonJrii la platK
(1) Cererea de acordare a eLalonMrii la platN, denumitO în
continuare cerere, se depune la registratura organului fiscal
competent sau se transmite prin poPtQ cu confirmare de primire
Ri se soluSioneazT de organul fiscal competent, în termen de 60
de zile de la data înregistrUrii cererii.
(2) ConVinutul cererii, precum Wi documentele justificative
care se anexeazX acesteia se aprobY prin ordin al preZedintelui
A.N.A.F.

(3) În cazul debitorilor care nu dein bunuri în
proprietate, cererea poate fi înso it de o propunere de grafic
de ealonare la plat. Dispoziiile art. 192 sunt aplicabile în
mod corespunztor.
(la 30-03-2018 Articolul 187 din Sectiunea a 2-a , Capitolul
IV , Titlul VII a fost completat de Punctul 3, Articolul V din
ORDONANA DE URGEN nr. 25 din 29 martie 2018, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 30 martie 2018)
(4) Prin excep ie de la prevederile alin. (1), în cazul
debitorilor care nu de in bunuri în proprietate, cererea se
solu ioneaz de organul fiscal competent în termen de 15 zile de
la data înregistrrii acesteia.
(la 30-03-2018 Articolul 187 din Sectiunea a 2-a , Capitolul
IV , Titlul VII a fost completat de Punctul 3, Articolul V din
ORDONANA DE URGEN nr. 25 din 29 martie 2018, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 30 martie 2018)
ART. 188
Retragerea cererii de acordare a ealonrii la plat
(1) Cererea poate fi retras de debitor pân la emiterea
deciziei de ealonare la plat sau a deciziei de respingere.
Organul fiscal competent comunic debitorului decizia prin care
se ia act de retragerea cererii.
(2) Prin retragerea cererii, debitorul nu pierde dreptul de
a depune o nou cerere.
ART. 189
Prevederi speciale privind stingerea obligaiilor fiscale
În cazul în care în perioada dintre data eliberrii
certificatului de atestare fiscal i data comunic!rii deciziei
de e"alonare la plat# debitorul efectueaz$ pl%&i în conturile
bugetare aferente tipurilor de crean'e fiscale ce fac obiectul
e(alon)rii la plat*, se sting mai întâi obliga+iile exigibile în
aceast, perioad- .i apoi obliga/iile cuprinse în certificatul de
atestare fiscal0, în condi1iile art. 207 alin. (2) sau (3), dup2
caz.
ART. 190
Alte prevederi speciale privind stingerea obliga3iilor
fiscale administrate de organul fiscal central
(1) Pentru deconturile cu sum4 negativ5 de TVA cu op6iune de
rambursare depuse pân7 la data eliber8rii certificatului de
atestare fiscal9 se aplic: dispozi;iile art. 167.

(2) Pe perioada derulrii ealon rii la plat, cu sumele de
rambursat/de restituit se sting obligaiile în ordinea prevzut
la art. 165 alin. (4), în limita sumei aprobate la
rambursare/restituire.
(3) Prin excepie de la prevederile art. 167 alin. (5) lit.
b), în cazul deconturilor cu sum negativ de TVA cu op iune de
rambursare depuse în perioada dintre data eliber rii
certificatului de atestare fiscal
i data emiterii deciziei de
ealonare la plat, momentul exigibilitii sumei de rambursat
este data emiterii deciziei de rambursare.
(4) Prin data emiterii deciziei de rambursare, prevzut la
alin. (3), se înelege data înregistrrii acesteia la organul
fiscal competent.
(5) Diferenele de obligaii fiscale rmase nestinse în urma
soluionrii deconturilor cu sum negativ de TVA cu opiune de
rambursare se comunic debitorului printr-o întiin are de
plat!.
ART. 191
Eliberarea certificatului de atestare fiscal"
(1) Dup# primirea cererii, organul fiscal competent
elibereaz$, din oficiu, certificatul de atestare fiscal%, pe
care îl comunic& debitorului. Eliberarea certificatului de
atestare fiscal' în scopul acord(rii e)alon*rii la plat+ nu este
supus, taxei extrajudiciare de timbru.
(2) Certificatul de atestare fiscal- se elibereaz. în termen
de cel mult 5 zile lucr/toare de la înregistrarea cererii.
(3) Prin excep0ie de la prevederile alin. (2), termenul de
eliberare a certificatului de atestare fiscal1 este de cel mult
10 zile lucr2toare în cazul cererilor depuse de debitorii
persoane fizice care desf34oar5 activit67i economice în mod
independent sau exercit8 profesii libere.
(4) Prin excep9ie de la prevederile art. 158, certificatul
de atestare fiscal: cuprinde obliga;iile fiscale restante
existente în sold la data eliber<rii acestuia.
(la 03-09-2017 Alineatul (4) din Articolul 191 , Sectiunea a 2a , Capitolul IV , Titlul VII a fost modificat de Punctul 53,
Articolul I din ORDONAN=A nr. 30 din 30 august 2017, publicat>
în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 31 august 2017)
(5) Atunci când exist? diferen@e între sumele solicitate de
cAtre debitor în cerere Bi cele înscrise în certificatul de
atestare fiscalC, se procedeazD la punerea de acord a acestora.
(6) Prin excepEie de la prevederile art. 158, certificatul
de atestare fiscalF are valabilitate de 90 de zile de la data
eliberGrii.

(la 03-09-2017 Alineatul (6) din Articolul 191 , Sectiunea a 2a , Capitolul IV , Titlul VII a fost modificat de Punctul 53,
Articolul I din ORDONANA nr. 30 din 30 august 2017, publicat
în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 31 august 2017)
ART. 192
Modul de soluionare a cererii
(1) Cererea debitorului se solu ioneaz de organul fiscal
competent prin decizie de ealonare la plat ori decizie de
respingere, dup caz.
(2) Cuantumul i termenele de plat a ratelor de e alonare
se stabilesc prin grafice de e alonare care fac parte integrant
din decizia de e alonare la plat. În sensul art. 167, ratele
sunt exigibile la aceste termene de plat, cu excepia situaiei
prevzute la art. 190 alin. (2).
(2^1) În cazuri justificate, în funcie de specificul
activitii contribuabilului i de capacitatea financiar de
plat a acestuia pe parcursul unui an, la cererea debitorului,
organul fiscal central poate aproba plata difereniat a ratelor
de ealonare.
(la 03-09-2017 Articolul 192 din Sectiunea a 2-a , Capitolul
IV , Titlul VII a fost completat de Punctul 54, Articolul I din
ORDONANA nr. 30 din 30 august 2017, publicat în MONITORUL
OFICIAL nr. 708 din 31 august 2017)

 !"#$%&'
*) Not( CTCE:

Conform alin. (6) al articolului II din ORDONAN)A nr. 30 din
30 august 2017, publicat* în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 31
august 2017, prevederile art. 192 alin. (2^1) din Legea nr.
207/2015, cu modific+rile ,i complet-rile ulterioare, astfel cum
au fost modificate prin art. I, se aplic. /i e0alon1rilor în
curs la data intr2rii în vigoare a prezentei ordonan3e. În acest
caz, debitorul poate solicita oricând modificarea graficului de
e4alonare.

56789:;<=>

(3) Cererea se solu?ioneaz@ prin decizie de respingere în
oricare dintre urmAtoarele situaBii:
a) în cazul cererilor depuse pentru obligaCiile prevDzute la
art. 184 alin. (6) Ei (7);
b) nu sunt îndeplinite condiFiile de acordare prevGzute la
art. 186 alin. (1) Hi (2);
c) debitorul nu depune documentele justificative necesare
soluIionJrii cererii;

d) cererea i documentele aferente nu prezint nicio
modificare fa de condiiile de acordare a ealonrii la plat
dintr-o cerere anterioar care a fost respins ;
e) în cazul stingerii în totalitate, pân la data emiterii
deciziei de e alonare la plat , a obliga iilor fiscale care au
fcut obiectul cererii de ealonare la plat.
(4) Dup eliberarea certificatului de atestare fiscal i,
dup caz, punerea de acord a sumelor potrivit art. 191 alin.
(5), organul fiscal competent verific încadrarea cererii în
prevederile prezentului capitol i comunic debitorului decizia
de respingere sau acordul de principiu privind ealonarea la
plat, dup caz.
(5) Prin excepie de la prevederile alin. (4), în cazul
debitorilor care nu dein bunuri în proprietate, nu se emite
acord de principiu privind ealonarea la plat.
(la 30-03-2018 Articolul 192 din Sectiunea a 2-a , Capitolul
IV , Titlul VII a fost completat de Punctul 4, Articolul V din
ORDONANA DE URGEN ! nr. 25 din 29 martie 2018, publicat" în
MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 30 martie 2018)
ART. 193
Garan#ii
(1) În termen de cel mult 30 de zile de la data comunic$rii
acordului de principiu, debitorul trebuie s% constituie
garan&ii. La cererea temeinic justificat' a debitorului, organul
fiscal competent poate aproba prelungirea acestui termen cu cel
mult 30 de zile.
(2) Pentru obliga(iile fiscale e)alonate la plat*, precum +i
cele care fac obiectul amân,rii la plat- potrivit art. 208, de
pân. la 5.000 lei în cazul persoanelor fizice /i, respectiv,
20.000 lei în cazul persoanelor juridice, nu este necesar0
constituirea de garan1ii.
(3) Prin excep2ie de la prevederile alin. (1), urm3toarele
categorii de debitori nu trebuie s4 constituie garan5ii:
a) institu6iile publice, astfel cum sunt definite prin Legea
nr. 500/2002 privind finan7ele publice, cu modific8rile 9i
complet:rile ulterioare, precum ;i prin Legea nr. 273/2006, cu
modific<rile =i complet>rile ulterioare, dup? caz;
b) autorit@Aile/serviciile publice autonome înfiinBate prin
lege organicC;
c) unitDEile Fi instituGiile de drept public prevHzute la
art. 7 din OrdonanIa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea
JtiinKificL Mi dezvoltarea tehnologicN, aprobatO cu modificPri
Qi completRri prin Legea nr. 324/2003, cu modificSrile Ti

completrile ulterioare, precum i unit ile i instituiile de
drept public prevzute la art. 26 alin. (1) din Legea nr.
45/2009 privind organizarea i funcionarea Academiei de tiin e
Agricole i Silvice «Gheorghe Ionescu- i eti» i a sistemului
de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii,
silviculturii i industriei alimentare, cu modificrile i
completrile ulterioare;
(la 03-09-2017 Litera c) din Alineatul (3) , Articolul 193 ,
Sectiunea a 2-a , Capitolul IV , Titlul VII a fost modificat
de Punctul 55, Articolul I din ORDONANA nr. 30 din 30 august
2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 31 august 2017)
d) instituiile de învmânt superior de stat.
(4) Debitorii prevzui la alin. (3), precum i debitorii
prevzui la art. 186 alin. (4), care de in în proprietate
bunuri, constituie garan!ii astfel:
a) dac" valoarea bunurilor acoper# valorile prev$zute la
alin. (13) sau (15), dup% caz, debitorii constituie garan&ii la
nivelul acestor valori, cu respectarea prevederilor prezentului
articol;
b) dac' valoarea bunurilor nu acoper( valorile prev)zute la
alin. (13) sau (15), dup* caz, debitorii constituie garan+ii la
valoarea bunurilor de,inute în proprietate, cu respectarea
prevederilor prezentului articol.
(5) Prin acordul de principiu organul fiscal stabile-te
perioada de e.alonare la plat/, data pân0 la care este valabil1
garan2ia în cazul în care aceasta este constituit3 sub forma
scrisorii de garan4ie/poli5ei de asigurare de garan6ie, precum
7i cuantumul garan8iei, cu men9ionarea sumelor e:alonate la
plat;, a dobânzilor datorate pe perioada de e<alonare la plat=
>i a procentului prev?zut la alin. (13), corespunz@tor perioadei
de eAalonare.
(6) GaranBiile pot consta în:
a) mijloace bCneDti consemnate pe numele debitorului la
dispoziEia organului fiscal la o unitate a Trezoreriei Statului;
b) scrisoare de garanFie/poliGH de asigurare de garanIie
potrivit art. 211;
c) instituirea sechestrului asigurJtor asupra bunurilor
proprietate a debitorului;
d) încheierea unui contract de ipotecK sau gaj în favoarea
organului fiscal competent pentru executarea obligaLiilor
fiscale ale debitorului pentru care existM un acord de eNalonare
la platO, având ca obiect bunuri proprietate a unei terPe
persoane. Aceste bunuri trebuie sQ fie libere de orice sarcini,
cu excepRia cazului în care acestea sunt sechestrate exclusiv de

ctre organul fiscal competent, cu respectarea limitelor
prev zute la alin. (16).
(7) Pot forma obiect al garaniilor constituite potrivit
alin. (6) bunurile mobile care nu au durata normal de
funcionare expirat potrivit Legii nr. 15/1994 privind
amortizarea capitalului imobilizat în active corporale i
necorporale, republicat, cu modificrile i complet rile
ulterioare, precum i bunurile mobile care, de i au durata
normal de funcionare expirat, au fost supuse reevalurii
potrivit regulilor contabile în vigoare.
(7^1) Nu pot face obiectul garaniilor prevzute la alin.
(6) lit. c) i d) bunurile perisabile.
(la 03-09-2017 Articolul 193 din Sectiunea a 2-a , Capitolul
IV , Titlul VII a fost completat de Punctul 56, Articolul I din
ORDONANA nr. 30 din 30 august 2017, publicat în MONITORUL
OFICIAL nr. 708 din 31 august 2017)
(8) Bunul ce constituie obiect al garaniei prevzute la
alin. (6) lit. d) nu poate s mai constituie obiect al unei
garanii pentru ealonarea la plat a obligaiilor unui alt
debitor.
(9) Dispoziiile alin. (1) nu se aplic în cazul în care
valoarea bunurilor proprietatea debitorului deja sechestrate de
organul fiscal acoper valoarea prev zut! la alin. (13) sau
(15), dup" caz, cu condi#ia prezent$rii unui raport de evaluare
cu valori actualizate ale bunurilor sechestrate la data
depunerii cererii, în termenul prev%zut la alin. (1).
Dispozi&iile alin. (11) sunt aplicabile în mod corespunz'tor.
(10) În situa(ia în care valoarea bunurilor deja sechestrate
de organul fiscal nu acoper) valoarea prev*zut+ la alin. (13)
sau (15), dup, caz, debitorul constituie garan-ie potrivit
prevederilor alin. (1) pentru diferen.a de valoare neacoperit/.
(11) Bunurile oferite drept garan0ie potrivit alin. (6) lit.
c) 1i d) se evalueaz2 de un expert evaluator independent, care
întocme3te un raport de evaluare. În cazul bunurilor imobile a
c4ror valoare stabilit5 în raportul de evaluare este mai mare
decât valoarea orientativ6 stabilit7 prin expertizele utilizate
de camera notarilor publici, valoarea bunurilor se determin8 la
nivelul valorii orientative stabilite prin expertiza întocmit9
de camera notarilor publici. În cazul bunurilor mobile a c:ror
valoare stabilit; în raportul de evaluare este v<dit
dispropor=ionat> fa?@ de valoarea de piaAB a acestora, organul
fiscal competent poate efectua o nouC evaluare, potrivit
prevederilor art. 63. În acest caz, termenul de soluDionare a

cererii se prelungete cu perioada cuprins între data depunerii
raportului de evaluare i data efecturii noii evaluri.
(12) Pentru bunurile oferite drept garanie potrivit alin.
(6) lit. c) i d), debitorul depune la organul fiscal competent,
în termenul prevzut la alin. (1), raportul de evaluare i alte
documente stabilite prin ordin emis în condi iile art. 209.
(13) Garan iile constituite sub formele prev zute la alin.
(6) trebuie s acopere sumele e alonate la plat, dobânzile
datorate pe perioada ealonrii la plat, plus un procent de
pân la 16% din sumele ealonate la plat, în funcie de
perioada de ealonare la plat, astfel:
a) pentru ealonri de la 13 la 24 de luni, procentul este
de 4%;
b) pentru ealonri de la 25 la 36 de luni, procentul este
de 8%;
c) pentru ealonri de la 37 la 48 de luni, procentul este
de 12%;
d) pentru ealonri de peste 49 de luni, procentul este de
16%.
(14) Prin excep ie de la prevederile alin. (13), garan!iile
constituite sub formele prev"zute la alin. (6) lit. a) #i b)
trebuie s$ acopere sumele e%alonate la plat&, precum 'i
dobânzile datorate pe perioada e(alon)rii la plat*.
(15) În scopul constituirii garan+iei sub forma prev,zut- la
alin. (6) lit. c), dac. bunurile sunt ipotecate/gajate în
favoarea altor creditori, valoarea acestor bunuri trebuie s/
acopere valoarea pentru care s-a constituit ipoteca/gajul,
precum 0i sumele e1alonate la plat2, dobânzile datorate pe
perioada e3alon4rii la plat5, plus un procent de pân6 la 16% din
sumele e7alonate la plat8, în func9ie de perioada de e:alonare
la plat;.
(16) În scopul constituirii garan<iei sub forma prev=zut> la
alin. (6) lit. d), valoarea acestor bunuri trebuie s? acopere
obliga@iile fiscale ale garantului pentru care organul fiscal
competent a instituit sechestrul, precum Ai sumele eBalonate la
platC ale debitorului, dobânzile datorate pe perioada eDalonErii
la platF, plus un procent de pânG la 16% din sumele eHalonate la
platI, în funcJie de perioada de eKalonare la platL.
(17) Perioada de valabilitate a scrisorii de
garanMie/poliNei de asigurare de garanOie trebuie sP fie cu cel
puQin 3 luni mai mare decât scadenRa ultimei rate din eSalonarea
la platT.
(18) Pe parcursul derulUrii eValonWrii la platX, garanYia se
poate înlocui sau redimensiona în funcZie de valoarea ratelor
r[mase de achitat, la cererea debitorului. În acest caz,
procentajul suplimentar al garan\iei care se ia în calcul la

stabilirea valorii garaniei este cel în vigoare la data
înlocuirii sau redimensionrii garan iei, corespunztor
perioadei de timp rmase din ealonarea la plat acordat.
(19) Organul fiscal competent elibereaz garan iile dup
comunicarea deciziei de finalizare a e alon rii la plat ,
prevzut la art. 194 alin. (3), cu excepia situaiei prevzute
la art. 202 alin. (3).
(20) În cazul în care contribuabilul solicit înlocuirea sau
redimensionarea garaniei potrivit alin. (18), iar sumele rmase
din ealonarea la plat sunt mai mici decât limitele prevzute
la alin. (2), prin excepie de la prevederile alin. (19),
organul fiscal elibereaz garaniile.
(21) În cazul în care, pe parcursul derulrii ealonrii la
plat, garan ia constituit! potrivit alin. (15) se execut" de
c#tre un alt creditor, iar sumele distribuite din valorificare,
în favoarea organului fiscal competent, nu acoper$ valoarea
garan%iilor prev&zute la alin. (13), debitorul are obliga'ia
reîntregirii acesteia, pentru obliga(iile fiscale r)mase
nestinse din e*alonarea la plat+.
(22) În cazul în care, pe parcursul derul,rii e-alon.rii la
plat/, bunul care face obiectul garan0iei constituite potrivit
alin. (6) lit. d) 1i alin. (16) se execut2 de c3tre organul
fiscal pentru obliga4iile de plat5 ale garantului, debitorul are
obliga6ia constituirii de garan7ii pentru obliga8iile fiscale
r9mase nestinse din e:alonarea la plat;. În acest caz, pân< la
constituirea garan=iei, sumele r>mase dup? efectuarea
distribuirii sunt indisponibilizate în favoarea organului
fiscal, urmând a stinge obliga@iile rAmase din eBalonarea la
platC dacD garanEia nu este constituitF în termenul prevGzut la
art. 194 alin. (1) lit. m).
(23) La cererea debitorului, organul fiscal competent poate
executa garanHia constituitI sub formele prevJzute la alin. (6)
lit. a) Ki c) sau poate aproba valorificarea bunurilor potrivit
înLelegerii pMrNilor în condiOiile art. 248, în situaPia în care
se stinge întreaga sumQ eRalonatS la platT.
(24) În cazul în care pe parcursul eUalonVrii la platW
bunurile care fac obiectul garanXiei constituite potrivit alin.
(6) lit. c) Yi d), precum Zi alin. (15) [i (16) s-au degradat
ori dreptul de proprietate a acestor bunuri s-a modificat prin
hot\râri judec]tore^ti care constituie titluri executorii, la
solicitarea organului fiscal central, debitorul are obliga_ia
reconstituirii garan`iilor pentru obligaaiile fiscale rbmase
nestinse din ecalonarea la platd dace celelalte garanfii nu sunt
îndestulgtoare.
(la 03-09-2017 Articolul 193 din Sectiunea a 2-a , Capitolul
IV , Titlul VII a fost completat de Punctul 57, Articolul I din

ORDONANA nr. 30 din 30 august 2017, publicat în MONITORUL
OFICIAL nr. 708 din 31 august 2017)
ART. 194
Condiii de men inere a valabilitii ealonrii la plat
(1) E alonarea la plat acordat pentru obliga iile fiscale
î i menine valabilitatea în urmtoarele condiii:
a) s se declare i s se achite, potrivit legii,
obligaiile fiscale administrate de organul fiscal cu termene de
plat începând cu data comunicrii deciziei de ealonare la
plat, cu excepia situaiei în care debitorul a solicitat
ealonarea la plat potrivit art. 195. Ealonarea la plat îi
men ine valabilitatea !i dac" aceste obliga#ii sunt declarate
$i/sau achitate pân% la data de 25 a lunii urm&toare scaden'ei
prev(zute de lege inclusiv sau pân) la finalizarea e*alon+rii la
plat, în situa-ia în care acest termen se împline.te dup/ data
stingerii în totalitate a obliga0iilor fiscale e1alonate la
plat2;
b) s3 se achite, potrivit legii, obliga4iile fiscale
stabilite de organul fiscal competent prin decizie, cu termene
de plat5 începând cu data comunic6rii deciziei de e7alonare la
plat8, cu excep9ia situa:iei în care debitorul a solicitat
e;alonarea la plat< potrivit art. 195. E=alonarea la plat> î?i
men@ine valabilitatea Ai dacB aceste obligaCii sunt achitate în
cel mult 30 de zile de la termenul de platD prevEzut de lege sau
pânF la finalizarea perioadei de eGalonare la platH în situaIia
în care termenul de 30 de zile se împlineJte dupK aceastL datM;
c) sN se achite diferenOele de obligaPii fiscale rezultate
din declaraQii rectificative în termen de cel mult 30 de zile de
la data depunerii declaraRiei, cu excepSia situaTiei în care
debitorul a solicitat eUalonarea la platV potrivit art. 195;
d) sW se respecte cuantumul Xi termenele de platY din
graficul de eZalonare. E[alonarea la plat\ î]i men^ine
valabilitatea _i dac` rata de eaalonare este achitatb pânc la
urmdtorul termen de plate din graficul de efalonare;
e) sg se achite obligahiile fiscale administrate de organul
fiscal, nestinse la data comunicirii deciziei de ejalonare la
platk li care nu fac obiectul emalonnrii la plato, în termen de
cel mult 180 de zile de la data comunicprii acestei decizii sau
pânq la finalizarea eralonsrii la platt;
(la 03-09-2017 Litera e) din Alineatul (1) , Articolul 194 ,
Sectiunea a 2-a , Capitolul IV , Titlul VII a fost modificatu
de Punctul 58, Articolul I din ORDONANvA nr. 30 din 30 august
2017, publicatw în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 31 august 2017)
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*) Not CTCE:
Conform alin. (7) al articolului II din ORDONANA nr. 30 din
30 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 31
august 2017, prevederile art. 194 alin. (1) lit. e) din Legea
nr. 207/2015, cu modificrile i completrile ulterioare, astfel
cum au fost modificate prin art. I, se aplic i pentru
obligaiile fiscale care nu fac obiectul e alon rii la plat
i
sunt nestinse la data intr rii în vigoare a prezentei ordonane.


f) s se achite creanele stabilite de alte organe decât
organele fiscale i transmise spre recuperare organelor fiscale,
precum i amenzile de orice fel, pentru care au fost comunicate
somaii dup data comunicrii deciziei de e alonare la plat!, în
cel mult 180 de zile de la comunicarea soma"iei sau pân# la
finalizarea e$alon%rii la plat& în situa'ia în care termenul de
180 de zile se împline(te dup) data stingerii în totalitate a
obliga*iilor fiscale e+alonate la plat,, cu excep-ia situa.iei
în care contribuabilul a solicitat e/alonarea potrivit art. 195;
g) s0 achite obliga1iile fiscale r2mase nestinse dup3
solu4ionarea deconturilor potrivit art. 190 alin. (5), în cel
mult 30 de zile de la data comunic5rii în6tiin78rii de plat9, cu
excep:ia situa;iei în care debitorul a solicitat e<alonarea la
plat= potrivit art. 195;
h) s> se achite, în termen de cel mult 30 de zile de la data
comunic?rii în@tiinABrii de platC, obligaDiile fiscale stabilite

în acte administrative fiscale ce au fost suspendate în
condiEiile art. 14 sau 15 din Legea nr. 554/2004, cu
modificFrile Gi completHrile ulterioare, Ii pentru care
suspendarea executJrii actului administrativ fiscal a încetat
dupK data comunicLrii deciziei de eMalonare la platN, cu
excepOia situaPiei în care debitorul a solicitat eQalonarea la
platR a acestor sume;
i) sS se achite, în termen de cel mult 30 de zile de la data
comunicTrii înUtiinVWrii de platX, obligaYiile fiscale stabilite
de alte autoritZ[i a c\ror administrare a fost transferat]
organului fiscal dup^ emiterea unei decizii de e_alonare la
plat`, cu excepaia situabiei în care debitorul a solicitat
ecalonarea la platd a acestor sume;
j) se achite sumele pentru care s-a stabilit rfspunderea
potrivit prevederilor legislagiei privind insolvenha ii/sau
rjspunderea solidark potrivit prevederilor art. 25 li 26, în cel
mult 30 de zile de la data stabilirii rmspunderii;
k) sn nu intre sub incidenoa uneia dintre situapiile
prevqzute la art. 186 alin. (1) lit. c) ri d);
l) ss se reîntregeasct garanuia în condiviile prevwzute la
art. 193 alin. (21), în cel mult 15 zile de la data distribuirii

sumelor rezultate din valorificarea bunurilor de ctre ali
creditori;
m) s constituie garania în condiiile prevzute la art.
193 alin. (22), în cel mult 15 zile de la data comunicrii de
ctre organul fiscal a întiin rii cu privire la distribuirea
sumelor rezultate din valorificarea bunurilor.
m^1) s constituie garan ia în condi iile prevzute la art.
193 alin. (24), în cel mult 15 zile de la data comunicrii
solicitrii organului fiscal central;
(la 03-09-2017 Alineatul (1) din Articolul 194 , Sectiunea a
2-a , Capitolul IV , Titlul VII a fost completat de Punctul 59,
Articolul I din ORDONANA nr. 30 din 30 august 2017, publicat
în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 31 august 2017)
n) s se achite, în termen de cel mult 30 de zile de la data
comunicrii întiinrii de plat, obligaiile fiscale datorate
de debitorii care fuzioneaz, potrivit legii, i care nu
beneficiaz de ealonarea la plat, cu excepia situa iei în
care debitorul a solicitat e!alonarea potrivit art. 195.
---------Lit. n) a alin. (1) al art. 194 a fost introdus" de pct. 6
al art. II din ORDONAN#A DE URGEN$% nr. 50 din 27 octombrie
2015, publicat& în MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 3 noiembrie
2015.
(2) În situa'ia în care termenele prev(zute la alin. (1) se
împlinesc dup) data finaliz*rii e+alon,rii la plat-, obliga.iile
fiscale trebuie stinse pân/ la data finaliz0rii e1alon2rii la
plat3.
(3) În situa4ia în care sumele e5alonate la plat6 au fost
stinse în totalitate 7i au fost respectate condi8iile prev9zute
la alin. (1), organul fiscal competent comunic: debitorului
decizia de finalizare a e;alon<rii la plat=.
ART. 195
Modificarea deciziei de e>alonare la plat? în perioada de
valabilitate a e@alonArii
(1) Pe perioada de valabilitate a eBalonCrii, decizia de
eDalonare la platE poate fi modificatF la cererea debitorului
prin includerea în eGalonare a urmHtoarelor obligaIii fiscale
cuprinse în certificatul de atestare fiscalJ emis de organul
fiscal competent:
a) cele prevKzute la art. 184 alin. (6) lit. d);

b) obligaiile fiscale stabilite de alte autorit i a cror
administrare a fost transferat organului fiscal dup emiterea
unei decizii de ealonare la plat;
c) obligaiile fiscale principale stabilite de organul de
inspec ie fiscal prin decizie de impunere, precum i
obliga iile fiscale accesorii aferente acestora, cu termene de
plat dup data comunicrii deciziei de ealonare la plat;
d) obligaiile fiscale administrate de organul fiscal cu
termene de plat începând cu data comunicrii deciziei de
ealonare la plat;
e) diferenele de obligaii fiscale rezultate din declaraii
rectificative;
f) creanele stabilite de alte organe i transmise spre
recuperare organului fiscal, precum i amenzile de orice fel, în
situaia în care transmiterea creanelor se efectueaz pe
perioada derul rii e!alon"rii la plat#;
(la 03-09-2017 Litera f) din Alineatul (1) , Articolul 195 ,
Sectiunea a 2-a , Capitolul IV , Titlul VII a fost modificat$
de Punctul 60, Articolul I din ORDONAN%A nr. 30 din 30 august
2017, publicat& în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 31 august 2017)
g) obliga'iile fiscale r(mase nestinse dup) solu*ionarea
deconturilor potrivit art. 190 alin. (5).
(2) Contribuabilul poate depune cel mult dou+ cereri de
modificare a deciziei de e,alonare la plat- într-un an de
e.alonare sau, dup/ caz, frac0ie de an de e1alonare, calculat
începând cu data comunic2rii deciziei de e3alonare. Aceste
prevederi nu sunt aplicabile obliga4iilor fiscale prev5zute la
alin. (1) lit. a) 6i b) 7i alin. (11).
(3) Cererea se depune pân8 la împlinirea termenului prev9zut
la art. 194 alin. (1) lit. a), b), c), f), g), h) sau i), dup:
caz, ;i se solu<ioneaz= de organul fiscal competent prin decizie
de modificare a deciziei de e>alonare la plat? sau decizie de
respingere, dup@ caz.
(4) Pentru obligaAiile fiscale prevBzute la alin. (1),
includerea în eCalonare se efectueazD cu menEinerea perioadei de
eFalonare deja aprobate.
(5) Prin excepGie de la dispoziHiile alin. (4), pentru
obligaIiile fiscale prevJzute la alin. (1), precum Ki pentru
sumele rLmase de platM din eNalonarea la platO în derulare, la
cererea debitorului, se poate aproba Pi o altQ perioadR de
eSalonare, dar care nu poate depTUi perioada prevVzutW la art.
184 sau 206, dupX caz. DispoziYiile art. 184 alin. (8) sunt
aplicabile în mod corespunzZtor.
(6) Cuantumul [i termenele de plat\ ale noilor rate de
e]alonare se stabilesc prin grafice de e^alonare care fac parte

integrant din decizia de modificare a deciziei de ealonare la
plat .
(7) Dup depunerea cererii, în termen de 10 zile de la
emiterea acordului de principiu de ctre organul fiscal central,
debitorul trebuie s constituie i garaniile prevzute de
prezentul capitol, corespunz tor condi iilor în care urmeaz s
se modifice decizia de e alonare la plat.
(la 03-09-2017 Alineatul (7) din Articolul 195 , Sectiunea a 2a , Capitolul IV , Titlul VII a fost modificat de Punctul 61,
Articolul I din ORDONANA nr. 30 din 30 august 2017, publicat
în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 31 august 2017)


*) Not CTCE:

Conform alin. (8) al articolului II din ORDONANA nr. 30 din
30 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 31
august 2017, prevederile art. 195 alin. (7) din Legea nr.
207/2015, cu modificrile i complet rile ulterioare, astfel cum
au fost modificate prin art. I, se aplic! "i pentru cererile de
modificare în curs de solu#ionare la data intr$rii în vigoare a
ordonan%ei.
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(8) Debitorul nu trebuie s0 constituie garan1ii în situa2ia
în care valoarea garan3iilor deja constituite acoper4
obliga5iile fiscale r6mase din e7alonarea la plat8, precum 9i
obliga:iile fiscale pentru care se solicit; modificarea deciziei
de e<alonare la plat=. În situa>ia garan?iilor deja constituite
potrivit art. 193 alin. (6) lit. d), se încheie un act adi@ional
la contractul de ipotecA/gaj.
(8^1) În situaBia debitorilor care deCin bunuri în
proprietate, insuficiente pentru a constitui garanDiile în
cuantumul prevEzut la prezentul capitol, organul fiscal central
poate aproba cererea de modificare a deciziei de eFalonare la
platG dacH sunt îndeplinite celelalte condiIii prevJzute la art.
186 alin. (1). În acest caz, penalitKLile de întârziere nu se
amânM la platN, ci se includ în eOalonare, iar decizia de
amânare la platP a penalitQRilor de întârziere Si a
penalitTUilor de nedeclarare se anuleazV.
(la 03-09-2017 Articolul 195 din Sectiunea a 2-a , Capitolul
IV , Titlul VII a fost completat de Punctul 62, Articolul I din
ORDONANWA nr. 30 din 30 august 2017, publicatX în MONITORUL
OFICIAL nr. 708 din 31 august 2017)
(9) Prevederile art. 208 se aplicY în mod corespunzZtor [i
penalit\]ilor de întârziere aferente sumelor prev^zute la alin.
(1).

(10) În situaia în care cererea de modificare a deciziei de
ealonare la plat se respinge, debitorul are obliga ia s
plteasc sumele prevzute la alin. (1) în termen de 30 de zile
de la data comunicrii deciziei de respingere.
(11) În situa ia în care pe perioada de valabilitate a
înlesnirii debitorul ob ine o suspendare a execut rii actului
administrativ fiscal în care sunt individualizate crean e
fiscale ce fac obiectul e alonrii la plat, decizia de
ealonare la plat se modific, la cererea debitorului.
(11^1) În situaia în care pe perioada de valabilitate a
ealonrii se desfiineaz sau se anuleaz, în tot sau în parte,
actul administrativ fiscal în care sunt individualizate creane
fiscale ce fac obiectul ealonrii la plat, decizia de
ealonare la plat se modific în mod corespunz tor, la cererea
debitorului.
(la 03-09-2017 Articolul 195 din Sectiunea a 2-a , Capitolul
IV , Titlul VII a fost completat de Punctul 63, Articolul I din
ORDONAN!A nr. 30 din 30 august 2017, publicat" în MONITORUL
OFICIAL nr. 708 din 31 august 2017)
(12) Prevederile prezentului articol sunt aplicabile în mod
corespunz#tor $i pentru obliga%iile fiscale ale unui debitor
care nu beneficiaz& de e'alonare la plat( )i fuzioneaz*,
potrivit legii, cu un alt debitor care beneficiaz+ de e,alonarea
la plat-.
---------Alin. (12) al art. 195 a fost introdus de pct. 7 al art. II
din ORDONAN.A DE URGEN/0 nr. 50 din 27 octombrie 2015, publicat1
în MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 3 noiembrie 2015.
ART. 196
Renun2area la e3alonarea la plat4
(1) Debitorul poate renun5a la e6alonarea la plat7 pe
perioada de valabilitate a acesteia, prin depunerea unei cereri
de renun8are la e9alonare.
(2) În cazul renun:;rii la e<alonare, debitorul trebuie s=
achite obliga>iile fiscale r?mase din e@alonare pânA la data la
care intervine pierderea valabilitBCii eDalonErii la platF.
Prevederile art. 194 alin. (3) Gi art. 208 alin. (3) sunt
aplicabile în mod corespunzHtor.
(3) În cazul nerespectIrii obligaJiei prevKzute la alin.
(2), sunt aplicabile prevederile referitoare la pierderea
valabilitLMii eNalonOrii la platP.
ART. 197

Dobânzi i penalit i de întârziere
(1) Pe perioada pentru care au fost acordate ealonri la
plat, pentru obligaiile fiscale ealonate la plat, cu
excep ia celor prev zute la art. 173 alin. (2), se datoreaz
i
se calculeaz dobânzi, la nivelul stabilit potrivit art. 174
alin. (5). Prin excepie de la prevederile art. 174 alin. (5),
nivelul dobânzii este de 0,015% pentru fiecare zi de întârziere,
în situaia în care debitorul constituie întreaga garanie sub
forma scrisorii de garanie i/sau poliei de asigurare de
garanie i/sau consemnrii de mijloace bneti la o unitate a
Trezoreriei Statului.
(2) Dobânzile se datoreaz i se calculeaz pentru fiecare
rat din graficul de ealonare la plat începând cu data
emiterii deciziei de ealonare la plat !i pân" la termenul de
plat# din grafic sau pân$ la data achit%rii ratei potrivit art.
194 alin. (1) lit. d), dup& caz.
(2^1) Prin excep'ie de la prevederile alin. (2), în cazul
debitorilor care nu de(in bunuri în proprietate, dobânzile se
datoreaz), se calculeaz* +i se comunic, pentru obliga-iile
fiscale principale e.alonate la plat/, dup0 finalizarea
e1alon2rii la plat3 sau, dup4 caz, la data pierderii
valabilit56ii e7alon8rii la plat9.
(la 30-03-2018 Articolul 197 din Sectiunea a 2-a , Capitolul
IV , Titlul VII a fost completat de Punctul 5, Articolul V din
ORDONAN:A DE URGEN;< nr. 25 din 29 martie 2018, publicat= în
MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 30 martie 2018)
(3) Dobânzile datorate >i calculate în cazul achit?rii cu
întârziere a ratei potrivit art. 194 alin. (1) lit. d) se
comunic@ prin decizie referitoare la obligaAiile de platB
accesorii Ci se achitD potrivit prevederilor art. 156 alin. (1).
(4) Penalitatea de întârziere prevEzutF la art. 176 se
calculeazG pânH la data emiterii deciziei de eIalonare la platJ.
(5) Pentru creanKele bugetare stabilite de alte organe Li
transmise spre recuperare organului fiscal, potrivit legii, Mi
pentru care legislaNia specificO prevede un alt regim privind
calculul dobânzilor, sunt aplicabile prevederile legislaPiei
specifice.
ART. 198
Penalitate
(1) Pentru rata de eQalonare la platR achitatS cu întârziere
pânT la urmUtorul termen de platV din graficul de eWalonare,
potrivit art. 194 alin. (1) lit. d), precum Xi pentru
diferenYele de obligaZii fiscale marcate [i r\mase nestinse dup]
solu^ionarea deconturilor cu sum_ negativ` de TVA cu opaiune de

rambursare, potrivit art. 190 alin. (5), se percepe o
penalitate, care i se comunic debitorului prin decizie
referitoare la obligaiile de plat accesorii i se achit
potrivit prevederilor art. 156 alin. (1).
(2) Nivelul penalitii este de 5% din:
a) suma rmas nestins din rata de e alonare, reprezentând
obliga ii fiscale principale i/sau obliga ii fiscale accesorii
ealonate la plat, inclusiv dobânzile datorate pe perioada
ealonrii la plat, dup caz;
b) diferenele de obligaii fiscale marcate i rmase
nestinse dup soluionarea deconturilor cu sum negativ de TVA
cu opiune de rambursare.
(3) Penalitatea se face venit la bugetul de stat.
ART. 199
Pierderea valabilitii ealon rii la plat! "i consecin#ele
pierderii acesteia
(1) E$alonarea la plat% î&i pierde valabilitatea la data la
care nu sunt respectate dispozi'iile art. 194 alin. (1). Organul
fiscal competent emite o decizie de constatare a pierderii
valabilit()ii e*alon+rii la plat,, care se comunic- debitorului.
(2) Pierderea valabilit./ii e0alon1rii la plat2 atrage
începerea sau continuarea, dup3 caz, a execut4rii silite pentru
întreaga sum5 nestins6.
(3) În cazul pierderii valabilit78ii e9alon:rii la plat;,
pentru sumele r<mase de plat= din e>alonarea la plat? acordat@
de organul fiscal central, reprezentând obligaAii fiscale
principale Bi/sau obligaCii fiscale accesorii eDalonate la
platE, se datoreazF o penalitate de 5%. Prevederile art. 198
alin. (1) Gi (3) se aplicH în mod corespunzItor.
(4) Prevederile alin. (3) nu sunt aplicabile pentru
obligaJiile fiscale principale eKalonate la platL Mi pentru care
se datoreazN penalitate de nedeclarare potrivit art. 181. În
cazul pierderii valabilitOPii eQalonRrii la platS, pentru aceste
obligaTii fiscale se datoreazU penalitatea de nedeclarare
prevVzutW de art. 181 alin. (1).
(la 03-09-2017 Articolul 199 din Sectiunea a 2-a , Capitolul
IV , Titlul VII a fost completat de Punctul 64, Articolul I din
ORDONANXA nr. 30 din 30 august 2017, publicatY în MONITORUL
OFICIAL nr. 708 din 31 august 2017)
ART. 200
MenZinerea e[alon\rii la plat]

(1) Debitorul poate solicita organului fiscal competent
meninerea unei ealonri a c rei valabilitate a fost pierdut
din cauza nerespectrii condiiilor prevzute la art. 194 alin.
(1) lit. a)-j) i l), o singur dat într-un an de e alonare,
dac depune o cerere în acest scop înainte de executarea
garan iei de ctre organul fiscal competent sau înainte de
stingerea obligaiilor fiscale, dup caz. Cererea se
soluioneaz prin emiterea unei decizii de meninere a
valabilitii ealonrii, cu pstrarea perioadei de ealonare
aprobate iniial.
(la 03-09-2017 Alineatul (1) din Articolul 200 , Sectiunea a 2a , Capitolul IV , Titlul VII a fost modificat de Punctul 65,
Articolul I din ORDONANA nr. 30 din 30 august 2017, publicat
în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 31 august 2017)

 !"#$%&
*) Not' CTCE:

Conform alin. (9) al articolului II din ORDONAN(A nr. 30 din
30 august 2017, publicat) în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 31
august 2017, dac* la data intr+rii în vigoare a prezentei
ordonan,e debitorul a beneficiat de men-inerea unei e.alon/ri la
plat0, în cursul anului de e1alonare, mai poate beneficia de o
nou2 men3inere a e4alon5rii la plat6 potrivit art. 200 alin. (1)
din Legea nr. 207/2015, cu modific7rile 8i complet9rile
ulterioare, astfel cum au fost modificate prin art. I, doar din
anul urm:tor de e;alonare sau frac<iune de an de e=alonare.
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(2) Pentru menHinerea valabilitIJii eKalonLrii, debitorul
are obligaMia sN achite obligaOiile fiscale exigibile la data
comunicPrii deciziei de menQinere a valabilitRSii eTalonUrii, cu
excepVia celor care au fWcut obiectul eXalonYrii a cZrei
valabilitate a fost pierdut[, în termen de 90 de zile de la data
comunic\rii deciziei. Prevederile art. 194 sunt aplicabile în
mod corespunz]tor.
ART. 201
Dobânzi în cazul pierderii valabilit^_ii e`alonarii la platb

(la 03-09-2017 Denumirea marginalc a articolului 201 din
Sectiunea a 2-a , Capitolul IV , Titlul VII a fost modificatd
de Punctul 66, Articolul I din ORDONANeA nr. 30 din 30 august
2017, publicatf în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 31 august 2017)
În cazul pierderii valabilitghii eialonjrii la platk
acordate de organul fiscal, pentru obligaliile fiscale
principale rmmase de platn din eoalonarea la platp acordatq, se
datoreazr de la data emiterii deciziei de esalonare la platt
dobânzi potrivit art. 174.

ART. 202
Executarea garaniilor
(1) În cazul pierderii valabilit ii ealonrii la plat,
organul fiscal competent execut garaniile în contul
obligaiilor fiscale r mase nestinse.
(2) Dac pân la pierderea valabilit ii ealonrii la plat
nu au fost soluionate deconturile cu sum negativ de TVA cu
opiune de rambursare, garaniile se execut i în contul
obligaiilor marcate în vederea stingerii prin compensare cu
sume de rambursat, în limita sumei solicitate la rambursare.
(3) În situaia în care deconturile cu sum negativ de TVA
cu opiune de rambursare nu sunt soluionate pân la finalizarea
ealon rii la plat!, organul fiscal competent execut" garan#iile
constituite sub formele prev$zute la art. 193 alin. (6) lit. a)
%i b) în contul obliga&iilor marcate, pân' la emiterea deciziei
de finalizare a e(alon)rii. În acest caz data stingerii
obliga*iilor marcate este termenul prev+zut de lege pentru
depunerea decontului cu sum, negativ- de TVA cu op.iune de
rambursare. În cazul garan/iilor constituite sub form0 de bunuri
potrivit art. 193 alin. (6) lit. c) 1i d), acestea se elibereaz2
dup3 solu4ionarea deconturilor. Garan5iile constituite sub
formele prev6zute la art. 193 alin. (6) lit. c) 7i d) se execut8
în situa9ia în care dup: solu;ionarea deconturilor au r<mas
nestinse obliga=ii fiscale.
ART. 203
Suspendarea execut>rii silite
(1) Pentru sumele care fac obiectul e?alon@rii la platA a
obligaBiilor fiscale, precum Ci pentru obligaDiile prevEzute la
art. 194 alin. (1) lit. a)-c) Fi e)-j) nu începe sau se
suspendG, dupH caz, procedura de executare silitI, de la data
comunicJrii deciziei de eKalonare la platL. În cazul
obligaMiilor prevNzute la art. 194 alin. (1) lit. f) executarea
silitO se suspendP dupQ comunicarea somaRiei.
(2) OdatS cu comunicarea deciziei de eTalonare la platU
cVtre debitor, organele fiscale competente comunicW, în scris,
instituXiilor de credit la care debitorul are deschise conturile
bancare Yi/sau terZilor popri[i care de\in/datoreaz] sume de
bani debitorului m^sura de suspendare a execut_rii silite prin
poprire.
(3) În cazul prev`zut la alin. (2), suspendarea executarii
silite prin poprire bancarb are ca efect încetarea
indisponibilizcrii sumelor viitoare provenite din încasdrile
zilnice în conturile în lei ei în valutf, începând cu data gi
ora comunichrii citre institujiile de credit a adresei de
suspendare a executkrii silite prin poprire.

(4) Sumele existente în cont la data i ora comunicrii
adresei de suspendare a execut rii silite rmân
indisponibilizate, debitorul putând dispune de acestea numai
pentru efectuarea de pli în scopul:
a) achitrii obligaiilor administrate de organele fiscale
competente de care depinde meninerea valabilit ii e alon rii
la plat ;
b) achitrii drepturilor salariale.
(5) În cazul terilor poprii, suspendarea executrii silite
are ca efect încetarea indisponibilizrii sumelor datorate de
acetia debitorului, atât a celor prezente, cât i a celor
viitoare, pân la o nou comunicare din partea organului fiscal
privind continuarea msurilor de executare silit prin poprire.
(6) Msurile de executare silit începute asupra bunurilor
mobile i/sau imobile proprietate a debitorului se suspend de
la data comunicrii deciziei de ealonare la plat.
ART. 204
Regimul special al obliga iilor fiscale de a c!ror plat"
depinde men#inerea autoriza$iei, acordului ori a altui act
administrativ similar
E%alonarea la plat& nu se acord' pentru obliga(iile fiscale
de a c)ror plat* depinde men+inerea autoriza,iei, acordului ori
a altui act administrativ similar. În sensul prezentului articol
nu sunt asimilate obliga-iilor fiscale obliga.iile prev/zute la
art. 184 alin. (5).
(la 03-09-2017 Articolul 204 din Sectiunea a 2-a , Capitolul IV
, Titlul VII a fost modificat de Punctul 67, Articolul I din
ORDONAN0A nr. 30 din 30 august 2017, publicat1 în MONITORUL
OFICIAL nr. 708 din 31 august 2017)

23456789:;
*) Not< CTCE:

Conform alin. (10) al articolului II din ORDONAN=A nr. 30
din 30 august 2017, publicat> în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din
31 august 2017, prevederile art. 204 din Legea nr. 207/2015, cu
modific?rile @i completArile ulterioare, astfel cum au fost
modificate prin art. I, se aplicB pentru cererile de
eCalonare/cererile de modificare depuse dupD data intrErii în
vigoare a prezentei ordonanFe, precum Gi pentru cererile de
eHalonare/cererile de modificare în curs de soluIionare la data
intrJrii în vigoare a ordonanKei.
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ART. 205
Calcularea termenelor

(1) Termenele stabilite în prezentul capitol, cu excepia
celui prevzut la art. 191 alin. (2) i (3), se calculeaz pe
zile calendaristice începând cu ziua imediat urmtoare acestor
termene i expir la ora 24,00 a ultimei zile a termenelor.
(2) În situaia în care termenele prevzute la alin. (1)
sfâr esc într-o zi de s rb toare legal sau când serviciul este
suspendat, acestea se prelungesc pân la sfâritul primei zile
de lucru urmtoare.
ART. 206
Prevederi speciale pentru ealonrile la plat acordate de
organele fiscale
(1) În cazul debitorilor cu risc fiscal mic, organul fiscal
competent poate aproba ealonarea la plat a obligaiilor
fiscale restante, pe o perioad de cel mult 12 luni.
(2) Pentru a beneficia de ealonarea la plat prevzut la
alin. (1), debitorul trebuie s îndeplineasc cumulativ
urmtoarele condiii:
a) debitorul depune o cerere la organul fiscal competent. La
cerere, debitorul poate anexa graficul de ealonare cuprinzând
cuantumul propus al ratelor de e alonare;
(la 30-03-2018 Litera a) din Alineatul (2) , Articolul 206 ,
Sectiunea a 2-a , Capitolul IV , Titlul VII a fost modificat!
de Punctul 6, Articolul V din ORDONAN"A DE URGEN#$ nr. 25 din 29
martie 2018, publicat% în MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 30
martie 2018)
b) sunt îndeplinite condi&iile prev'zute la art. 186, cu
excep(ia celei prev)zute la art. 186 alin. (1) lit. a);
c) debitorul depune, în cel mult 30 de zile de la data
comunic*rii certificatului de atestare fiscal+, o garan,ie în
valoare de minimum 20% din sumele ce pot face obiectul
e-alon.rii la plat/, precum 0i a penalit12ilor de întârziere ce
pot face obiectul amân3rii la plat4 potrivit art. 208, înscrise
în certificatul de atestare fiscal5 emis în condi6iile
prezentului capitol.
(3) În sensul prezentului articol este considerat cu risc
fiscal mic debitorul care, la data depunerii cererii,
îndepline7te, cumulativ, urm8toarele condi9ii:
a) nu are fapte înscrise în cazierul fiscal;
b) administratorii, în cazul societ:;ilor pe ac<iuni sau în
comandit= pe ac>iuni, ?i asocia@ii majoritari sau, dupA caz,
asociatul unic Bi/sau administratorii, în cazul celorlalte
societCDi, altele decât societEFile pe acGiuni sau în comanditH
pe acIiuni, nu au fapte înscrise în cazierul fiscal;

c) nu se afl în inactivitate temporar înscris la
registrul comerului sau în registre inute de instane
judectoreti competente;
d) nu are obligaii fiscale restante mai mari de 12 luni;
e) nu a înregistrat, conform reglement rilor contabile,
pierderi din exploatare în ultimul exerci iu financiar închis;
f) în cazul persoanelor juridice, s fi fost înfiin ate cu
minimum 12 luni anterior depunerii cererii.
(la 30-03-2018 Alineatul (3) din Articolul 206 , Sectiunea a 2a , Capitolul IV , Titlul VII a fost modificat de Punctul 7,
Articolul V din ORDONAN A DE URGEN nr. 25 din 29 martie 2018,
publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 30 martie 2018)
(4) Cererea depus potrivit prevederilor alin. (2) lit. a)
se soluioneaz de organul fiscal competent în termen de 15 zile
lucrtoare de la data înregistrrii acesteia. Acest termen se
prelungete cu perioada cuprins între data comunicrii
certificatului de atestare fiscal de ctre organul fiscal
competent i data depunerii garaniei de ctre debitor.
(5) În condiiile prezentului articol, debitorii care, la
data depunerii cererii, nu au obligaii fiscale restante pot
solicita e alonarea la plat! a obliga"iilor fiscale declarate,
precum #i a obliga$iilor fiscale stabilite prin decizie de
impunere %i pentru care nu s-a împlinit scaden&a sau termenul de
plat' prev(zut la art. 156 alin. (1), dup) caz.
(6) Prevederile art. 208 se aplic* în mod corespunz+tor
pentru penalit,-ile de întârziere .i pentru un procent de 50%
din dobânzile cuprinse în certificatul de atestare fiscal/.
(la 03-09-2017 Alineatul (6) din Articolul 206 , Sectiunea a 2a , Capitolul IV , Titlul VII a fost modificat de Punctul 69,
Articolul I din ORDONAN0A nr. 30 din 30 august 2017, publicat1
în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 31 august 2017)

23456789:;
*) Not< CTCE:

Conform alin. (5) al articolului II din ORDONAN=A nr. 30 din
30 august 2017, publicat> în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 31
august 2017, prevederile art. 186 alin. (4), art. 206 alin. (6)
?i ale art. 208 alin. (1) din Legea nr. 207/2015, cu
modific@rile Ai completBrile ulterioare, astfel cum au fost
modificate prin art. I, se aplicC Di eEalonFrilor la platG
aflate în derulare la data intrHrii în vigoare a prezentei
ordonanIe. În acest caz, din oficiu, în termen de 30 de zile de
la data intrJrii în vigoare a prezentei ordonanKe organul fiscal
reface graficele de eLalonare Mi emite decizie de amânare la
platN pentru penalitOPile de întârziere incluse în ratele de

ealonare exigibile dup data intr rii în vigoare a prezentei
ordonane, iar în cazul debitorilor cu risc fiscal mic i pentru
un procent de 50% din dobânzile incluse în ratele de ealonare
exigibile, dup data intrrii în vigoare a prezentei ordonane.



(7) În situaia în care, ulterior emiterii deciziei de
ealonare la plat, organul fiscal constat c informaiile
cuprinse în documentele anexate la cererea depus potrivit alin.
(2) lit. a) nu corespund realitii, organul fiscal emite
decizia de anulare a deciziei de ealonare la plat i a
deciziei de amânare la plat a penalit !ilor de întârziere,
aplicându-se în mod corespunz"tor dispozi#iile art. 199, 201 $i
202.
ART. 207
Dispozi%ii finale
(1) Organul fiscal competent care emite decizia de e&alonare
la plat' poate îndrepta erorile din con(inutul acesteia, din
oficiu sau la cererea debitorului, printr-o decizie de
îndreptare a erorii. Decizia de îndreptare a erorii produce
efecte fa)* de debitor de la data comunic+rii acesteia, potrivit
legii.
(2) În cazul în care în perioada cuprins, între data
eliber-rii certificatului de atestare fiscal. /i data
comunic0rii deciziei de e1alonare la plat2 s-au stins obliga3ii
fiscale prin orice modalitate prev4zut5 de lege 6i care sunt
cuprinse în suma care face obiectul e7alon8rii la plat9,
debitorul achit: ratele e;alonate pân< la concuren=a sumei
r>mase de plat?.
(3) Prin excep@ie de la prevederile alin. (2), în situaAia
în care, pânB la emiterea deciziei de eCalonare la platD, se
constatE cF s-au stins mai mult de 50% din obligaGiile fiscale
care fac obiectul eHalonIrii la platJ, la cererea debitorului,
organul fiscal competent elibereazK un nou certificat de
atestare fiscalL, caz în care prevederile prezentului capitol se
aplicM în mod corespunzNtor.
(4) Debitorul poate plOti anticipat, parPial sau total,
sumele cuprinse în graficul de eQalonare la platR. În acest caz,
debitorul notificS organului fiscal, prin cerere, intenTia de a
stinge anticipat aceste sume. În cazul achitUrii anticipate
parViale, organul fiscal competent înWtiinXeazY debitorul, pânZ
la urm[torul termen de plat\ din graficul de e]alonare, cu
privire la stingerea sumelor datorate în contul urm^toarelor
rate de e_alonare aprobate pân` la concurenaa cu suma achitatb.
(5) În situacia în care se sting anticipat mai mult de 3
rate din graficul de edalonare la plate, organul fiscal
competent, din oficiu, reface graficul de efalonare, pâng la

urmtorul termen de plat a ratelor, cu respectarea perioadei de
ealonare aprobate. În acest caz, ratele ce fac obiectul
stingerii anticipate sunt exigibile la data plii sau la data
emiterii deciziei de rambursare, dup caz. Noul grafic de
ealonare se comunic debitorului prin decizia organului fiscal.
(6) În situaia în care în graficul de e alonare exist
i
crean e bugetare stabilite de alte organe i transmise spre
recuperare organului fiscal, potrivit legii, iar acestea au fost
stinse, total sau parial, potrivit legislaiei specifice, de
ctre organele care le gestioneaz, graficul de ealonare se
reface în mod corespunztor.
(7) În cazul constituirii garaniei sub forma prevzut la
art. 193 alin. (6) lit. b), la solicitarea debitorului, organul
fiscal poate solicita emitentului scrisorii de garanie/poliei
de asigurare de garanie executarea acesteia pentru stingerea
ratelor de ealonare la scadena acestora.
(la 03-09-2017 Articolul 207 din Sectiunea a 2-a , Capitolul
IV , Titlul VII a fost completat de Punctul 70, Articolul I din
ORDONANA nr. 30 din 30 august 2017, publicat în MONITORUL
OFICIAL nr. 708 din 31 august 2017)
(8) Ori de câte ori se modific graficul de ealonare
potrivit prezentului capitol, organul fiscal competent emite
decizie de modificare a deciziei de e alonare la plat!, la care
anexeaz" noul grafic.
(la 03-09-2017 Articolul 207 din Sectiunea a 2-a , Capitolul
IV , Titlul VII a fost completat de Punctul 70, Articolul I din
ORDONAN#A nr. 30 din 30 august 2017, publicat$ în MONITORUL
OFICIAL nr. 708 din 31 august 2017)
ART. 208
Amânarea la plat% a penalit&'ilor de întârziere
(1) Pe perioada e(alon)rii la plat*, penalit+,ile de
întârziere cuprinse în certificatul de atestare fiscal- se amân.
la plat/ prin decizie care se comunic0 debitorului odat1 cu
decizia de e2alonare la plat3. Aceste prevederi se aplic4, dup5
caz, 6i unui procent de 50% din major7rile de întârziere,
reprezentând componenta de penalitate a acestora.
(la 03-09-2017 Alineatul (1) din Articolul 208 , Sectiunea a 2a , Capitolul IV , Titlul VII a fost modificat de Punctul 71,
Articolul I din ORDONAN8A nr. 30 din 30 august 2017, publicat9
în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 31 august 2017)

:;<=>?@ABC

*) Not CTCE:
Conform alin. (5) al articolului II din ORDONANA nr. 30 din
30 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 31
august 2017, prevederile art. 186 alin. (4), art. 206 alin. (6)
i ale art. 208 alin. (1) din Legea nr. 207/2015, cu
modificrile i completrile ulterioare, astfel cum au fost
modificate prin art. I, se aplic i e alon rilor la plat
aflate în derulare la data intr rii în vigoare a prezentei
ordonan e. În acest caz, din oficiu, în termen de 30 de zile de
la data intrrii în vigoare a prezentei ordonane organul fiscal
reface graficele de ealonare i emite decizie de amânare la
plat pentru penalitile de întârziere incluse în ratele de
ealonare exigibile dup data intrrii în vigoare a prezentei
ordonane, iar în cazul debitorilor cu risc fiscal mic i pentru
un procent de 50% din dobânzile incluse în ratele de ealonare
exigibile, dup data intrrii în vigoare a prezentei ordonane.

 !"#$%&'

(2) Garan(iile ori valoarea bunurilor prev)zute la art. 193
alin. (13)-(16) trebuie s* acopere +i penalit,-ile de
întârziere, precum .i major/rile de întârziere amânate la plat0.
(3) În situa1ia în care e2alonarea la plat3 se finalizeaz4
în condi5iile art. 194 alin. (3), penalit67ile de întârziere,
precum 8i major9rile de întârziere amânate la plat: se anuleaz;
prin decizie care se comunic< debitorului odat= cu decizia de
finalizare a e>alon?rii la plat@.
(4) Pierderea valabilitABii eCalonDrii la platE atrage
pierderea valabilitFGii amânHrii la platI a penalitJKilor de
întârziere Li/sau a majorMrilor de întârziere. În acest caz,
odatN cu decizia de constatare a pierderii valabilitOPii
eQalonRrii la platS se comunicT debitorului Ui decizia de
pierdere a valabilitVWii amânXrii la platY a penalitZ[ilor de
întârziere \i/sau a major]rilor de întârziere.
(5) În situa^ia în care e_alonarea la plat` îai pierde
valabilitatea în condibiile art. 199, garanciile se executd ei
în contul penalitfgilor de întârziere hi/sau majoririlor de
întârziere amânate la platj.
(6) În scopul aplickrii reducerii prevlzute la art. 181
alin. (2) lit. b), prevederile prezentului articol sunt
aplicabile în mod corespunzmtor ni pentru penalitatea de
nedeclarare aferento obligapiilor fiscale eqalonate.
---------Alin. (6) al art. 208 a fost introdus de pct. 8 al art. II
din ORDONANrA DE URGENst nr. 50 din 27 octombrie 2015, publicatu
în MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 3 noiembrie 2015.
ART. 209

Acte normative de aplicare
Procedura de aplicare a ealonrii la plat acordate de
organul fiscal central se aprob prin ordin al preedintelui
A.N.A.F.
CAP. V
Garanii
ART. 210
Constituirea de garanii
Organul fiscal solicit constituirea unei garanii pentru:
a) suspendarea execut rii silite în condi iile art. 233
alin. (8);
b) ridicarea m surilor asigur torii;
c) asumarea obliga iei de plat de ctre alt persoan prin
angajament de plat, în condiiile art. 24 alin. (1) lit. a);
d) în alte cazuri prevzute de lege.
ART. 211
Tipuri de garanii
Garaniile pentru luarea msurilor prevzute la art. 210 se
pot constitui, în condiiile legii, prin:
a) consemnarea de mijloace bneti la o unitate a
Trezoreriei Statului;
b) scrisoare de garanie emis de o instituie de credit
sau, dup caz, de o institu ie financiar! nebancar" înscris# în
registrele B$ncii Na%ionale a României pentru emiterea de
garan&ii ori poli'( de asigurare de garan)ie emis* de o
societate de asigurare. În cazul în care scrisoarea de
garan+ie/poli,a de asigurare de garan-ie este emis. de o
institu/ie financiar0 din afara Uniunii Europene aceasta trebuie
confirmat1 conform normelor bancare de o institu2ie de credit
sau, dup3 caz, de o institu4ie financiar5 nebancar6 ori
societate de asigurare din România. În cazul în care scrisoarea
de garan7ie/poli8a de asigurare de garan9ie este emis: de o
institu;ie financiar< din Uniunea European=, aceasta este
acceptat> de organul fiscal dac? sunt respectate prevederile
referitoare la notificare cuprinse în Directiva 2013/36/UE a
Parlamentului European @i al Consiliului din 26 iunie 2013 cu
privire la accesul la activitatea instituAiilor de credit Bi
supravegherea prudenCialD a instituEiilor de credit Fi a
firmelor de investiGii, de modificare a Directivei 2002/87/CE Hi
de abrogare a Directivelor 2006/48/CE Ii 2006/49/CE, transpusJ
prin OrdonanKa de urgenLM a Guvernului nr. 99/2006 privind
instituNiile de credit Oi adecvarea capitalului, aprobatP cu
modificQri Ri completSri prin Legea nr. 227/2007, cu
modificTrile Ui completVrile ulterioare, sau, dupW caz,
Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European Xi a Consiliului

din 25 noiembrie 2009 privind accesul la activitate i
desf urarea activitii de asigurare i de reasigurare
(Solvabilitate II), transpus prin Legea nr. 237/2015 privind
autorizarea i supravegherea activit ii de asigurare i
reasigurare, cu modific rile i complet rile ulterioare.
(la 03-09-2017 Litera b) din Articolul 211 , Capitolul V ,
Titlul VII a fost modificat de Punctul 72, Articolul I din
ORDONANA nr. 30 din 30 august 2017, publicat în MONITORUL
OFICIAL nr. 708 din 31 august 2017)
c) ipotec asupra unor bunuri imobile sau mobile din
d) gaj asupra bunurilor mobile.

ar;

ART. 212
Valorificarea garaniilor
(1) Organul fiscal competent se îndestuleaz din garaniile
depuse dac nu s-a realizat scopul pentru care acestea au fost
constituite.
(2) În cazul garaniilor prevzute la art. 211 lit. a) i
b), organul fiscal dispune instituiei de credit sau instituiei
financiare nebancare ori societii de asigurare emitente a
scrisorii de garanie sau poli ei de asigurare de garan!ie, dup"
caz, sau institu#iei de credit ori institu$iei financiare
nebancare ori societ%&ii de asigurare din România care a
confirmat scrisoarea de garan'ie/poli(a de asigurare de garan)ie
ori unit*+ii de Trezorerie a Statului, dup, caz, virarea sumei
de bani în conturile de venituri bugetare corespunz-toare.
(la 03-09-2017 Alineatul (2) din Articolul 212 , Capitolul V ,
Titlul VII a fost modificat de Punctul 73, Articolul I din
ORDONAN.A nr. 30 din 30 august 2017, publicat/ în MONITORUL
OFICIAL nr. 708 din 31 august 2017)
(3) Valorificarea garan0iilor prev1zute la art. 211 lit. c)
2i d) se realizeaz3 prin modalit45ile 6i procedurile prev7zute
de dispozi8iile art. 247 alin. (2)-(6) 9i ale art. 248-259, care
se aplic: în mod corespunz;tor.
CAP. VI
M<suri asigur=torii
ART. 213
Poprirea >i sechestrul asigur?tor
(1) M@surile asigurAtorii prevBzute în prezentul capitol se
dispun Ci se duc la îndeplinire, prin procedura administrativD,
de organul fiscal competent.
(2) Se dispun mEsuri asigurFtorii sub forma popririi
asigurGtorii Hi sechestrului asigurItor asupra bunurilor mobile
Ji/sau imobile proprietate a debitorului, precum Ki asupra

veniturilor acestuia, în cazuri excepionale, respectiv în
situa ia în care exist pericolul ca acesta s se sustrag, s
îi ascund ori s î i risipeasc patrimoniul, periclitând sau
îngreunând în mod considerabil colectarea. Dispozi iile art. 231
r mân aplicabile. M surile asigurtorii devin msuri executorii
la împlinirea termenului prevzut la art. 230 alin. (1) sau art.
236 alin. (12), dup caz, ori la expirarea perioadei de
suspendare a executrii silite.
(la 03-09-2017 Alineatul (2) din Articolul 213 , Capitolul VI ,
Titlul VII a fost modificat de Punctul 74, Articolul I din
ORDONANA nr. 30 din 30 august 2017, publicat în MONITORUL
OFICIAL nr. 708 din 31 august 2017)
(2^1) Prin excepie de la prevederile alin. (2), nu se
dispun msuri asigurtorii pentru debitorul aflat sub incidena
legislaiei privind insolvena sau când acesta nu deine active
patrimoniale urmribile.
(la 03-09-2017 Articolul 213 din Capitolul VI , Titlul VII a
fost completat de Punctul 75, Articolul I din ORDONANA nr. 30
din 30 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din
31 august 2017)
(3) Aceste msuri pot fi luate i înainte de emiterea
titlului de crean!", inclusiv în cazul efectu#rii de controale
sau al antren$rii r%spunderii solidare. M&surile asigur'torii
dispuse atât de organele fiscale competente, cât (i de
instan)ele judec*tore+ti ori de alte organe competente, dac, nu
au fost desfiin-ate în condi.iile legii, r/mân valabile pe toat0
perioada execut1rii silite, f2r3 îndeplinirea altor formalit45i.
Odat6 cu individualizarea crean7ei 8i ajungerea acesteia la
scaden9:, în cazul nepl;<ii, m=surile asigur>torii se transform?
în m@suri executorii.
(4) MAsurile asigurBtorii se dispun prin decizie emisC de
organul fiscal competent. În decizie organul fiscal precizeazD
debitorului cE prin constituirea unei garanFii la nivelul
creanGei stabilite sau estimate, dupH caz, mIsurile asigurJtorii
vor fi ridicate.
(5) Decizia de instituire a mKsurilor asigurLtorii trebuie
motivatM Ni semnatO de cPtre conducQtorul organului fiscal
competent.
(6) MRsurile asigurStorii dispuse potrivit alin. (2), precum
Ti cele dispuse de instanUele judecVtoreWti sau de alte organe
competente se duc la îndeplinire în conformitate cu dispoziXiile
referitoare la executarea silitY, care se aplicZ în mod
corespunz[tor.

(7) În situaia în care msurile asigur torii au fost luate
înainte de emiterea titlului de crean acestea înceteaz dac
titlul de crean nu a fost emis i comunicat în termen de cel
mult 6 luni de la data la care au fost dispuse m surile
asigur torii. În cazuri excep ionale, acest termen poate fi
prelungit pân la un an, de organul fiscal competent, prin
decizie. Organul fiscal are obligaia s emit decizia de
ridicare a msurilor asigurtorii în termen de cel mult dou
zile de la împlinirea termenului de 6 luni sau un an, dup caz,
iar în cazul popririi asigurtorii s elibereze garania.
(8) Prin excepie de la prevederile alin. (7), în situaia
în care au fost instituite msuri asigurtorii i au fost
sesizate organele de urmrire penal potrivit legii, msurile
asigur torii subzist! pân" la data solu#ion$rii cauzei de c%tre
organele de urm&rire penal' sau de instan(a de judecat). Dup*
comunicarea solu+iei date de c,tre organele de urm-rire penal.
sau hot/rârii judec0tore1ti, în cazul în care m2surile
asigur3torii instituite de c4tre organul fiscal competent nu se
transform5 în m6suri executorii potrivit legii, acestea se
ridic7 de c8tre organul care le-a dispus.
(la 03-09-2017 Alineatul (8) din Articolul 213 , Capitolul VI ,
Titlul VII a fost modificat de Punctul 74, Articolul I din
ORDONAN9A nr. 30 din 30 august 2017, publicat: în MONITORUL
OFICIAL nr. 708 din 31 august 2017)
(8^1) În situa;ia în care au fost constituite garan<ii în
vederea ridic=rii m>surilor asigur?torii, acestea trebuie
men@inute pentru toatA perioada de valabilitate în care ar fi
fost menBinute mCsurile asigurDtorii potrivit alin. (7) sau (8),
dupE caz. Organul fiscal executF garanGiile constituite potrivit
art. 211 lit. b) în ultima zi de valabilitate a acestora în
cazul în care debitorul nu prelungeHte valabilitatea garanIiei.
În acest caz, suma de bani va fi viratJ în contul de garanKii
menLionat de organul de executare silitM Ni reprezintO o
garanPie potrivit art. 211 lit. a).
(la 03-09-2017 Articolul 213 din Capitolul VI , Titlul VII a
fost completat de Punctul 76, Articolul I din ORDONANQA nr. 30
din 30 august 2017, publicatR în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din
31 august 2017)
(9) Bunurile perisabile Si/sau degradabile sechestrate
asigurTtor pot fi valorificate:
a) de cUtre debitor cu acordul organului de executare
silitV, sumele obWinute consemnându-se la dispoziXia organului
de executare silitY;

b) prin vânzare în regim de urgen
alin. (4).

în condiiile art. 247

(10) În cazul înfiinrii sechestrului asigurtor asupra
bunurilor imobile, un exemplar al procesului-verbal întocmit de
organul de executare silit se comunic pentru notare Biroului
de carte funciar.
(11) Notarea potrivit alin. (10) face opozabil sechestrul
tuturor acelora care, dup notare, vor dobândi vreun drept
asupra imobilului respectiv. Actele de dispozi ie ce ar
interveni ulterior not rii prev zute la alin. (10) sunt lovite
de nulitate absolut .
(12) Dac valoarea bunurilor proprii ale debitorului nu
acoper integral creana fiscal a bugetului general consolidat,
msurile asigurtorii pot fi înfiinate i asupra bunurilor
deinute de ctre debitor în proprietate comun cu tere
persoane, pentru cota-parte deinut de acesta.
(13) Prin derogare de la prevederile art. 7 din Legea
contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificrile i
completrile ulterioare, împotriva deciziei prin care se dispune
instituirea msurilor asigur torii, prev!zute la alin. (4), cel
interesat poate face contesta"ie, în termen de 30 de zile de la
comunicare, la instan#a de contencios administrativ competent$,
f%r& a fi necesar' parcurgerea procedurii prealabile.
(la 06-12-2016 Alineatul (13) din Articolul 213 , Capitolul VI
, Titlul VII a fost modificat de Punctul 9, Articolul II din
ORDONAN(A DE URGEN)* nr. 84 din 16 noiembrie 2016, publicat+ în
MONITORUL OFICIAL nr. 977 din 06 decembrie 2016)

,-./012345
*) Not6 CTCE:

Reproducem prevederile alin. (3) al art. VIII din ORDONAN7A
DE URGEN89 nr. 84 din 16 noiembrie 2016, publicat: în MONITORUL
OFICIAL nr. 977 din 6 decembrie 2016:
„(3) Prevederile art. II pct. 9 se aplic; deciziilor de
instituire a m<surilor asigur=torii comunicate dup> data
intr?rii în vigoare a art. II”.
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(14) Împotriva actelor prin care se duc la îndeplinire
mJsurile asigurKtorii cel interesat poate face contestaLie la
executare în conformitate cu prevederile art. 260 Mi 261.
ART. 214
Ridicarea mNsurilor asigurOtorii
(1) MPsurile asigurQtorii instituite potrivit art. 213 se
ridicR, în tot sau în parte, prin decizie motivatS, de cTtre
creditorul fiscal, când au încetat motivele pentru care au fost

dispuse sau la constituirea garaniei prevzute la art. 211,
dup caz.
(la 03-09-2017 Alineatul (1) din Articolul 214 , Capitolul VI ,
Titlul VII a fost modificat de Punctul 77, Articolul I din
ORDONANA nr. 30 din 30 august 2017, publicat în MONITORUL
OFICIAL nr. 708 din 31 august 2017)
(2) Decizia de ridicare a msurii asigurtorii emis
potrivit alin. (1) se duce la îndeplinire de ctre organul de
executare silit competent i se comunic tuturor celor c rora
le-a fost comunicat decizia de dispunere a msurilor
asigurtorii sau celelalte acte de executare în legtur cu
acestea.
CAP. VII
Prescripia dreptului de a cere executarea silit i a
dreptului de a cere restituirea
ART. 215
Începerea termenului de prescripie
(1) Dreptul organului de executare silit de a cere
executarea silit a creanelor fiscale se prescrie în termen de
5 ani de la data de 1 ianuarie a anului urmtor celui în care a
luat natere acest drept.
(2) Termenul de prescripie prevzut la alin. (1) se aplic
i creanelor provenind din amenzi contraven ionale.
ART. 216
Suspendarea termenului de prescrip!ie
Termenul de prescrip"ie prev#zut la art. 215 se suspend$:
a) în cazurile %i în condi&iile stabilite de lege pentru
suspendarea termenului de prescrip'ie a dreptului la ac(iune;
b) în cazurile )i în condi*iile în care suspendarea
execut+rii este prev,zut- de lege ori a fost dispus. de instan/a
judec0toreasc1 sau de alt organ competent, potrivit legii;
c) pe perioada valabilit23ii înlesnirii acordate potrivit
legii;
d) cât timp debitorul î4i sustrage veniturile 5i bunurile de
la executarea silit6;
e) în alte cazuri prev7zute de lege.
ART. 217
Întreruperea termenului de prescrip8ie
(1) Termenul de prescrip9ie prev:zut la art. 215 se
întrerupe:
a) în cazurile ;i în condi<iile stabilite de lege pentru
întreruperea termenului de prescrip=ie a dreptului la ac>iune;

b) pe data îndeplinirii de ctre debitor, înainte de
începerea execut rii silite sau în cursul acesteia, a unui act
voluntar de plat a obligaiei prevzute în titlul executoriu
ori a recunoaterii în orice alt mod a datoriei;
c) pe data îndeplinirii, în cursul executrii silite, a unui
act de executare silit;
d) la data comunicrii procesului-verbal de insolvabilitate;
(la 03-09-2017 Litera d) din Articolul 217 , Capitolul VII ,
Titlul VII a fost modificat de Punctul 78, Articolul I din
ORDONAN A nr. 30 din 30 august 2017, publicat în MONITORUL
OFICIAL nr. 708 din 31 august 2017)
e) în alte cazuri prev zute de lege.
(2) În cazul în care pentru acela i titlu executoriu organul
fiscal emite i comunic debitorului mai multe somaii, termenul
de prescripie se întrerupe potrivit alin. (1) lit. c) doar în
cazul primei somaii.
(la 03-09-2017 Articolul 217 din Capitolul VII , Titlul VII
a fost completat de Punctul 79, Articolul I din ORDONANA nr. 30
din 30 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din
31 august 2017)
ART. 218
Efecte ale împlinirii termenului de prescripie
(1) Dac organul de executare silit constat împlinirea
termenului de prescripie a dreptului de a cere executarea
silit a creanelor fiscale, acesta va proceda la încetarea
msurilor de realizare i la scderea acestora din evidena
crean elor fiscale.
(2) Sumele achitate de debitor în contul unor crean!e
fiscale, dup" împlinirea termenului de prescrip#ie, nu se
restituie.
ART. 219
Prescrip$ia dreptului de a cere restituirea
Dreptul contribuabilului/pl%titorului de a cere restituirea
crean&elor fiscale se prescrie în termen de 5 ani de la data de
1 ianuarie a anului urm'tor celui în care a luat na(tere dreptul
la restituire.
CAP. VIII
Stingerea crean)elor fiscale prin executare silit*
SEC+IUNEA 1
Dispozi,ii generale

ART. 220
Organele de executare silit
(1) În cazul în care debitorul nu îi pl tete de bunvoie
obligaiile fiscale datorate, organul fiscal competent, pentru
stingerea acestora, procedeaz la aciuni de executare silit,
potrivit prezentului cod, cu excep ia cazului în care exist o
cerere de restituire/rambursare în curs de solu ionare, iar
cuantumul sumei solicitate este egal cu sau mai mare decât
crean a fiscal datorat de debitor.
(2) Organul fiscal care administreaz creane fiscale este
abilitat s duc la îndeplinire msurile asigurtorii i s
efectueze procedura de executare silit.
(2^1) Prin excepie de la prevederile alin. (2), prin ordin
al preedintelui A.N.A.F. care se public în Monitorul Oficial
al României, Partea I, se stabilesc:
a) cazurile speciale de executare silit, precum i
structura abilitat cu ducerea la îndeplinire a msurilor
asigurtorii i efectuarea procedurii de executare silit!;
b) alte organe fiscale pentru îndeplinirea unor acte de
executare silit", precum #i pentru valorificarea bunurilor
confiscate, gajate/ipotecate sau sechestrate potrivit legii,
prin procese electronice masive.
(la 06-12-2016 Alineatul (2^1) din Articolul 220 , Sectiunea 1
, Capitolul VIII , Titlul VII a fost modificat de Punctul 10,
Articolul II din ORDONAN$A DE URGEN%& nr. 84 din 16 noiembrie
2016, publicat' în MONITORUL OFICIAL nr. 977 din 06 decembrie
2016)
(2^2) Organul fiscal central competent notific(
contribuabilul ori de câte ori intervin modific)ri cu privire la
cazurile speciale de executare silit*, precum +i structura
abilitat, cu ducerea la îndeplinire a m-surilor asigur.torii /i
efectuarea procedurii de executare silit0.
---------Alin. (2^2) al art. 220 a fost introdus de pct. 9 al art. II
din ORDONAN1A DE URGEN23 nr. 50 din 27 octombrie 2015, publicat4
în MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 3 noiembrie 2015.
(3) Crean5ele bugetare care, potrivit legii, se
administreaz6 de autorit78ile sau institu9iile publice, inclusiv
cele reprezentând venituri proprii, se pot executa prin
executori fiscali organiza:i în compartimente de specialitate,
ace;tia fiind abilita<i s= duc> la îndeplinire m?surile
asigur@torii Ai sB efectueze procedura de executare silitC,
potrivit prevederilor prezentului cod.

(4) Organele prevzute la alin. (2) i (3) sunt denumite în
continuare organe de executare silit .
(la 06-12-2016 Alineatul (4) din Articolul 220 , Sectiunea 1 ,
Capitolul VIII , Titlul VII a fost modificat de Punctul 10,
Articolul II din ORDONANA DE URGEN nr. 84 din 16 noiembrie
2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 977 din 06 decembrie
2016)
(5) Organele de executare silit prevzute la alin. (4) sunt
competente i pentru executarea silit a crean elor prev zute la
art. 226 alin. (3).
(6) În cazul crean elor fiscale administrate de organul
fiscal central, pentru efectuarea procedurii de executare silit
este competent organul de executare silit în a crui raz
teritorial se gsesc bunurile urmribile, coordonarea întregii
executri revenind organului de executare silit competent
potrivit art. 30. În cazul în care executarea silit se face
prin poprire, aplicarea msurii de executare silit se face de
ctre organul de executare silit coordonator prevzut la alin.
(7)-(9).
(7) Coordonarea executrii silite în cazul în care s-a
dispus atragerea rspunderii solidare cu debitorul aflat în
stare de insolvabilitate, în condiiile art. 25, precum i în
cazul prev!zut de art. 24 alin. (1) lit. b), revine organului de
executare silit" competent potrivit art. 30.
(8) Coordonarea execut#rii silite în cazul în care s-a
dispus atragerea r$spunderii membrilor organelor de conducere,
potrivit prevederilor legisla%iei privind insolven&a, revine
organului de executare silit' competent potrivit art. 30 în a
c(rui raz) teritorial* î+i are/,i-a avut domiciliul fiscal
debitorul insolvent.
(9) Organul de executare silit- coordonator în cazul
prev.zut la art. 252 alin. (2) este cel în a c/rui raz0
teritorial1 î2i are domiciliul fiscal sau î3i desf45oar6
activitatea debitorul ale c7rui bunuri au fost adjudecate.
(10) În cazul în care, potrivit legii, s-a dispus atragerea
r8spunderii membrilor organelor de conducere, potrivit
prevederilor legisla9iei privind insolven:a, ;i pentru crean<e
fiscale, prin derogare de la prevederile art. 173 din Legea nr.
85/2014, executarea silit= se efectueaz> potrivit dispozi?iilor
prezentului cod, de c@tre organul de executare silitA prevBzut
de acesta. În situaCia în care atragerea rDspunderii priveEte
atât creanFe fiscale administrate de organul fiscal central, cât
Gi creanHe fiscale administrate de organul fiscal local,
competenIa aparJine organului fiscal care deKine creanLa fiscalM
mai mare. În acest caz, organul de executare silitN distribuie

sumele realizate potrivit ordinii prevzute de Legea nr.
85/2014.
(11) Atunci când se constat c exist pericolul evident de
înstrinare, substituire sau de sustragere de la executare
silit a bunurilor i veniturilor urmribile ale debitorului,
organul de executare silit în a c rui raz teritorial se afl
domiciliul fiscal al debitorului poate proceda la
indisponibilizarea i executarea silit a acestora, indiferent
de locul în care se gsesc bunurile.
(12) Organul de executare silit coordonator sesizeaz în
scris celelalte organe prevzute la alin. (6), comunicându-le
titlul executoriu în copie certificat, situaia debitorului,
contul în care se pltesc sumele încasate, precum i orice alte
date utile pentru identificarea debitorului i a bunurilor ori
veniturilor urmribile.
(13) În cazul în care asupra acelorai venituri ori bunuri
ale debitorului a fost pornit executarea, atât pentru
realizarea titlurilor executorii privind creane fiscale, cât i
pentru titluri ce se execut în condiiile prevzute de alte
dispozi ii legale, executarea silit! se conexeaz" #i se
efectueaz$, potrivit dispozi%iilor prezentului cod, de c&tre
organul de executare silit' prev(zut de acesta. În acest caz
competen)a apar*ine organului fiscal care de+ine crean,a fiscalmai mare. În cazul existen.ei unui conflict între organele
fiscale de executare silit/ având ca obiect conexarea execut0rii
sunt aplicabile prevederile art. 41-43.
(14) Prevederile alin. (13) nu se aplic1 în urm2toarele
situa3ii:
a) dac4 valoarea bunurilor debitorului acoper5 doar
crean6ele altor creditori care de7in garan8ii cu un rang
prioritar fa9: de creditorul fiscal;
b) dac; executarea silit< pornit= de executorul judec>toresc
se afl? într-o etap@ avansatA Bi din valorificarea bunurilor
supuse executCrii silite se asigurD recuperarea integralE a
creanFelor fiscale.
(15) DacG asupra aceloraHi bunuri ale debitorului au fost
pornite executIri silite de cJtre un executor judecKtoresc Li un
organ fiscal de executare silitM, la cererea persoanei
interesate sau a oricNruia dintre executori, instanOa
judecPtoreascQ competentR dispune conexarea executSrii silite,
în condiTiile prezentului articol. DispoziUiile art. 654 alin.
(2) - (4) din Codul de procedurV civilW, republicat, sunt
aplicabile în mod corespunzXtor.
(16) Când se constatY cZ domiciliul fiscal al debitorului se
afl[ în raza teritorial\ a altui organ de executare silit],
titlul executoriu împreun^ cu dosarul execut_rii se transmit

acestuia, întiinându-se, dac este cazul, organul de la care
s-a primit titlul executoriu.
ART. 221
Reguli speciale privind executarea silit a creanelor
fiscale administrate de organul fiscal local
(1) Autoritile administraiei publice locale sunt obligate
s colaboreze i s efectueze procedura de executare silit a
crean elor fiscale datorate bugetelor locale ale unit ilor
administrativ-teritoriale sau, dup caz, subdiviziunilor
administrativ-teritoriale ale municipiilor.
(2) În situaia în care debitorul nu are bunuri urmribile
pe raza teritorial a respectivei uniti administrativteritoriale sau a subdiviziunii unitii administrativteritoriale a municipiului, competena pentru efectuarea
procedurii de executare silit revine organului fiscal local în
a crui raz teritorial se afl bunurile urmribile.
(3) Organul fiscal local din cadrul autoritii
administra iei publice locale care administreaz! crean"ele
fiscale ale bugetului local al unei unit#$i administrativteritoriale sau, dup% caz, subdiviziune administrativteritorial& a municipiului, denumit în prezentul articol
autoritate solicitant', solicit(, în scris, organului fiscal
local din cadrul autorit)*ii administra+iei publice locale în a
c,rui raz- teritorial. se afl/ situate bunurile mobile sau
imobile, denumit în prezentul articol autoritate solicitat0,
efectuarea procedurii de executare silit1.
(4) Cererea con2ine, în mod obligatoriu, urm3toarele
informa4ii:
a) datele de identificare ale debitorului;
b) valoarea crean5ei de recuperat;
c) valoarea crean6elor fiscale accesorii stabilite, potrivit
legii, pân7 la data solicit8rii;
d) contul în care se vireaz9 sumele încasate;
e) orice date necesare pentru identificarea bunurilor
urm:ribile, dac; este cazul.
(5) Cererea este înso<it= obligatoriu de o copie a titlului
executoriu.
(6) Autoritatea solicitat> confirm?, în scris, primirea
cererii, în termen de 10 zile de la data primirii.
(7) Autoritatea solicitat@ poate refuza efectuarea
procedurii de executare silitA în urmBtoarele cazuri:
a) titlul executoriu nu este valabil;
b) cererea nu conCine toate informaDiile prevEzute la alin.
(4).

(8) Sumele realizate prin executare silit se vireaz
autoritii solicitante. Prevederile art. 256 se aplic în mod
corespunztor.
ART. 222
Executarea silit în cazul debitorilor solidari
(1) Organul de executare silit coordonator, în cazul
debitorilor solidari, este cel în a crui raz teritorial î i
are domiciliul fiscal debitorul despre care exist indicii c
deine mai multe venituri sau bunuri urmribile.
(2) Coordonarea executrii silite în cazul în care s-a
dispus atragerea rspunderii solidare în condiiile art. 25 i
26 revine organului de executare silit în a crui raz
teritorial îi are domiciliul fiscal debitorul aflat în stare
de insolvabilitate sau insolven sau organul de executare
silit competent, desemnat potrivit art. 30, dup caz.
(3) Organul de executare silit coordonator înscrie în
întregime debitul în evidenele sale i ia m suri de executare
silit!, comunicând întregul debit organelor de executare silit"
în a c#ror raz$ teritorial% se afl& domiciliile fiscale ale
celorlal'i codebitori, aplicându-se dispozi(iile art. 220.
(4) Organele de executare silit) sesizate, c*rora li s-a
comunicat debitul, dup+ înscrierea acestuia într-o eviden,nominal., iau m/suri de executare silit0 1i comunic2 organului
de executare silit3 coordonator sumele realizate în contul
debitorului, în termen de 10 zile de la realizarea acestora.
(5) Dac4 organul de executare silit5 coordonator, care 6ine
eviden7a întregului debit, constat8 c9 acesta a fost realizat
prin actele de executare silit: f;cute de el însu<i =i de
celelalte organe sesizate potrivit alin. (4), el este obligat s>
cear? în scris acestora din urm@ sA înceteze de îndatB
executarea silitC.
ART. 223
Executorii fiscali
(1) Executarea silitD se face de organul de executare silitE
competent prin intermediul executorilor fiscali. AceFtia trebuie
sG deHinI o legitimaJie de serviciu pe care trebuie sK o
prezinte în exercitarea activitLMii.
(2) Executorul fiscal este împuternicit în faNa debitorului
Oi a terPilor prin legitimaQia de executor fiscal Ri delegaSie
emisT de organul de executare silitU.
(3) În scopul efectuVrii executWrii silite, executorii
fiscali pot:
a) sX intre în orice incintY de afaceri a debitorului,
persoanZ juridic[, sau în alte incinte unde acesta î\i p]streaz^
bunurile, în scopul identific_rii bunurilor sau valorilor care

pot fi executate silit, precum i s analizeze evidena
contabil a debitorului în scopul identificrii terilor care
datoreaz sau dein în pstrare venituri ori bunuri ale
debitorului;
b) s intre în toate înc perile în care se g sesc bunuri sau
valori ale debitorului, persoan fizic , precum i s cerceteze
toate locurile în care acesta îi pstreaz bunurile;
c) s solicite i s cerceteze orice document sau element
material care poate constitui o prob în determinarea bunurilor
proprietate a debitorului;
d) s aplice sigilii asupra bunurilor, întocmind în acest
sens proces-verbal;
e) s constate contravenii i s aplice sanciuni potrivit
legii.
(4) Executorul fiscal poate intra în încperile ce
reprezint domiciliul sau reedin a unei persoane fizice, cu
consim!"mântul acesteia, iar în caz de refuz, organul de
executare silit# cere autorizarea instan$ei judec%tore&ti
competente potrivit dispozi'iilor Codului de procedur( civil),
republicat.
(5) Accesul executorului fiscal în locuin*+, în incinta de
afaceri sau în orice alt, înc-pere a debitorului, persoan.
fizic/ sau juridic0, se poate efectua între orele 6,00-20,00, în
orice zi lucr1toare. Executarea început2 poate continua în
aceea3i zi sau în zilele urm4toare. În cazuri temeinic
justificate de pericolul înstr5in6rii unor bunuri, accesul în
înc7perile debitorului poate avea loc 8i la alte ore decât cele
men9ionate, precum :i în zilele nelucr;toare, în baza
autoriza<iei prev=zute la alin. (4).
(6) În absen>a debitorului sau dac? acesta refuz@ accesul în
oricare dintre încAperile prevBzute la alin. (3), executorul
fiscal poate sC pDtrundE în acestea în prezenFa unui
reprezentant al poliGiei ori al jandarmeriei sau a altui agent
al forHei publice Ii a doi martori majori, fiind aplicabile
prevederile alin. (4) Ji (5).
ART. 224
Executarea silitK împotriva veniturilor bugetului general
consolidat
Impozitele, taxele, contribuLiile sociale Mi orice alte
venituri ale bugetului general consolidat nu pot fi urmNrite de
niciun creditor pentru nicio categorie de creanOe în cadrul
procedurii de executare silitP.
ART. 225

Executarea silit împotriva unei asocieri f r personalitate
juridic
Pentru executarea silit a creanelor fiscale datorate de o
asociere fr personalitate juridic, chiar dac exist un titlu
executoriu pe numele asocierii, pot fi executate silit atât
bunurile mobile i imobile ale asocierii, cât i bunurile
personale ale membrilor acesteia.
ART. 226
Titlul executoriu i condiiile pentru începerea executrii
silite
(1) Executarea silit a creanelor fiscale se efectueaz în
temeiul unui titlu executoriu emis potrivit prevederilor
prezentului cod de ctre organul de executare silit competent
potrivit art. 30.
(2) În titlul executoriu emis, potrivit legii, de organul de
executare silit prevzut la alin. (1) se înscriu creanele
fiscale, principale i accesorii, neachitate la scaden,
stabilite i individualizate în titluri de crean fiscal
întocmite i comunicate în condi iile legii, precum !i crean"ele
bugetare individualizate în alte înscrisuri care, potrivit
legii, constituie titluri executorii. Niciun titlu executoriu nu
se poate emite în absen#a unui titlu de crean$% fiscal& emis 'i
comunicat în condi(iile legii sau a unui înscris care, potrivit
legii, constituie titlu executoriu.
(3) Executarea silit) a crean*elor bugetare rezultate din
raporturi juridice contractuale se efectueaz+ în baza hot,rârii
judec-tore.ti sau a altui înscris care, potrivit legii,
constituie titlu executoriu.
(4) Titlul de crean/0 devine titlu executoriu la data la
care se împline1te scaden2a sau termenul de plat3 prev4zut de
lege.
(5) Modificarea titlului de crean56 atrage modificarea
titlului executoriu în mod corespunz7tor.
(6) Titlul executoriu emis potrivit alin. (1) de organul de
executare silit8 competent con9ine, pe lâng: elementele
prev;zute la art. 46, urm<toarele: cuantumul =i natura sumelor
datorate >i neachitate, descrierea titlului de crean?@ sau a
înscrisului care constituie titlu executoriu, precum Ai temeiul
legal al puterii executorii a titlului.
(7) Netransmiterea proceselor-verbale de constatare Bi
sancCionare a contravenDiilor în termen de 90 de zile de la
comunicarea acestora cEtre contravenient atrage, potrivit legii,
rFspunderea persoanelor care se fac vinovate de aceasta.
Transmiterea cu întârziere a proceselor-verbale nu împiedicG
executarea silitH a acestora în condiIiile în care nu a
intervenit prescripJia executKrii.

(8) În cazul în care titlurile executorii emise de alte
organe decât cele prevzute la art. 30 alin. (1) nu cuprind unul
dintre urm toarele elemente: numele i prenumele sau denumirea
debitorului, codul numeric personal, codul unic de înregistrare,
domiciliul sau sediul, cuantumul sumei datorate, temeiul legal,
semntura organului care l-a emis i dovada comunicrii
acestora, organul de executare silit restituie de îndat
titlurile executorii organelor emitente.
(9) În cazul în care titlul executoriu i-a fost transmis
spre executare de ctre un alt organ, organul de executare
silit confirm primirea, în termen de 30 de zile.
(10) Institu iile publice finan ate total sau par ial de la
bugetul de stat, bugetul asigurrilor sociale de stat, bugetul
Fondului naional unic de asigurri sociale de sntate i
bugetul asigurrilor pentru omaj, dup caz, care nu au organe
de executare silit proprii, transmit titlurile executorii
privind venituri ale bugetului general consolidat, spre
executare silit, organelor fiscale din subordinea A.N.A.F.
Sumele astfel realizate se fac venit la bugetul de stat.
(11) Instituiile publice finanate integral din venituri
proprii, care nu au organe de executare silit proprii, pot
transmite titlurile executorii privind venituri proprii
organului fiscal central sau, dup caz, organului fiscal local.
Sumele astfel realizate se fac venit la bugetul de stat sau la
bugetul local, dup caz.
(12) Instituiile publice finanate total sau par ial de la
bugetul local, care nu au organe de executare silit! proprii,
transmit titlurile executorii privind venituri ale bugetului
local, spre executare silit", organului fiscal local. Sumele
astfel realizate se fac venit la bugetul local.
(13) Institu#iile publice din subordinea
unit$%ilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale finan&ate
integral din venituri proprii, care nu au organe de executare
silit' proprii, pot transmite titlurile executorii privind
venituri proprii organului fiscal local. Sumele astfel realizate
se fac venit la bugetul local.
ART. 227
Reguli privind executarea silit(
(1) Executarea silit) se poate întinde asupra veniturilor *i
bunurilor proprietate a debitorului, urm+ribile potrivit legii,
iar valorificarea acestora se efectueaz, numai în m-sura
necesar. pentru realizarea crean/elor fiscale 0i a cheltuielilor
de executare. Executarea silit1 a bunurilor proprietate a
debitorului, urm2ribile potrivit legii, se efectueaz3, de
regul4, în limita a 150% din valoarea crean5elor fiscale,
inclusiv a cheltuielilor de executare, cu excep6ia cazului în

care din motive obiective în legtur cu situaia patrimonial a
debitorului acest nivel nu poate fi respectat.
(2) Sunt supuse sechestrrii i valorificrii bunurile
urmribile proprietate a debitorului, prezentate de acesta
i/sau identificate de c tre organul de executare silit , în
urm toarea ordine:
a) bunurile mobile i imobile care nu sunt direct folosite
în activitatea ce constituie principala surs de venit;
b) bunuri care nu sunt nemijlocit predestinate pentru
desfurarea activitii care constituie principala surs de
venit;
c) bunurile mobile i imobile ce se afl temporar în
deinerea altor persoane în baza contractelor de arend, de
împrumut, de închiriere, de concesiune, de leasing i altele;
d) ansamblu de bunuri în condiiile prevederilor art. 246;
e) maini-unelte, utilaje, materii prime i materiale i
alte bunuri mobile, precum i bunuri imobile ce servesc
activitii care constituie principala surs de venit;
f) produse finite.
(3) Organul fiscal poate trece la sechestrarea bunurilor din
urm toarea categorie din cele prev!zute la alin. (2) ori de câte
ori valorificarea nu este posibil".
(4) Bunurile supuse unui regim special de circula#ie pot fi
urm$rite numai cu respectarea condi%iilor prev&zute de lege.
(5) În cadrul procedurii de executare silit' se pot folosi
succesiv sau concomitent modalit()ile de executare silit*
prev+zute de prezentul cod.
(6) Executarea silit, a crean-elor fiscale nu se perim..
(7) Executarea silit/ se desf01oar2 pân3 la stingerea
crean4elor fiscale înscrise în titlul executoriu, inclusiv a
crean5elor fiscale accesorii, ori a altor sume, datorate sau
acordate potrivit legii prin acesta, precum 6i a cheltuielilor
de executare.
(8) În cazul în care prin titlul executoriu sunt prev7zute,
dup8 caz, crean9e fiscale accesorii sau alte sume, f:r; s< fi
fost stabilit cuantumul acestora, ele se calculeaz= de c>tre
organul de executare silit? @i se consemneazA într-un procesverbal care constituie titlu executoriu, care se comunicB
debitorului.
(9) FaCD de terEi, inclusiv faFG de stat, o garanHie realI
Ji celelalte sarcini reale asupra bunurilor au un grad de
prioritate care se stabileKte de la momentul în care acestea au
fost fLcute publice prin oricare dintre metodele prevMzute de
lege.
ART. 227^1

Reguli speciale privind începerea sau continuarea
executrii silite
(1) M surile de executare silit se aplic difereniat, în
funcie de cuantumul i vechimea creanelor fiscale.
(2) Procedura de aplicare a dispoziiilor alin. (1) se
stabile te prin ordin al pre edintelui Agen iei Na ionale de
Administrare Fiscal .
(la 03-09-2017 Sectiunea 1 din Capitolul VIII , Titlul VII a
fost completata de Punctul 80, Articolul I din ORDONANA nr. 30
din 30 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din
31 august 2017)
ART. 228
Obligaia de informare
În vederea începerii executrii silite, organul de executare
silit competent se poate folosi de mijloacele de prob
prevzute la art. 55, în vederea determinrii averii i a
venitului debitorului. La cererea organului fiscal, debitorul
este obligat s furnizeze în scris, pe propria rspundere,
informaiile solicitate.
ART. 229
Precizarea naturii debitului
(1) În toate actele de executare silit trebuie s se indice
titlul executoriu i s se arate natura i cuantumul debitului
ce face obiectul executrii.
(2) Prin excep ie de la prevederile alin. (1), în toate
actele de executare silit! care privesc poprirea bancar", cu
excep#ia în$tiin%&rii debitorului privind înfiin'area popririi,
trebuie s( se indice doar cuantumul total al obliga)iilor
fiscale ce fac obiectul popririi.
(la 05-05-2017 Articolul 229 din Sectiunea 1 , Capitolul VIII ,
Titlul VII a fost modificat de Punctul 1, ARTICOL UNIC din
LEGEA nr. 82 din 27 aprilie 2017, publicat* în MONITORUL OFICIAL
nr. 313 din 02 mai 2017)
ART. 230
Soma+ia
(1) Executarea silit, începe prin comunicarea soma-iei. Dac.
în termen de 15 zile de la comunicarea soma/iei nu se stinge
debitul, se continu0 m1surile de executare silit2. Soma3ia este
înso4it5 de un exemplar al titlului executoriu emis de organul
de executare silit6.
(2) Soma7ia cuprinde, pe lâng8 elementele prev9zute la art.
46, urm:toarele: num;rul dosarului de executare; suma pentru

care se începe executarea silit; termenul în care cel somat
urmeaz s plteasc suma prevzut în titlul executoriu, precum
i indicarea consecinelor nerespect rii acesteia.
(3) În cazul în care debitorul are de încasat sume certe,
lichide i exigibile de la autorit i sau institu ii publice,
executarea silit se continu prin poprirea acestor sume ori de
câte ori, ulterior comunicrii somaiei, se depune la organul
fiscal un document eliberat de autoritatea sau instituia
public respectiv prin care se certific c sumele sunt certe,
lichide i exigibile. Prevederile art. 236 se aplic în mod
corespunztor.
(4) Nu sunt considerate sume exigibile i nu sunt aplicabile
prevederile alin. (3) sumelor aflate în litigiu.
(5) În cazul în care documentul prevzut la alin. (3) a fost
depus ulterior lurii unor msuri de executare silit potrivit
prezentului cod, aceste msuri se ridic dup! aplicarea m"surii
popririi sumelor înscrise în documentul emis de autoritatea sau
institu#ia public$, în limita acestor sume, cu respectarea
nivelului prev%zut la art. 227 alin. (1).
(6) În cazul în care documentul prev&zut la alin. (3) a fost
depus ulterior stingerii sumelor pentru care s-a început
executarea silit', acesta se ia în considerare pentru
urm(toarele execut)ri silite.
(7) Urm*rirea imobilului, în baza soma+iei prev,zute la
alin. (1), se noteaz- la cererea organului fiscal în cartea
funciar., asupra bunurilor imobile ale debitorului, indiferent
de modalitatea dreptului de proprietate, respectiv proprietate
exclusiv/, dev0lm12ie sau coproprietate.
(la 03-09-2017 Articolul 230 din Sectiunea 1 , Capitolul VIII
, Titlul VII a fost completat de Punctul 81, Articolul I din
ORDONAN3A nr. 30 din 30 august 2017, publicat4 în MONITORUL
OFICIAL nr. 708 din 31 august 2017)
ART. 231
Drepturi 5i obliga6ii ale ter7ului
Ter8ul nu se poate opune sechestr9rii unui bun al
debitorului, invocând un drept de gaj, drept de ipotec: sau un
privilegiu. Ter;ul particip< la distribuirea sumelor rezultate
din valorificarea bunului, potrivit legii.
ART. 232
Evaluarea bunurilor supuse execut=rii silite
(1) Înaintea valorific>rii bunurilor, acestea se evalueaz?.
Evaluarea se efectueaz@ de organul de executare silitA prin
experBi evaluatori proprii sau prin experCi evaluatori

independeni. Evaluatorii independen i sunt desemnai în
condiiile art. 63. Atât evaluatorii proprii, cât i evaluatorii
independeni sunt obligai s îi îndeplineasc atribu iile ce
le revin, astfel cum reies din prezentul cod, din actul prin
care s-a dispus expertiza, precum i din actul prin care au fost
numi i.
(2) Organul de executare silit actualizeaz preul de
evaluare inând cont de rata inflaiei.
(3) Atunci când se consider necesar, organul de executare
silit procedeaz la o nou evaluare.
(4) Organul de executare silit poate proceda la o nou
evaluare în situaii cum sunt: când se constat modificri ale
preurilor de circulaie pe piaa liber a bunurilor, când
valoarea bunului s-a modificat prin deteriorri sau prin
amenaj ri. Prevederile alin. (1) sunt aplicabile în mod
corespunz!tor.
ART. 233
Suspendarea execut"rii silite
(1) Executarea silit# se suspend$:
a) când suspendarea a fost dispus% de instan&' sau de
creditor, în condi(iile legii;
b) la data comunic)rii aprob*rii înlesnirii la plat+, în
condi,iile legii;
c) în cazul prev-zut la art. 244;
d) pe o perioad. de cel mult 6 luni, în cazuri excep/ionale,
0i doar o singur1 dat2 pentru acela3i debitor, prin hot4râre a
Guvernului, cu respectarea regulilor în materie de ajutor de
stat.
(la 03-09-2017 Litera d) din Alineatul (1) , Articolul 233 ,
Sectiunea 1 , Capitolul VIII , Titlul VII a fost modificat5 de
Punctul 82, Articolul I din ORDONAN6A nr. 30 din 30 august 2017,
publicat7 în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 31 august 2017)
e) în alte cazuri prev8zute de lege.
(2) Executarea silit9 se suspend: ;i în cazul în care,
ulterior începerii execut<rii silite, se depune o cerere de
restituire/rambursare, iar cuantumul sumei solicitate este egal
cu sau mai mare decât crean=a fiscal> pentru care s-a început
executarea silit?. În acest caz, executarea silit@ se suspendA
la data depunerii cererii.
(2^1) Executarea silitB se suspendC sau nu începe pentru
creanDele fiscale stabilite printr-o decizie de organul fiscal
competent dacE debitorul notificF organul fiscal, ulterior
comunicGrii deciziei, cu privire la depunerea unei scrisori de
garanHie/poliIe de asigurare de garanJie potrivit art. 235.

Executarea silit continu sau începe dac debitorul nu depune
scrisoarea de garanie/polia de asigurare de garanie în termen
de 45 de zile de la data comunicrii deciziei prin care sunt
stabilite creanele fiscale.
(la 03-09-2017 Articolul 233 din Sectiunea 1 , Capitolul VIII
, Titlul VII a fost completat de Punctul 83, Articolul I din
ORDONANA nr. 30 din 30 august 2017, publicat în MONITORUL
OFICIAL nr. 708 din 31 august 2017)
(2^2) Pe toat perioada suspend rii execut rii silite
potrivit alin. (2^1), crean ele fiscale ce fac obiectul
suspendrii nu se sting, cu excepia situaiei în care debitorul
opteaz pentru stingerea acestora potrivit art. 165 alin. (8).
(la 03-09-2017 Articolul 233 din Sectiunea 1 , Capitolul VIII
, Titlul VII a fost completat de Punctul 83, Articolul I din
ORDONANA nr. 30 din 30 august 2017, publicat în MONITORUL
OFICIAL nr. 708 din 31 august 2017)
(3) Pe perioada suspendrii executrii silite, actele de
executare efectuate anterior, precum i orice alte msuri de
executare, inclusiv cele de indisponibilizare a bunurilor,
veniturilor ori sumelor din conturile bancare, rmân în fiin.
(4) Suspendarea executrii silite prin poprire bancar are
ca efect încetarea indisponibilizrii sumelor viitoare provenite
din încasrile zilnice în conturile în lei i în valut ,
începând cu data !i ora comunic"rii c#tre institu$iile de credit
a adresei de suspendare a execut%rii silite prin poprire.
(5) Sumele existente în cont la data &i ora comunic'rii
adresei de suspendare a execut(rii silite prin poprire
înfiin)at* de organul fiscal r+mân indisponibilizate, debitorul
putând dispune de acestea numai pentru efectuarea de pl,-i în
scopul:
a) achit.rii obliga/iilor fiscale administrate de organele
fiscale competente;
b) achit0rii drepturilor salariale.
(6) În cazul ter1ilor popri2i, suspendarea execut3rii silite
are ca efect încetarea indisponibiliz4rii sumelor datorate de
ace5tia debitorului, atât a celor prezente, cât 6i a celor
viitoare, pân7 la o nou8 comunicare din partea organului de
executare silit9 privind continuarea m:surilor de executare
silit; prin poprire.
(7) În cazul în care popririle înfiin<ate de organul de
executare silit= genereaz> imposibilitatea debitorului de a-?i
continua activitatea economic@, cu consecinAe sociale deosebite,

organul fiscal poate dispune, la cererea debitorului i inând
seama de motivele invocate de acesta, fie suspendarea total,
fie suspendarea par ial a executrii silite prin poprire.
Suspendarea se poate dispune, o singur dat, pe parcursul a 2
ani calendaristici pentru o perioad de cel mult 6 luni
consecutive de la data comunic rii c tre banc sau alt ter
poprit a actului de suspendare a popririi.
(8) Odat cu cererea de suspendare prevzut la alin. (7),
debitorul trebuie s indice bunurile libere de orice sarcini,
oferite în vederea sechestrrii, sau alte garanii prevzute de
lege, la nivelul sumei pentru care s-a început executarea
silit.
(9) Dispoziiile alin. (8) nu se aplic în cazul în care
valoarea bunurilor deja sechestrate de organul de executare
silit acoper valoarea creanei pentru care s-a început
executarea silit prin poprire.
(10) În situaia în care la expirarea perioadei pentru care
s-a aprobat suspendarea executrii silite prin poprire creanele
fiscale nu au fost stinse în întregime, organul fiscal competent
pentru administrarea acestor creane procedeaz la valorificarea
garan iilor prev!zute la alin. (8).
ART. 234
Încetarea execut"rii silite #i ridicarea m$surilor de
executare silit%
(1) Executarea silit& înceteaz' dac(:
a) s-au stins integral obliga)iile fiscale prev*zute în
titlul executoriu, inclusiv obliga+iile de plat, accesorii,
cheltuielile de executare -i orice alte sume stabilite în
sarcina debitorului, potrivit legii;
b) a fost desfiin.at titlul executoriu;
c) în alte cazuri prev/zute de lege.
(2) M0surile de executare silit1 aplicate în condi2iile
prezentului cod se ridic3 prin decizie întocmit4 în cel mult
dou5 zile de la data la care a încetat executarea silit6, de
c7tre organul de executare silit8. Nerespectarea termenului
atrage r9spunderea potrivit art. 341 alin. (2).
(3) În m:sura în care crean;ele fiscale înscrise în titluri
executorii se sting prin plat<, prin poprire sau prin alte
modalit=>i prev?zute de prezentul cod, sechestrele aplicate pe
acele titluri asupra bunurilor, cu valoare mai mic@ ori egalA cu
suma creanBelor fiscale astfel stinse, se ridicC, prin decizie
întocmitD de organul de executare silitE, în cel mult douF zile
de la data stingerii.
(4) Organul de executare silitG ridicH poprirea bancarI
pentru sumele care depJKesc cuantumul creanLelor înscrise în

adresa de înfiinare a popririi în situa ia în care, din
informaiile comunicate de bnci, rezult c sumele
indisponibilizate în favoarea organului de executare silit
acoper creanele fiscale înscrise în adresa de înfiin are a
popririi i sunt îndeplinite condi iile pentru realizarea
crean ei.
(5) Poprirea bancar se ridic i în situaia în care
organul de executare silit constat c poprirea a rmas fr
obiect.
ART. 235
Suspendarea executrii silite în cazul depunerii unei
scrisori de garanie/poli de asigurare de garanie
(1) În cazul contestaiilor formulate împotriva actelor
administrative fiscale prin care se stabilesc creane fiscale,
potrivit prezentului cod, inclusiv pe timpul soluionrii
ac iunii în contencios administrativ, executarea silit! se
suspend" sau nu începe pentru obliga#iile fiscale contestate
dac$ debitorul depune la organul fiscal competent o scrisoare de
garan%ie/poli&' de asigurare de garan(ie la nivelul obliga)iilor
fiscale contestate *i neachitate la data depunerii garan+iei.
Valabilitatea scrisorii de garan,ie/poli-ei de asigurare de
garan.ie trebuie s/ fie de minimum 6 luni de la data emiterii.
---------Alin. (1) al art. 235 a fost modificat de pct. 10 al art. II
din ORDONAN0A DE URGEN12 nr. 50 din 27 octombrie 2015, publicat3
în MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 3 noiembrie 2015.
(2) În situa4ia în care pe perioada de valabilitate a
scrisorii de garan5ie/poli6ei de asigurare de garan7ie
contesta8ia ori ac9iunea în contencios administrativ este
respins:, în totalitate sau în parte, organul fiscal execut;
garan<ia în ultima zi de valabilitate a acesteia dac= sunt
îndeplinite cumulativ urm>toarele condi?ii:
a) contribuabilul/pl@titorul nu plAteBte obligaCiile fiscale
pentru care s-a respins contestaDia sau acEiunea în contencios
administrativ;
b) contribuabilul/plFtitorul nu depune o nouG scrisoare de
garanHie/poliIJ de asigurare de garanKie;
c) instanLa judecMtoreascN nu a dispus, prin hotOrâre
executorie, suspendarea executPrii actului administrativ fiscal
potrivit Legii nr. 554/2004, cu modificQrile Ri completSrile
ulterioare.
(3) Scrisoarea de garanTie/PoliUa de asigurare de garanVie
rWmâne fXrY obiect în urmZtoarele situa[ii:

a) contestaia a fost admis, în totalitate, de organul de
solu ionare a contestaiei;
b) actul administrativ fiscal contestat a fost desfiinat,
în totalitate, de ctre organul de soluionare a contestaiei;
c) aciunea în contencios administrativ a fost admis în
totalitate;
d) instan a judec toreasc admite, prin hot râre executorie,
cererea contribuabilului/pltitorului de suspendare a executrii
actului administrativ fiscal potrivit Legii nr. 554/2004, cu
modificrile i completrile ulterioare;
e) dac pe perioada soluionrii contestaiei, în procedura
administrativ sau în procedura de contencios administrativ,
contribuabilul/pltitorul achit în totalitate obligaiile
fiscale contestate.
(4) În situaia în care contribuabilul/pltitorul achit
parial obligaiile fiscale contestate, acesta are posibilitatea
de a redimensiona garan ia în mod corespunz!tor.
(5) Pe toat" perioada suspend#rii execut$rii silite potrivit
prezentului articol, crean%ele fiscale ce fac obiectul
suspend&rii nu se sting, cu excep'ia situa(iei în care debitorul
opteaz) pentru stingerea acestora potrivit art. 165 alin. (8).
(6) Pe toat* perioada suspend+rii execut,rii silite potrivit
prezentului articol, pentru crean-ele fiscale ce fac obiectul
suspend.rii organul fiscal nu emite /i nu comunic0 decizii
referitoare la obliga1iile fiscale accesorii.
(la 06-12-2016 Articolul 235 din Sectiunea 1 , Capitolul VIII
, Titlul VII a fost completat de Punctul 12, Articolul II din
ORDONAN2A DE URGEN34 nr. 84 din 16 noiembrie 2016, publicat5 în
MONITORUL OFICIAL nr. 977 din 06 decembrie 2016)

6789:;<=>?
*) Not@ CTCE:

Reproducem prevederile alin. (4) al art. VIII din ORDONANAA
DE URGENBC nr. 84 din 16 noiembrie 2016, publicatD în MONITORUL
OFICIAL nr. 977 din 6 decembrie 2016:
„Prevederile art. II pct. 12 se aplicE Fi în cazul
suspendGrilor executHrii silite, ca urmare a depunerii unei
scrisori de garanIie/poliJe de asigurare de garanKie, în curs la
data intrLrii în vigoare a art. II. Deciziile referitoare la
obligaMiile fiscale accesorii emise anterior intrNrii în vigoare
a art. II rOmân supuse reglementPrilor în vigoare la data
emiterii acestora”.
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SEC[IUNEA a 2-a

Executarea silit prin poprire
ART. 236
Executarea silit a sumelor ce se cuvin debitorilor
(1) Sunt supuse executrii silite prin poprire orice sume
urmribile reprezentând venituri i disponibiliti bneti în
lei i în valut , titluri de valoare sau alte bunuri mobile
necorporale, de inute i/sau datorate, cu orice titlu,
debitorului de c tre tere persoane sau pe care acetia le vor
datora i/sau deine în viitor în temeiul unor raporturi
juridice existente.
(2) Sumele reprezentând credite nerambursabile ori finanri
primite de la instituii sau organizaii naionale ori
internaionale pentru derularea unor programe ori proiecte nu
sunt supuse executrii silite prin poprire, în cazul în care
împotriva beneficiarului acestora a fost pornit procedura
executrii silite.
(la 03-09-2017 Alineatul (2) din Articolul 236 , Sectiunea a 2a , Capitolul VIII , Titlul VII a fost modificat de Punctul 84,
Articolul I din ORDONANA nr. 30 din 30 august 2017, publicat
în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 31 august 2017)
(3) În cazul sumelor urmribile reprezentând venituri i
disponibilit i în valut!, b"ncile sunt autorizate s# efectueze
convertirea în lei a sumelor în valut$, f%r& consim'(mântul
titularului de cont, la cursul de schimb afi)at de acestea
pentru ziua respectiv*.
(4) Sumele ce reprezint+ venituri b,ne-ti ale debitorului
persoan. fizic/, realizate ca angajat, pensiile de orice fel,
precum 0i ajutoarele sau indemniza1iile cu destina2ie special3
sunt supuse urm4ririi la pl5titorul venitului numai în
condi6iile Codului de procedur7 civil8, republicat, cu
modific9rile ulterioare.
(la 05-05-2017 Alineatul (4) din Articolul 236 , Sectiunea a 2a , Capitolul VIII , Titlul VII a fost modificat de Punctul 2,
ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 82 din 27 aprilie 2017, publicat: în
MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 02 mai 2017)
(5) Poprirea asupra veniturilor debitorilor persoane fizice
sau persoane juridice se înfiin;eaz< de c=tre organul de
executare silit>, printr-o adres? care se comunic@ terAului
poprit, cu respectarea termenului prevBzut la art. 230 Ci cu
înDtiinEarea debitorului despre înfiinFarea popririi.
(6) Poprirea nu este supusG validHrii.
(7) Poprirea înfiinIatJ anterior, ca mKsurL asigurMtorie,
devine executorie potrivit art. 213 alin. (2) Ni (3). În acest
caz, organul fiscal transmite terOului poprit o adresP de

înfiinare a popririi executorii. Totodat, despre aceast
msur va fi întiinat i debitorul.
(la 03-09-2017 Alineatul (7) din Articolul 236 , Sectiunea a 2a , Capitolul VIII , Titlul VII a fost modificat de Punctul 84,
Articolul I din ORDONANA nr. 30 din 30 august 2017, publicat
în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 31 august 2017)
(8) Poprirea se consider înfiin at din momentul primirii
adresei de înfiin are de ctre terul poprit. În acest sens,
terul poprit este obligat s înregistreze atât ziua, cât i ora
primirii adresei de înfiinare a popririi.
(9) Dup înfiinarea popririi, terul poprit este obligat:
a) s plteasc, de îndat sau dup data la care creana
devine exigibil, organului fiscal suma reinut i cuvenit!, în
contul indicat de organul de executare silit";
b) s# indisponibilizeze bunurile mobile necorporale poprite,
în$tiin%ând despre aceasta organul de executare silit&;
c) în cazul înfiin'(rii popririi asigur)torii, cu excep*ia
popririi asigur+torii asupra sumelor din conturile bancare, s,
vireze, de îndat- sau dup. data la care crean/a devine
exigibil0, organului fiscal suma indicat1, în contul de garan2ii
men3ionat de organul de executare silit4. Suma virat5 reprezint6
o garan7ie în sensul art. 211 lit. a).
(10) În situa8ia în care, la data comunic9rii adresei de
înfiin:are a popririi, ter;ul poprit nu datoreaz< vreo sum= de
bani debitorului urm>rit sau nu va datora în viitor asemenea
sume în temeiul unor raporturi juridice existente, în?tiin@eazA
despre acest fapt organul de executare silitB în termen de 5
zile de la primirea adresei de înfiinCare a popririi.
(11) În cazul în care sumele datorate debitorului sunt
poprite de mai mulDi creditori, terEul poprit anunFG în scris
despre aceasta pe creditori Hi procedeazI la distribuirea
sumelor potrivit ordinii de preferinJK prevLzute la art. 258.
(12) Pentru stingerea creanMelor fiscale, debitorii titulari
de conturi bancare pot fi urmNriOi prin poprire asupra sumelor
din conturile bancare, prevederile alin. (5) aplicându-se în mod
corespunzPtor.
(la 03-09-2017 Alineatul (12) din Articolul 236 , Sectiunea a
2-a , Capitolul VIII , Titlul VII a fost modificat de Punctul
84, Articolul I din ORDONANQA nr. 30 din 30 august 2017,
publicatR în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 31 august 2017)
(13) În mSsura în care este necesar, pentru achitarea sumei
datorate la data sesizTrii bUncii, potrivit alin. (12), sumele
existente, precum Vi cele viitoare provenite din încasWrile
zilnice în conturile în lei Xi în valutY sunt indisponibilizate
în limita sumei necesare pentru realizarea obligaZiei ce se

execut silit, astfel cum aceasta rezult din adresa de
înfiinare a popririi. Bncile au obligaia s plteasc sumele
indisponibilizate în contul indicat de organul de executare
silit în termen de 3 zile de la indisponibilizare.
(14) Din momentul indisponibiliz rii, respectiv de la data
i ora primirii adresei de înfiin are a popririi asupra
disponibilit ilor bneti, bncile nu procedeaz la decontarea
documentelor de plat primite, respectiv la debitarea conturilor
debitorilor, i nu accept alte pli din conturile acestora
pân la achitarea integral a obligaiilor fiscale înscrise în
adresa de înfiinare a popririi, cu excepia:
a) sumelor necesare plii drepturilor salariale, inclusiv a
impozitelor i contribuiilor aferente acestora, re inute la
surs!, dac", potrivit declara#iei pe propria r$spundere a
debitorului sau reprezentantului s%u legal, rezult& c' debitorul
nu de(ine alte disponibilit)*i b+ne,ti;
b) sumelor necesare pl-.ii accizelor de c/tre antrepozitarii
autoriza0i. În acest caz, debitorul prezint1 institu2iei de
credit odat3 cu dispozi4ia de plat5 6i copia certificat7,
conform cu originalul, a autoriza8iei de antrepozitar;
c) sumelor necesare pl9:ii accizelor, în numele
antrepozitarilor autoriza;i, de c<tre cump=r>torii de produse
energetice;
d) sumelor necesare pl?@ii obligaAiilor fiscale de care
depinde menBinerea valabilitCDii înlesnirii. În acest caz,
debitorul va prezenta instituEiei de credit odatF cu dispoziGia
de platH Ii copia certificatJ, conform cu originalul, a
documentului prin care s-a aprobat înlesnirea la platK.
(15) Pe perioada popririi asigurLtorii, bMncile acceptN
plOPi din conturile debitorilor dispuse pentru stingerea sumelor
prevQzute la alin. (14), precum Ri pentru stingerea obligaSiilor
fiscale aferente bugetelor administrate de organul fiscal care a
înfiinTat poprirea.
(16) ÎncUlcarea prevederilor alin. (9), (11), (13), (14) Vi
(18) atrage nulitatea oricWrei plXYi.
(17) În cazul în care executarea silitZ este suspendat[ ori
înceteaz\, potrivit legii, organul de executare silit]
în^tiin_eaz` de îndata, în scris, institubiile de credit ori,
dupc caz, terdul poprit pentru sistarea, temporare, totalf sau
pargialh a indisponibilizirii conturilor ji rekinerilor. În caz
contrar institulia de credit este obligatm sn procedeze potrivit
dispozioiilor alin. (13) pi (14).
(18) În situaqia în care titlurile executorii nu pot fi
onorate în aceeari zi, institusiile de credit urmtresc
executarea acestora din încasurile zilnice realizate în contul
debitorului.

(19) Dispoziiile alin. (11) se aplic în mod corespunz tor.
ART. 237
Executarea silit a terului poprit
(1) Dac terul poprit întiineaz organul de executare
silit c nu datoreaz vreo sum de bani debitorului urmrit,
dar din informaiile i documentele deinute organul fiscal are
indicii c terul poprit datoreaz asemenea sume debitorului,
precum i în cazul în care se invoc alte neregulariti privind
înfiinarea popririi, instana judectoreasc în a crei raz
teritorial se afl domiciliul sau sediul ter!ului poprit, la
cererea organului de executare silit" ori a altei p#r$i
interesate, pe baza probelor administrate, dispune cu privire la
men%inerea sau desfiin&area popririi.
(2) Judecata se face de urgen'( )i cu prec*dere.
(3) Pe baza hot+rârii de men,inere a popririi, care
constituie titlu executoriu, organul de executare silit- poate
începe executarea silit. a ter/ului poprit, în condi0iile
prezentului cod.
SEC1IUNEA a 3-a
Executarea silit2 a bunurilor mobile
ART. 238
Executarea silit3 a bunurilor mobile
(1) Sunt supuse execut4rii silite orice bunuri mobile ale
debitorului, cu excep5iile prev6zute de lege.
(2) În cazul debitorului persoan7 fizic8 nu pot fi supuse
execut9rii silite, fiind necesare vie:ii ;i muncii debitorului,
precum <i familiei sale:
a) bunurile mobile de orice fel care servesc la continuarea
studiilor =i la formarea profesional>, precum ?i cele strict
necesare exercit@rii profesiei sau a altei ocupaAii cu caracter
permanent, inclusiv cele necesare desfBCurDrii activitEFii
agricole, cum sunt uneltele, seminGele, îngrHIJmintele, furajele
Ki animalele de producLie Mi de lucru;
b) bunurile strict necesare uzului personal sau casnic al
debitorului Ni familiei sale, precum Oi obiectele de cult
religios, dacP nu sunt mai multe de acelaQi fel;
c) alimentele necesare debitorului Ri familiei sale pe timp
de douS luni, iar dacT debitorul se ocupU exclusiv cu
agricultura, alimentele strict necesare pânV la noua recoltW;
d) combustibilul necesar debitorului Xi familiei sale pentru
încYlzit Zi pentru prepararea hranei, socotit pentru 3 luni de
iarn[;
e) obiectele necesare persoanelor cu handicap sau destinate
îngrijirii persoanelor bolnave;

f) bunurile declarate neurmribile prin alte dispoziii
legale.
(3) Bunurile debitorului persoan fizic necesare
desfurrii activitii în calitate de profesionist nu sunt
exceptate de la executare silit .
(4) Executarea silit a bunurilor mobile se face prin
sechestrarea i valorificarea acestora, chiar dac acestea se
afl la un ter. Sechestrul se instituie printr-un procesverbal. În cazul sechestrrii autovehiculelor, prevederile art.
740 din Codul de procedur civil, republicat, sunt aplicabile
în mod corespunztor.
(5) Pentru bunurile mobile anterior sechestrate ca msur
asiguratorie nu este necesar o nou sechestrare.
(6) Executorul fiscal, la începerea executrii silite, este
obligat s verifice dac bunurile prevzute la alin. (5) se
gsesc la locul aplicrii sechestrului i dac nu au fost
substituite sau degradate, precum i s sechestreze alte bunuri
ale debitorului, în cazul în care cele g!site la verificare nu
sunt suficiente pentru stingerea crean"ei.
(7) Bunurile nu se sechestreaz# dac$:
a) prin valorificarea acestora nu s-ar putea acoperi decât
cel mult cheltuielile execut%rii silite;
b) valoarea acestora este mai mic& de 1% în cazul în care
valoarea obliga'iilor de plat( este peste 500.000 lei.
(la 03-09-2017 Alineatul (7) din Articolul 238 , Sectiunea a 3a , Capitolul VIII , Titlul VII a fost modificat de Punctul 85,
Articolul I din ORDONAN)A nr. 30 din 30 august 2017, publicat*
în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 31 august 2017)
(8) Prin sechestrul înfiin+at asupra bunurilor mobile,
creditorul fiscal dobânde,te un drept de gaj care conferacestuia în raport cu al.i creditori acelea/i drepturi ca 0i
dreptul de gaj în sensul prevederilor dreptului comun.
(9) De la data întocmirii procesului-verbal de sechestru,
bunurile sechestrate sunt indisponibilizate. Cât timp dureaz1
executarea silit2 debitorul nu poate dispune de aceste bunuri
decât cu aprobarea dat3, potrivit legii, de organul competent.
Nerespectarea acestei interdic4ii atrage r5spunderea, potrivit
legii, a celui în culp6.
(10) Actele de dispozi7ie care ar interveni ulterior
indisponibiliz8rii prev9zute la alin. (9) sunt lovite de
nulitate absolut:.
(11) În cazurile în care nu au fost luate m;suri
asigur<torii pentru realizarea integral= a crean>ei fiscale ?i

la începerea executrii silite se constat c exist pericolul
evident de înstrinare, substituire sau sustragere de la
urmrire a bunurilor urmribile ale debitorului, sechestrarea
lor va fi aplicat odat cu comunicarea soma iei.
ART. 239
Procesul-verbal de sechestru
(1) Procesul-verbal de sechestru cuprinde:
a) denumirea organului de executare silit , indicarea
locului, a datei i a orei când s-a f cut sechestrul;
b) numele i prenumele executorului fiscal care aplic
sechestrul, numrul legitimaiei i al delegaiei;
c) numrul dosarului de executare, data i numrul de
înregistrare a somaiei, precum i titlul executoriu în baza
cruia se face executarea silit;
d) temeiul legal în baza cruia se face executarea silit;
e) sumele datorate pentru a cror executare silit se aplic
sechestrul, inclusiv cele reprezentând obligaii fiscale
accesorii, precum i actul normativ în baza c!ruia a fost
stabilit" obliga#ia fiscal$ de plat%;
f) numele, prenumele &i domiciliul debitorului persoan'
fizic( ori, în lipsa acestuia, ale persoanei majore care
locuie)te împreun* cu debitorul sau denumirea +i sediul
debitorului, numele, prenumele ,i domiciliul altor persoane
majore care au fost de fa-. la aplicarea sechestrului, precum /i
alte elemente de identificare a acestor persoane;
g) descrierea bunurilor mobile sechestrate 0i indicarea
valorii estimative a fiec1ruia, dup2 aprecierea executorului
fiscal, pentru identificarea 3i individualizarea acestora,
men4ionându-se starea de uzur5 6i eventualele semne particulare
ale fiec7rui bun, precum 8i dac9 s-au luat m:suri spre
neschimbare, cum sunt punerea de sigilii, custodia ori ridicarea
de la locul unde se afl;, sau de administrare ori conservare a
acestora, dup< caz, iar în cazul imobilelor, dac= sunt
cunoscute, num>rul cadastral ?i num@rul de carte funciarA;
(la 03-09-2017 Litera g) din Alineatul (1) , Articolul 239 ,
Sectiunea a 3-a , Capitolul VIII , Titlul VII a fost modificatB
de Punctul 86, Articolul I din ORDONANCA nr. 30 din 30 august
2017, publicatD în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 31 august 2017)
h) menEiunea cF evaluarea urmeazG a se face înaintea
începerii procedurii de valorificare, în cazul în care
executorul fiscal nu a putut evalua bunul deoarece acesta
necesitH cunoItinJe de specialitate;
i) menKiunea fLcutM de debitor privind existenNa sau
inexistenOa unui drept de gaj, ipotecP ori privilegiu, dupQ caz,

constituit în favoarea unei alte persoane pentru bunurile
sechestrate;
j) numele, prenumele i adresa persoanei creia i s-au l sat
bunurile, precum i locul de depozitare a acestora, dup caz;
k) eventualele obiecii fcute de persoanele de fa la
aplicarea sechestrului;
l) men iunea c , în cazul în care în termen de 15 zile de la
data încheierii procesului-verbal de sechestru debitorul nu
pl te te obliga iile fiscale, se procedeaz la valorificarea
bunurilor sechestrate;
m) semntura executorului fiscal care a aplicat sechestrul
i a tuturor persoanelor care au fost de fa la sechestrare.
Dac vreuna dintre aceste persoane nu poate sau nu vrea s
semneze, executorul fiscal menioneaz aceast împrejurare.
(2) Câte un exemplar al procesului-verbal de sechestru se
pred debitorului sub semntur sau i se comunic la domiciliul
ori sediul acestuia, precum i, atunci când este cazul,
custodelui, acesta din urm semnând cu meniunea de primire a
bunurilor în pstrare.
(3) În vederea valorific rii, organul de executare silit!
este obligat s" verifice dac# bunurile sechestrate se g$sesc la
locul men%ionat în procesul-verbal de sechestru, precum &i dac'
nu au fost substituite sau degradate.
(4) Când bunurile sechestrate g(site cu ocazia verific)rii
nu sunt suficiente pentru realizarea crean*ei fiscale, organul
de executare silit+ efectueaz, investiga-iile necesare pentru
identificarea .i urm/rirea altor bunuri ale debitorului.
(5) Dac0 se constat1 c2 bunurile nu se g3sesc la locul
men4ionat în procesul-verbal de sechestru sau dac5 au fost
substituite ori degradate, executorul fiscal încheie procesverbal de constatare. Pentru bunurile g6site cu prilejul
investiga7iilor efectuate conform alin. (4) se încheie procesulverbal de sechestru.
(6) Dac8 se sechestreaz9 :i bunuri gajate pentru garantarea
crean;elor altor creditori, organul de executare silit< trimite
=i acestora câte un exemplar din procesul-verbal de sechestru.
(7) Executorul fiscal care constat> c? bunurile fac obiectul
unui sechestru anterior consemneaz@ aceasta în procesul-verbal,
la care anexeazA o copie de pe procesele-verbale de sechestru
respective. Prin acelaBi proces-verbal executorul fiscal declarC
sechestrate, când este necesar, Di alte bunuri pe care le
identificE.
(8) Bunurile înscrise în procesele-verbale de sechestru
încheiate anterior se considerF sechestrate Gi în cadrul noii
executHri silite. În acest sens se întocmeIte un proces-verbal
adiJional la procesele-verbale de sechestru încheiate anterior,

cu indicarea titlurilor executorii i cuantumul obligaiilor
fiscale nscute ulterior procesului-verbal de sechestru ini ial.
Procesul-verbal adiional se comunic debitorului, cât i
celorlalte pri interesate care au drepturi reale sau sarcini
asupra bunului sechestrat, dup caz, Biroului de carte funciar
ori Arhivei Electronice de Garan ii Reale Mobiliare. Prin
procesul-verbal creditorul fiscal î i men ine dreptul de gaj sau
ipotec pe care îl confer procesul-verbal de sechestru în
raport cu ali creditori.
(9) În cazul în care executorul fiscal constat c în
legtur cu bunurile sechestrate s-au svârit fapte care pot
constitui infraciuni consemneaz aceasta în procesul-verbal de
sechestru i are obligaia de a sesiza de îndat organele
judiciare competente.
ART. 240
Custodele
(1) Bunurile mobile sechestrate pot fi lsate în custodia
debitorului, a creditorului sau a altei persoane desemnate de
organul de executare silit ori de executorul fiscal, dup caz,
ori pot fi ridicate i depozitate de c tre acesta. Atunci când
bunurile sunt l!sate în custodia debitorului sau a altei
persoane desemnate conform legii "i când se constat# c$ exist%
pericol de substituire ori de degradare, executorul fiscal poate
aplica sigiliul asupra bunurilor.
(2) În cazul în care bunurile sechestrate constau în sume de
bani în lei sau în valut&, titluri de valoare, obiecte de metale
pre'ioase, pietre pre(ioase, obiecte de art), colec*ii de
valoare, acestea se ridic+ ,i se depun, în termen de 48 de ore
de la sechestrare, la unit-.ile specializate. Bunurile care
constau în sume de bani în lei, obiecte de metale pre/ioase,
pietre pre0ioase sechestrate pot fi depozitate de organul de
executare silit1 sau de executorul fiscal, dup2 caz, în termen
de 48 de ore de la sechestrare, 3i la unit45ile teritoriale ale
Trezoreriei Statului, care au calitatea de depozitar al
acestora. Sumele de bani în lei se pot vira/depune de entit67ile
publice care le-au sechestrat într-un cont de disponibil deschis
la unit89ile teritoriale ale Trezoreriei Statului prin care î:i
gestioneaz; bugetul propriu, codificat cu codul de identificare
fiscal< al acestora. În cazul în care entit=>ile publice care
le-au sechestrat nu au personalitate juridic?, contul de
disponibil se codific@ cu codul de identificare fiscalA al
entitBCii publice cu personalitate juridicD din structura cEreia
face parte entitatea publicF respectivG. Contul de disponibil
deschis la unitHIile Trezoreriei Statului nu este purtJtor de
dobândK, iar pentru operaLiunile efectuate prin intermediul
acestuia nu se percep comisioane. UnitMNile teritoriale ale

Trezoreriei Statului depozitare ale obiectelor de metale
preioase i ale pietrelor pre ioase sechestrate, precum i
procedura de depunere, manipulare i depozitare se stabilesc
prin norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului
finanelor publice. În situaia în care este necesar
încercarea/analiza/expertiza/marcarea obiectelor de metale
preioase, pietrelor pre ioase sechestrate depuse la unit ile
teritoriale ale Trezoreriei Statului, entit ilor publice cu
personalitate juridic din structura crora face parte organul
de executare silit sau executorul fiscal, dup caz, le revine
responsabilitatea efecturii acestor operaiuni prin intermediul
instituiilor publice care au astfel de atribuii potrivit
prevederilor legale în vigoare.
(la 03-09-2017 Alineatul (2) din Articolul 240 , Sectiunea a 3a , Capitolul VIII , Titlul VII a fost modificat de Punctul 87,
Articolul I din ORDONANA nr. 30 din 30 august 2017, publicat
în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 31 august 2017)
(3) Cel care primete bunurile în custodie
procesul-verbal de sechestru.
(4) În cazul în care custodele este o alt
debitorul sau creditorul, organul de executare
stabilete acestuia o remuneraie inând seama
depus .

semneaz
persoan decât
silit îi
de activitatea

ART. 241
Înlocuirea bunurilor sechestrate
La solicitarea debitorului, organul fiscal poate înlocui
sechestrul asupra unui bun cu sechestrul asupra altui bun !i
numai dac" bunul oferit în vederea sechestr#rii este liber de
orice sarcini. Dispozi$iile art. 227 alin. (1) sunt aplicabile
în mod corespunz%tor.
SEC&IUNEA a 4-a
Executarea silit' a bunurilor imobile
ART. 242
Executarea silit( a bunurilor imobile
(1) Sunt supuse execut)rii silite bunurile imobile
proprietate a debitorului, dispozi*iile art. 238 alin. (7) lit.
b) aplicându-se în mod corespunz+tor. În situa,ia în care
debitorul de-ine bunuri în proprietate comun. cu alte persoane,
executarea silit/ se întinde numai asupra bunurilor atribuite
debitorului în urma partajului judiciar, respectiv asupra
sultei.
(la 03-09-2017 Alineatul (1) din Articolul 242 , Sectiunea a 4a , Capitolul VIII , Titlul VII a fost modificat de Punctul 88,

Articolul I din ORDONANA nr. 30 din 30 august 2017, publicat
în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 31 august 2017)
(2) Executarea silit imobiliar se întinde de plin drept i
asupra bunurilor accesorii bunului imobil, prevzute de Codul
civil. Bunurile accesorii nu pot fi urmrite decât odat cu
imobilul.
(3) În cazul debitorului persoan fizic nu poate fi supus
execut rii silite spa iul minim locuit de debitor i familia sa,
stabilit în conformitate cu normele legale în vigoare.
(4) Dispozi iile alin. (3) nu sunt aplicabile în cazurile în
care executarea silit se face pentru stingerea creanelor
fiscale rezultate din svârirea de infraciuni.
(5) Executorul fiscal care aplic sechestrul încheie un
proces-verbal de sechestru, dispoziiile art. 238 alin. (9)(11), art. 239 alin. (1) i (2) i art. 241 fiind aplicabile. În
acest caz, procesul-verbal de sechestru va cuprinde i numrul
cadastral, i numrul de carte funciar, dac acestea reies din
documentele prezentate de debitor.
(la 03-09-2017 Alineatul (5) din Articolul 242 , Sectiunea a 4a , Capitolul VIII , Titlul VII a fost modificat de Punctul 88,
Articolul I din ORDONANA nr. 30 din 30 august 2017, publicat
în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 31 august 2017)
(6) Sechestrul aplicat asupra bunurilor imobile în temeiul
alin. (5) constituie ipotec legal .
(7) Dreptul de ipotec! confer" creditorului fiscal în raport
cu al#i creditori acelea$i drepturi ca %i dreptul de ipotec&, în
sensul prevederilor dreptului comun.
(8) Pentru bunurile imobile sechestrate, organul de
executare silit' care a instituit sechestrul va solicita de
îndat( biroului de cadastru )i publicitate imobiliar*
intabularea ipotecii legale în cartea funciar+, în termenele ,i
condi-iile prev.zute de lege, anexând un exemplar al procesuluiverbal de sechestru.
(la 03-09-2017 Alineatul (8) din Articolul 242 , Sectiunea a 4a , Capitolul VIII , Titlul VII a fost modificat de Punctul 88,
Articolul I din ORDONAN/A nr. 30 din 30 august 2017, publicat0
în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 31 august 2017)
(9) Biroul de cadastru 1i publicitate imobiliar2 în raza
c3ruia este situat imobilul comunic4 organului de executare
silit5, la cererea acestuia, în termen de 10 zile, un extras de
carte funciar6 pentru informare sau un certificat de sarcini,
dup7 caz. Titularii drepturilor reale 8i sarcinilor constituite
asupra imobilului urm9rit trebuie în:tiin;a<i de c=tre organul

de executare silit i chemai la termenele fixate pentru
vânzarea bunului imobil i distribuirea preului.
(la 03-09-2017 Alineatul (9) din Articolul 242 , Sectiunea a 4a , Capitolul VIII , Titlul VII a fost modificat de Punctul 88,
Articolul I din ORDONANA nr. 30 din 30 august 2017, publicat
în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 31 august 2017)
(10) Creditorii debitorului, alii decât titularii
drepturilor prevzute la alin. (9), sunt obliga i ca, în termen
de 30 de zile de la intabularea ipotecii legale în cartea
funciar , s comunice în scris organului de executare silit
titlurile pe care le au pentru bunul imobil respectiv.
(la 03-09-2017 Alineatul (10) din Articolul 242 , Sectiunea a
4-a , Capitolul VIII , Titlul VII a fost modificat de Punctul
88, Articolul I din ORDONAN A nr. 30 din 30 august 2017,
publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 31 august 2017)
ART. 243
Instituirea administratorului-sechestru
(1) La instituirea sechestrului i în tot cursul executrii
silite, organul de executare silit poate numi un administratorsechestru, dac aceast msur este necesar pentru
administrarea imobilului urmrit, a chiriilor, a arendei i a
altor venituri obinute din administrarea acestuia, inclusiv
pentru aprarea în litigii privind imobilul respectiv.
(2) Administrator-sechestru poate fi numit creditorul,
debitorul ori alt persoan fizic sau juridic.
(3) Administratorul-sechestru consemneaz veniturile
încasate potrivit alin. (1) la unit !ile abilitate "i depune
recipisa la organul de executare silit#.
(4) Când administrator-sechestru este numit$ o alt% persoan&
decât creditorul sau debitorul, organul de executare silit' îi
fixeaz( o remunera)ie *inând seama de activitatea depus+.
(5) Ori de câte ori este necesar, administratorul-sechestru
este obligat s, prezinte organului de executare silit- situa.ia
veniturilor /i a cheltuielilor f0cute cu administrarea bunului
imobil sechestrat.
ART. 244
Suspendarea execut1rii silite a bunurilor imobile
(1) Dup2 primirea procesului-verbal de sechestru, debitorul
poate solicita organului de executare silit3, în termen de 15
zile de la comunicare, s4 îi aprobe ca plata integral5 a
crean6elor fiscale s7 se fac8 din veniturile bunului imobil
urm9rit sau din alte venituri ale sale pe timp de cel mult 6
luni.

(2) De la data aprobrii cererii debitorului, executarea
silit început asupra bunului imobil se suspend.
(3) Pentru motive temeinice, organul de executare silit
poate relua executarea silit imobiliar înainte de expirarea
termenului de 6 luni.
(4) Dac debitorul persoan juridic c ruia i s-a aprobat
suspendarea conform prevederilor alin. (2) se sustrage ulterior
de la executare silit sau î i provoac insolvabilitatea, sunt
aplicabile în mod corespunztor prevederile art. 25.
SECIUNEA a 5-a
Executarea silit a altor bunuri
ART. 245
Executarea silit a fructelor neculese i a recoltelor
prinse de rdcini
(1) Executarea silit a fructelor neculese i a recoltelor
prinse de rdcini, care sunt ale debitorului, se efectueaz în
conformitate cu prevederile prezentului cod privind bunurile
imobile.
(2) Pentru executarea silit a recoltelor i a fructelor
culese sunt aplicabile prevederile prezentului cod privind
bunurile mobile.
(3) Organul de executare silit hotrte, dup caz,
valorificarea fructelor neculese sau a recoltelor a!a cum sunt
prinse de r"d#cini ori dup$ ce vor fi culese.
ART. 246
Executarea silit% a unui ansamblu de bunuri
(1) Bunurile mobile &i/sau imobile, proprietate a
debitorului, pot fi valorificate individual 'i/sau în ansamblu
dac( organul de executare silit) apreciaz* c+ astfel acestea pot
fi vândute în condi,ii mai avantajoase.
(2) Organul de executare silit- î.i poate schimba op/iunea
în orice faz0 a execut1rii, cu reluarea procedurii.
(3) Pentru executarea silit2 a bunurilor prev3zute la alin.
(1) organul de executare silit4 procedeaz5 la sechestrarea
acestora, potrivit prevederilor prezentului cod.
(4) Prevederile sec6iunii a 3-a privind executarea silit7 a
bunurilor mobile 8i ale sec9iunii a 4-a privind executarea
silit: a bunurilor imobile, precum ;i ale art. 253 privind plata
în rate se aplic< în mod corespunz=tor.
SEC>IUNEA a 6-a
Valorificarea bunurilor sechestrate
ART. 247
Modalit?@i de valorificare a bunurilor sechestrate

(1) În cazul în care creana fiscal nu este stins în
termen de 15 zile de la data încheierii procesului-verbal de
sechestru, se procedeaz, fr efectuarea altei formaliti, la
valorificarea bunurilor sechestrate, cu excepia situa iilor în
care, potrivit legii, s-a dispus desfiin area sechestrului sau
suspendarea execut rii silite.
(2) Pentru a realiza executarea silit cu rezultate cât mai
avantajoase, inând seama atât de interesul legitim i imediat
al creditorului, cât i de drepturile i obligaiile debitorului
urmrit, organul de executare silit procedeaz la valorificarea
bunurilor sechestrate în una dintre modalitile prevzute de
dispoziiile legale în vigoare i care, fa de datele concrete
ale cauzei, se dovedesc a fi mai eficiente.
(3) În sensul alin. (2) organul de executare silit
competent procedeaz la valorificarea bunurilor sechestrate
prin:
a) înelegerea pr ilor;
b) vânzare în regim de consigna!ie a bunurilor mobile;
c) vânzare direct";
d) vânzare la licita#ie, inclusiv prin mijloace electronice;
(la 03-09-2017 Litera d) din Alineatul (3) , Articolul 247 ,
Sectiunea a 6-a , Capitolul VIII , Titlul VII a fost modificat$
de Punctul 89, Articolul I din ORDONAN%A nr. 30 din 30 august
2017, publicat& în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 31 august 2017)
e) alte modalit'(i admise de lege, inclusiv valorificarea
bunurilor prin case de licita)ii, agen*ii imobiliare sau
societ+,i de brokeraj, dup- caz.
(3^1) Procedura de vânzare la licita.ie prin mijloace
electronice se aprob/ astfel:
a) prin ordin al pre0edintelui A.N.A.F., în cazul crean1elor
administrate de organul fiscal central;
b) prin ordin al ministrului dezvolt2rii regionale,
administra3iei publice 4i fondurilor europene, cu avizul
Ministerului Finan5elor Publice, în cazul crean6elor
administrate de organul fiscal local.
(la 03-09-2017 Articolul 247 din Sectiunea a 6-a , Capitolul
VIII , Titlul VII a fost completat de Punctul 90, Articolul I
din ORDONAN7A nr. 30 din 30 august 2017, publicat8 în MONITORUL
OFICIAL nr. 708 din 31 august 2017)
(4) Dac9 au fost sechestrate bunuri perisabile sau supuse
degrad:rii, acestea pot fi vândute în regim de urgen;<.

Evaluarea i valorificarea acestor bunuri se efectueaz de c tre
organele fiscale, la preul pieei.
(5) Procedura de evaluare i valorificare se aprob astfel:
a) prin ordin al preedintelui A.N.A.F., în cazul creanelor
administrate de organul fiscal central;
b) prin ordin al ministrului dezvolt rii regionale i
administra iei publice, cu avizul Ministerului Finan elor
Publice, în cazul crean elor administrate de organul fiscal
local.
---------Lit. b) a alin. (5) al art. 247 a fost modificat de pct. 2
al art. III din ORDONANA DE URGEN nr. 50 din 27 octombrie
2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 3 noiembrie
2015, prin modificarea unei sintagme.
(6) Dac din cauza unei contestaii sau a unei învoieli
între pri data, locul ori ora vânzrii directe sau la
licitaie a fost schimbat de organul de executare silit, se
efectueaz alte publicaii i anunuri, potrivit art. 250.
(7) Abrogat.
(la 06-12-2016 Alineatul (7) din Articolul 247 , Sectiunea a
6-a , Capitolul VIII , Titlul VII a fost abrogat de Punctul 14,
Articolul II din ORDONANA DE URGEN ! nr. 84 din 16 noiembrie
2016, publicat" în MONITORUL OFICIAL nr. 977 din 06 decembrie
2016)
ART. 248
Valorificarea bunurilor sechestrate potrivit în#elegerii
p$r%ilor
(1) Valorificarea bunurilor potrivit în&elegerii p'r(ilor se
realizeaz) de debitorul însu*i, cu acordul organului de
executare silit+, astfel încât s, se asigure o recuperare
corespunz-toare a crean.ei fiscale. Debitorul este obligat s/
prezinte în scris organului de executare silit0 propunerile ce i
s-au f1cut 2i nivelul de acoperire a crean3elor fiscale,
indicând numele 4i adresa poten5ialului cump6r7tor, precum 8i
termenul în care acesta din urm9 va achita pre:ul propus.
(2) Pre;ul propus de cump<r=tor >i acceptat de organul de
executare silit? nu poate fi mai mic decât pre@ul de evaluare.
(3) Organul de executare silitA, dupB analiza propunerilor
prevCzute la alin. (1), comunicD aprobarea indicând termenul Ei
contul bugetar în care preFul bunului trebuie plGtit de
cumpHrItor.

(4) Indisponibilizarea prevzut la art. 238 alin. (9) i
(10) se ridic dup creditarea contului bugetar prevzut la
alin. (3).
ART. 249
Valorificarea bunurilor sechestrate prin vânzare direct
(1) Valorificarea bunurilor prin vânzare direct se poate
realiza în urmtoarele cazuri:
a) pentru bunurile prev zute la art. 247 alin. (4);
b) înaintea începerii procedurii de valorificare prin
licita ie, dac se recupereaz integral crean a fiscal;
c) dup finalizarea unei licitaii, dac bunul/bunurile
sechestrat/e nu a/au fost vândute i se ofer cel puin preul
de evaluare.
(2) Vânzarea direct se realizeaz prin încheierea unui
proces-verbal care constituie titlu de proprietate.
(3) În cazul în care organul de executare silit
înregistreaz în condiiile prevzute la alin. (1) mai multe
cereri, vinde bunul persoanei care ofer cel mai mare pre fa
de pre ul de evaluare.
(4) Vânzarea direct! a bunurilor se face chiar dac" se
prezint# un singur cump$r%tor.
ART. 250
Vânzarea bunurilor sechestrate la licita&ie
(1) Pentru valorificarea bunurilor sechestrate prin vânzare
la licita'ie organul de executare silit( este obligat s)
efectueze publicitatea vânz*rii cu cel pu+in 10 zile înainte de
data fixat, pentru desf-.urarea licita/iei.
(2) Publicitatea vânz0rii se realizeaz1 prin afi2area
anun3ului privind vânzarea la sediul organului de executare
silit4, al prim5riei în a c6rei raz7 teritorial8 se afl9
bunurile sechestrate, la sediul :i domiciliul debitorului, la
locul vânz;rii, dac< acesta este altul decât cel unde se afl=
bunurile sechestrate, pe imobilul scos la vânzare, în cazul
vânz>rii bunurilor imobile, ?i prin anun@uri într-un cotidian
local Ai în pagina de internet a organului fiscal, precum Bi
prin alte modalitCDi gratuite care asigurE publicitatea
vânzFrii.
(la 03-09-2017 Alineatul (2) din Articolul 250 , Sectiunea a 6a , Capitolul VIII , Titlul VII a fost modificat de Punctul 91,
Articolul I din ORDONANGA nr. 30 din 30 august 2017, publicatH
în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 31 august 2017)
(3) Despre data, ora Ii locul licitaJiei trebuie înKtiinLaMi
Ni debitorul, custodele, administratorul-sechestru, precum Oi

titularii drepturilor reale i ai sarcinilor care greveaz bunul
urm rit.
(4) Anunul privind vânzarea cuprinde urmtoarele elemente:
a) denumirea organului fiscal emitent;
b) data la care a fost emis;
c) numele i semntura persoanelor împuternicite ale
organului fiscal, potrivit legii, i tampila organului fiscal
emitent;
d) num rul dosarului de executare silit ;
e) bunurile care se ofer spre vânzare i descrierea lor
sumar ;
f) preul de evaluare ori preul de pornire a licitaiei, în
cazul vânzrii la licitaie, pentru fiecare bun oferit spre
vânzare;
g) indicarea, dac este cazul, a drepturilor reale i a
privilegiilor care greveaz bunurile;
h) data, ora i locul vânzrii;
i) invitaia, pentru toi cei care pretind vreun drept
asupra bunurilor, s întiineze despre aceasta organul de
executare silit înainte de data stabilit pentru vânzare;
j) invitaia c tre to!i cei interesa"i în cump#rarea
bunurilor s$ se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat
în acest scop %i pân& la acel termen s' prezinte oferte de
cump(rare;
k) men)iunea c* ofertan+ii sunt obliga,i s- depun. în cazul
vânz/rii la licita0ie, pân1 la termenul prev2zut la alin. (7), o
tax3 de participare ori o scrisoare de garan4ie, reprezentând
10% din pre5ul de pornire a licita6iei;
l) Abrogat7.
(la 06-12-2016 Litera l) din Alineatul (4) , Articolul 250 ,
Sectiunea a 6-a , Capitolul VIII , Titlul VII a fost abrogat8
de Punctul 15, Articolul II din ORDONAN9A DE URGEN:; nr. 84 din
16 noiembrie 2016, publicat< în MONITORUL OFICIAL nr. 977 din 06
decembrie 2016)
m) data afi=>rii publica?iei de vânzare;
n) obliga@ii ce revin cumpArBtorului potrivit prevederilor
legale speciale, cum ar fi obligaCiile de mediu, obligaDiile de
conservare a patrimoniului naEional sau altele asemenea;
o) alte informaFii de interes pentru cumpGrHtor, dacI sunt
cunoscute de organul fiscal.
(5) LicitaJia se Kine la locul unde se aflL bunurile
sechestrate sau la locul stabilit de organul de executare
silitM, dupN caz.
(6) Debitorul este obligat sO permitP Qinerea licitaRiei în
spaSiile pe care le deTine, dacU sunt adecvate acestui scop.

(7) Pentru participarea la licitaie ofertan ii depun, cu
cel puin o zi înainte de data licitaiei, urmtoarele
documente:
a) oferta de cumprare;
b) dovada plii taxei de participare sau a constituirii
garaniei sub forma scrisorii de garan ie, potrivit alin. (15)
ori (16);
c) împuternicirea persoanei care îl reprezint pe ofertant;
d) pentru persoanele juridice române, copie de pe
certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul
registrului comer ului;
e) pentru persoanele juridice str ine, actul de
înmatriculare tradus în limba român ;
f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de
identitate;
g) pentru persoanele fizice strine, copie de pe actul de
identitate/paaport.
(8) Ofertele de cumprare pot fi depuse direct sau transmise
prin pot. Nu se admit oferte telefonice, telegrafice,
transmise prin telex sau telefax.
(9) Persoanele înscrise la licitaie se pot prezenta i prin
mandatari care trebuie s îi justifice calitatea prin procur
special autentic. Debitorul nu poate licita nici personal,
nici prin persoan interpus.
(10) În cazul plii taxei de participare la licitaie prin
decontare bancar sau prin mandat po tal, executorul fiscal
verific!, la data "inerii licita#iei, creditarea contului curent
general al Trezoreriei Statului indicat de organul de executare
silit$ pentru virarea acesteia.
(11) Pre%ul de pornire a licita&iei este pre'ul de evaluare
pentru prima licita(ie, diminuat cu 25% pentru a doua licita)ie
*i cu 50% pentru urm+toarele licita,ii.
(12) Licita-ia începe de la cel mai mare pre. din ofertele
de cump/rare scrise, dac0 acesta este superior celui prev1zut la
alin. (11), iar în caz contrar începe de la acest din urm2 pre3.
(13) Adjudecarea se face în favoarea participantului care a
oferit cel mai mare pre4, dar nu mai pu5in decât pre6ul de
pornire. În cazul prezent7rii unui singur ofertant la licita8ie,
comisia poate s9 îl declare adjudecatar dac: acesta ofer; cel
pu<in pre=ul de pornire a licita>iei.
(14) În situa?ia în care nici la a treia licita@ie nu se
vinde bunul, se organizeazA o nouB licitaCie. În acest caz bunul
va fi vândut la cel mai mare preD oferit, chiar dacE acesta este
inferior preFului de pornire a licitaGiei, dar nu mai mic decât
cuantumul taxei de participare la licitaHie.

(la 03-09-2017 Alineatul (14) din Articolul 250 , Sectiunea a
6-a , Capitolul VIII , Titlul VII a fost modificat de Punctul
91, Articolul I din ORDONANA nr. 30 din 30 august 2017,
publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 31 august 2017)
(14^1) Prin excepie de la prevederile alin. (14), în cazul
în care se valorific bunuri imobile, iar la licitaie se
prezint un singur ofertant, vânzarea se face doar în condiiile
în care se ofer cel puin pre ul de pornire a licita iei.
(la 03-09-2017 Articolul 250 din Sectiunea a 6-a , Capitolul
VIII , Titlul VII a fost completat de Punctul 92, Articolul I
din ORDONAN A nr. 30 din 30 august 2017, publicat în MONITORUL
OFICIAL nr. 708 din 31 august 2017)
(15) Taxa de participare reprezint 10% din preul de
pornire a licitaiei i se pltete în lei la unitatea
teritorial a Trezoreriei Statului. În termen de 5 zile de la
data întocmirii procesului-verbal de licitaie, organul fiscal
restituie taxa de participare participanilor care au depus
oferte de cumprare i care nu au fost declarai adjudecatari,
iar în cazul adjudecrii, taxa se reine în contul preului.
Taxa de participare nu se restituie ofertanilor care nu s-au
prezentat la licitaie, celui care a refuzat încheierea
procesului-verbal de adjudecare, precum i adjudecatarului care
nu a pltit pre ul. Taxa de participare care nu se restituie se
face venit la bugetul de stat, cu excep!ia cazului în care
executarea silit" este organizat# de organul fiscal local, caz
în care taxa de participare se face venit la bugetul local.
(16) Pentru participarea la licita$ie, ofertan%ii pot
constitui &i garan'ii, în condi(iile legii, sub forma scrisorii
de garan)ie.
(17) Scrisoarea de garan*ie, constituit+ în condi,iile alin.
(16), se valorific- de organul de executare silit. în cazul în
care ofertantul este declarat adjudecatar /i/sau în situa0iile
prev1zute la alin. (15) teza a treia.
ART. 251
Comisia de licita2ie
(1) Vânzarea la licita3ie a bunurilor sechestrate este
organizat4 de o comisie condus5 de un pre6edinte.
(2) Comisia de licita7ie este constituit8 din 3 persoane
desemnate de conduc9torul organului fiscal.
(3) Comisia de licita:ie verific; <i analizeaz= documentele
de participare >i afi?eaz@ la locul licitaAiei, cu cel puBin o
orC înaintea începerii acesteia, lista cuprinzând ofertanDii
care au depus documentaEia completF de participare.

(4) Ofertanii se identific dup numrul de ordine de pe
lista de participare, dup care preedintele comisiei anun
obiectul licitaiei, precum i modul de desf urare a acesteia.
(5) La termenele fixate pentru inerea licita iei executorul
fiscal d citire mai întâi anunului de vânzare i apoi
ofertelor scrise primite pân la data prevzut la art. 250
alin. (7).
(6) Dac la prima licitaie nu s-au prezentat ofertani sau
nu s-a obinut cel puin preul de pornire a licitaiei conform
art. 250 alin. (11), organul de executare silit fixeaz un
termen în cel mult 30 de zile, în vederea inerii celei de-a
doua licitaii.
(7) În cazul în care nu s-a obinut pre ul de pornire nici
la a doua licita!ie ori nu s-au prezentat ofertan"i, organul de
executare silit# fixeaz$ un termen în cel mult 30 de zile, în
vederea %inerii celei de-a treia licita&ii.
(8) La a treia licita'ie creditorii urm(ritori sau
intervenien)i nu pot s* adjudece bunurile oferite spre vânzare
la un pre+ mai mic de 50% din pre,ul de evaluare.
(9) Pentru fiecare termen de licita-ie se efectueaz. o nou/
publicitate a vânz0rii, conform prevederilor art. 250.
(10) Dup1 licitarea fiec2rui bun se întocme3te un procesverbal privind desf45urarea 6i rezultatul licita7iei.
(11) În procesul-verbal prev8zut la alin. (10) se
men9ioneaz:, pe lâng; elementele prev<zute la art. 46, =i
urm>toarele: datele de identificare ale cump?r@torului; numArul
dosarului de executare silitB; indicarea bunurilor adjudecate, a
preCului la care bunul a fost adjudecat Di a taxei pe valoarea
adEugatF, dacG este cazul; toHi cei care au participat la
licitaIie Ji sumele oferite de fiecare participant, precum Ki,
dacL este cazul, menMionarea situaNiilor în care vânzarea nu s-a
realizat.
ART. 252
Adjudecarea
(1) DupO adjudecarea bunului adjudecatarul este obligat sP
plQteascR preSul, diminuat cu contravaloarea taxei de
participare, în lei, în numerar la o unitate a Trezoreriei
Statului sau prin decontare bancarT, în cel mult 5 zile de la
data adjudecUrii.
(2) DacV adjudecatarul nu plWteXte preYul, licitaZia se reia
în termen de 10 zile de la data adjudec[rii. În acest caz,
adjudecatarul este obligat s\ pl]teasc^ cheltuielile prilejuite
de noua licita_ie `i, în cazul în care preaul obbinut la noua
licitacie este mai mic, diferenda de pree. Adjudecatarul poate
sf achite pregul oferit inihial ii sj fack dovada achitlrii
acestuia pânm la termenul prevnzut la art. 250 alin. (7), caz în

care este obligat numai la plata cheltuielilor cauzate de noua
licitaie.
(3) Cu sumele încasate din eventuala diferen  de pre,
percepute în temeiul alin. (2), se sting creanele fiscale
înscrise în titlul executoriu în baza cruia s-a început
executarea silit.
(4) Dac la urmtoarea licita ie bunul nu a fost vândut,
fostul adjudecatar este obligat s pl teasc toate cheltuielile
prilejuite de urm rirea acestuia.
(5) Suma reprezentând diferena de pre i/sau cheltuielile
prevzute la alin. (1) i (4) se stabilesc de organul de
executare silit, prin proces-verbal, care constituie titlu
executoriu potrivit prezentului cod. Contestarea procesuluiverbal se face potrivit procedurii prevzute la titlul VIII.
(6) Termenul prevzut la alin. (1) se aplic i în cazul
valorificrii conform înelegerii prilor sau prin vânzare
direct.
ART. 253
Plata în rate
(1) În cazul vânzrii la licitaie a bunurilor, cumpr torii
pot solicita plata pre!ului în rate, cu un avans de minimum 50%
din pre"ul de adjudecare a bunului #i cu plata unei dobânzi sau
major$ri de întârziere, dup% caz, stabilite conform prezentului
cod. Organul de executare silit& stabile'te printr-un procesverbal condi(iile )i termenele de plat* a diferen+ei de pre,.
Prevederile art. 252 alin. (1) se aplic- în mod corespunz.tor
pentru plata avansului. Dobânda sau majorarea de întârziere,
dup/ caz, se datoreaz0 din ziua urm1toare expir2rii termenului
prev3zut la art. 252 alin. (1) 4i pân5 la data stingerii
diferen6ei de pre7.
(2) Prin excep8ie de la alin. (1), în cazul crean9elor
administrate de organul fiscal central, contribuabilii nu pot
solicita plata în rate a pre:ului, în situa;ia în care diferen<a
de pre= aferent> bunului valorificat are o valoare mai mic? de
5.000 lei.
(3) Diferen@a de preA se poate plBti, în condiCiile
prezentului articol, de cumpDrEtor pe o perioada de:
a) cel mult 12 luni, în cazul vânzFrii la licitaGie a
bunurilor mobile;
b) cel mult 24 de luni, în cazul vânzHrii la licitaIie a
bunurilor imobile.
(4) Procesul-verbal prevJzut la alin. (1) devine titlu
executoriu în condiKiile în care cumpLrMtorul nu respectN
condiOiile Pi termenele stabilite prin acesta.

(5) Organul de executare silit, odat cu întocmirea
procesului-verbal prevzut la alin. (1) i a procesului-verbal
de adjudecare, instituie sechestru asigurtor asupra bunului
valorificat cu plata în rate.
(6) Un exemplar al procesului-verbal de sechestru asigurtor
se comunic Arhivei Electronice de Garanii Reale Mobiliare ori,
dup caz, biroului de carte funciar înso it de un exemplar al
procesului-verbal de adjudecare.
(7) În cazul nepl ii avansului prev zut la alin. (1),
dispoziiile art. 252 se aplic în mod corespunztor.
(8) Suma reprezentând dobânda sau majorarea de întârziere,
dup caz, nu stinge creanele fiscale pentru care s-a început
executarea silit i constituie venit al bugetului de stat ori
local, dup caz. Dispoziiile art. 227 alin. (8) se aplic în
mod corespunztor.
(9) În cazul în care cumprtorul cruia i s-a încuviinat
plata preului în rate nu pltete diferen a de pre! în
condi"iile #i la termenele stabilite, el poate fi executat silit
pentru suma r$mas% de plat&, în temeiul procesului-verbal
prev'zut la alin. (1).
(10) Pân( la încasarea diferen)ei de pre*, crean+ele fiscale
înscrise în titlurile executorii ce au stat la baza sechestrului
pentru care s-a realizat valorificarea bunului cu plata în rate
nu se sting, prin nicio alt, modalitate, în limita diferen-ei de
pre. r/mase de achitat.
(11) Pentru crean0ele prev1zute la alin. (10) se suspend2
executarea silit3 pân4 la încasarea diferen5ei de pre6.
(la 03-09-2017 Articolul 253 din Sectiunea a 6-a , Capitolul
VIII , Titlul VII a fost modificat de Punctul 93, Articolul I
din ORDONAN7A nr. 30 din 30 august 2017, publicat8 în MONITORUL
OFICIAL nr. 708 din 31 august 2017)
ART. 254
Procesul-verbal de adjudecare
(1) Organul de executare silit9 încheie procesul-verbal de
adjudecare, în termen de cel mult 5 zile de la plata în
întregime a pre:ului sau a avansului prev;zut la art. 253 alin.
(1), dac< bunul a fost vândut cu plata în rate. Procesul-verbal
de adjudecare constituie titlu de proprietate =i serve>te la
intabulare în cartea funciar?, transferul dreptului de
proprietate operând la data încheierii acestuia. Câte un
exemplar al procesului-verbal de adjudecare se transmite
organului de executare silit@ coordonator, dupA caz, debitorului
Bi cumpCrDtorului.
(la 03-09-2017 Alineatul (1) din Articolul 254 , Sectiunea a 6a , Capitolul VIII , Titlul VII a fost modificat de Punctul 94,

Articolul I din ORDONANA nr. 30 din 30 august 2017, publicat
în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 31 august 2017)
(2) Procesul-verbal de adjudecare întocmit în condiiile
alin. (1) cuprinde, pe lâng elementele prevzute la art. 46,
urmtoarele meniuni:

i

a) numrul dosarului de executare silit ;
b) num rul i data procesului-verbal de desf urare a
licitaiei;
c) datele de identificare ale cumprtorului;
d) datele de identificare ale debitorului;
e) preul la care s-a adjudecat bunul i taxa pe valoarea
adugat, dac este cazul;
f) modalitatea de plat a diferenei de pre în cazul în
care vânzarea s-a fcut cu plata în rate;
g) datele de identificare a bunului, cu menionarea
numrului cadastral i de carte funciar, dup caz;
h) meniunea c acest document constituie titlu de
proprietate;
i) semn!tura cump"r#torului sau a reprezentantului s$u
legal, dup% caz.
(la 03-09-2017 Alineatul (2) din Articolul 254 , Sectiunea a 6a , Capitolul VIII , Titlul VII a fost modificat de Punctul 94,
Articolul I din ORDONAN&A nr. 30 din 30 august 2017, publicat'
în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 31 august 2017)
(3) În cazul valorific(rii bunurilor prin vânzare direct)
sau licita*ie, predarea bunului c+tre cump,r-tor se face de
c.tre organul de executare silit/ pe baz0 de proces-verbal de
predare-primire.
(la 03-09-2017 Alineatul (3) din Articolul 254 , Sectiunea a 6a , Capitolul VIII , Titlul VII a fost modificat de Punctul 94,
Articolul I din ORDONAN1A nr. 30 din 30 august 2017, publicat2
în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 31 august 2017)
(4) În cazul vânz3rii bunurilor mobile, dup4 plata pre5ului,
executorul fiscal întocme6te în termen de 5 zile un procesverbal de adjudecare care constituie titlu de proprietate.
(5) Procesul-verbal de adjudecare întocmit în condi7iile
alin. (4) cuprinde, pe lâng8 elementele prev9zute la art. 46, :i
elementele prev;zute la alin. (2) din prezentul articol, cu
excep<ia lit. f) =i h), precum >i men?iunea c@ acest document
constituie titlu de proprietate.
(la 03-09-2017 Alineatul (5) din Articolul 254 , Sectiunea a 6a , Capitolul VIII , Titlul VII a fost modificat de Punctul 94,

Articolul I din ORDONANA nr. 30 din 30 august 2017, publicat
în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 31 august 2017)
(6) În cazul valorific rii bunurilor prin vânzare direct
sau licitaie, predarea bunului ctre cumprtor se face de
ctre organul de executare silit pe baz de proces-verbal de
predare-primire.
ART. 255
Reluarea procedurii de valorificare a bunurilor sechestrate
(1) Dac bunurile supuse execut rii silite nu au putut fi
valorificate prin modalit ile prevzute la art. 247, se
procedeaz astfel:
a) în cazul bunurilor imobile organul de executare silit
menine msura de indisponibilizare, pân la împlinirea
termenului de prescripie; în cadrul acestui termen organul de
executare silit poate relua oricând procedura de valorificare
i poate, dup caz, s ia msura numirii, meninerii ori
schimbrii administratorului-sechestru;
b) în cazul bunurilor mobile, se consider c acestea nu au
valoare de pia !i se restituie debitorului; odat" cu
restituirea bunului mobil organul fiscal ridic# $i sechestrul;
dispozi%iile art. 234 alin. (2) sunt aplicabile în mod
corespunz&tor.
(2) În cazul bunurilor prev'zute la alin. (1) lit. a), cu
ocazia relu(rii procedurii în cadrul termenului de prescrip)ie,
dac* organul de executare silit+ consider, c- nu se impune o
nou. evaluare, pre/ul de pornire a licita0iei nu poate fi mai
mic de 50% din pre1ul de evaluare a bunurilor. Bunul va fi
vândut la cel mai mare pre2 oferit, chiar dac3 acesta este
inferior pre4ului de pornire a licita5iei, dar nu mai mic decât
cuantumul taxei de participare la licita6ie, cu excep7ia
situa8iei în care se prezint9 un singur ofertant, când vânzarea
se realizeaz: la cel pu;in pre<ul de pornire a licita=iei.
(la 03-09-2017 Alineatul (2) din Articolul 255 , Sectiunea a 6a , Capitolul VIII , Titlul VII a fost modificat de Punctul 95,
Articolul I din ORDONAN>A nr. 30 din 30 august 2017, publicat?
în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 31 august 2017)
(3) În cazul în care debitorii c@rora urmeazA sB li se
restituie bunurile nu se mai aflC la domiciliul fiscal declarat
Di, în urma demersurilor întreprinse, nu au putut fi
identificaEi, organul fiscal procedeazF la înGtiinHarea
acestora, cu procedura prevIzutJ pentru comunicarea prin
publicitate potrivit art. 47, cK bunul în cauzL este pMstrat la
dispoziNia proprietarului pânO la împlinirea termenului de

prescripie, dup care urmeaz a fi valorificat potrivit
dispoziiilor legale privind valorificarea bunurilor intrate în
proprietatea privat a statului, dac legea nu prevede altfel.
(4) Cele artate la alin. (3) se consemneaz într-un procesverbal întocmit de organul fiscal.
(5) În cazul bunurilor imobile, în baza procesului-verbal
prevzut la alin. (4) în condi iile legii urmeaz a fi sesizat
instan a judec toreasc competent cu aciune în constatarea
dreptului de proprietate privat a statului asupra bunului
respectiv.
CAP. IX
Cheltuieli
ART. 256
Cheltuieli de executare silit
(1) Cheltuielile ocazionate cu efectuarea procedurii de
executare silit sunt în sarcina debitorului.
(2) Prin excepie de la prevederile alin. (1), în cazul
creanelor fiscale administrate de organul fiscal central,
cheltuielile generate de comunicarea somaiei i a adresei de
înfiinare a popririi sunt suportate de organul fiscal central.
(3) Suma cheltuielilor cu executarea silit se stabilete de
organul de executare, prin proces-verbal, care constituie titlu
executoriu potrivit prezentului cod i are la baz documente
privind cheltuielile efectuate.
(4) Cheltuielile de executare silit a creanelor fiscale se
avanseaz de organul de executare silit , din bugetul acestuia.
(5) Cheltuielile de executare silit! care nu au la baz"
documente care s# ateste c$ au fost efectuate în scopul
execut%rii silite nu sunt în sarcina debitorului urm&rit.
(6) Sumele recuperate în contul cheltuielilor de executare
silit' se fac venit la bugetul din care au fost avansate, cu
excep(ia sumelor reprezentând cheltuieli de executare silit) a
crean*elor fiscale administrate de organul fiscal central, care
se fac venit la bugetul de stat, dac+ legea nu prevede altfel.
CAP. X
Eliberarea ,i distribuirea sumelor realizate prin executare
silitART. 257
Sumele realizate din executare silit.
(1) Suma realizat/ în cursul procedurii de executare silit0
reprezint1 totalitatea sumelor încasate dup2 comunicarea
soma3iei prin orice modalitate prev4zut5 de prezentul cod.
(2) Sumele realizate din executare silit6 potrivit alin. (1)
sting crean7ele fiscale în ordinea vechimii titlurilor
executorii, cu excep8ia sumelor realizate prin poprire. În

cadrul titlului executoriu se sting mai întâi creanele fiscale
principale, în ordinea vechimii, i apoi crean ele fiscale
accesorii, în ordinea vechimii. Prevederile art. 165 alin. (3)
referitoare la ordinea vechimii sunt aplicabile în mod
corespunztor. Sumele realizate ca urmare a popririi sting
creanele fiscale în ordinea vechimii titlurilor executorii,
pentru care s-a înfiinat poprirea.
(la 06-12-2016 Alineatul (2) din Articolul 257 , Capitolul X ,
Titlul VII a fost modificat de Punctul 16, Articolul II din
ORDONANA DE URGEN nr. 84 din 16 noiembrie 2016, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 977 din 06 decembrie 2016)
(3) Prin excep ie de la prevederile alin. (2), în cazul
sumelor realizate prin plat sau compensare, stingerea se face
potrivit prevederilor art. 163 i 165.
(4) Dac suma ce reprezint atât creana fiscal, cât i
cheltuielile de executare este mai mic decât suma realizat
prin executare silit, cu diferena se procedeaz la compensare,
potrivit art. 167, sau se restituie, la cerere, debitorului,
dup caz.
(5) Despre sumele de restituit debitorul trebuie întiinat
de îndat.
(6) Prin excepie de la prevederile art. 226 alin. (10)(13), sumele realizate în cursul procedurii de executare silit
efectuate în baza titlurilor executorii transmise organului
fiscal de ctre alte instituii sau autorit i publice !i care
se fac venit potrivit legii speciale la alte bugete se vireaz"
de c#tre organul fiscal în conturile indicate de institu$ia sau
autoritatea solicitant% sau în titlul executoriu, dup& caz, în
termen de 15 zile de la încheierea procesului-verbal de
distribuire a sumelor încasate în procedura de executare silit'.
(la 03-09-2017 Articolul 257 din Capitolul X , Titlul VII a
fost completat de Punctul 96, Articolul I din ORDONAN(A nr. 30
din 30 august 2017, publicat) în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din
31 august 2017)

*+,-./0123
*) Not4 CTCE:

Conform alin. (11) al articolului II din ORDONAN5A nr. 30
din 30 august 2017, publicat6 în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din
31 august 2017, prevederile art. 257 alin. (6) din Legea nr.
207/2015, cu modific7rile 8i complet9rile ulterioare, astfel cum
au fost modificate prin art. I, se aplic: ;i execut<rilor în
curs la data intr=rii în vigoare a prezentei ordonan>e. În cazul
sumelor încasate ?i nevirate la data intr@rii în vigoare a

prezentei ordonane, termenul de 15 zile începe s curg
aceast dat.



de la



ART. 258
Ordinea de distribuire
(1) În cazul în care executarea silit a fost pornit de mai
muli creditori sau când pân la eliberarea ori distribuirea
sumei rezultate din executare au depus i ali creditori
titlurile lor, organele prevzute la art. 220 procedeaz la
distribuirea sumei potrivit urmtoarei ordini de preferin,
dac legea nu prevede altfel:
a) creanele reprezentând cheltuielile de orice fel, fcute
cu urmrirea i conservarea bunurilor al cror pre se
distribuie, inclusiv cheltuielile f!cute în interesul comun al
creditorilor;
b) cheltuielile de înmormântare a debitorului, în raport cu
condi"ia #i starea acestuia;
c) crean$ele reprezentând salarii %i alte datorii asimilate
acestora, pensiile, sumele cuvenite &omerilor, potrivit legii,
ajutoarele pentru între'inerea (i îngrijirea copiilor, pentru
maternitate, pentru incapacitate temporar) de munc*, pentru
prevenirea îmboln+virilor, refacerea sau înt,rirea s-n.t/0ii,
ajutoarele de deces, acordate în cadrul asigur1rilor sociale de
stat, precum 2i crean3ele reprezentând obliga4ia de reparare a
pagubelor cauzate prin moarte, v5t6marea integrit78ii corporale
ori a s9n:t;<ii;
d) crean=ele rezultând din obliga>ii de între?inere,
aloca@ii pentru copii sau de platA a altor sume periodice
destinate asigurBrii mijloacelor de existenCD;
e) creanEele fiscale provenite din impozite, taxe,
contribuFii sociale Gi din alte sume stabilite potrivit legii,
datorate bugetului de stat, bugetului Trezoreriei Statului,
bugetului asigurHrilor sociale de stat, bugetelor locale Ii
bugetelor fondurilor speciale, inclusiv amenzile cuvenite
bugetului de stat sau bugetelor locale;
f) creanJele rezultând din împrumuturi acordate de stat;
g) creanKele reprezentând despLgubiri pentru repararea
pagubelor pricinuite proprietMNii publice prin fapte ilicite;
h) creanOele rezultând din împrumuturi bancare, din livrPri
de produse, prestQri de servicii sau executRri de lucrSri,
precum Ti din chirii, redevenUe ori arenzi;
i) alte creanVe.
(2) Pentru plata creanWelor care au aceeaXi ordine de
preferinYZ, dac[ legea nu prevede altfel, suma realizat\ din

executare se repartizeaz între creditori proporional cu
crean a fiecruia.
ART. 259
Reguli privind eliberarea i distribuirea
(1) Creditorii fiscali care au un privilegiu prin efectul
legii i care îndeplinesc condiia de publicitate sau posesie a
bunului mobil au prioritate, în condiiile prevzute la art. 227
alin. (9), la distribuirea sumei rezultate din vânzare fa
de
al i creditori care au garan ii reale asupra bunului respectiv.
(2) Accesoriile crean ei principale prevzute în titlul
executoriu urmeaz ordinea de preferin a creanei principale.
(3) Dac exist creditori care, asupra bunului vândut, au
drepturi de gaj, ipotec sau alte drepturi reale, despre care
organul de executare silit a luat cunotin în condiiile art.
239 alin. (6) i ale art. 242 alin. (9), la distribuirea sumei
rezultate din vânzarea bunului, creanele lor sunt pltite
înaintea creanelor prevzute la art. 258 alin. (1) lit. b). În
acest caz, organul de executare silit este obligat s! îi
în"tiin#eze din oficiu pe creditorii în favoarea c$rora au fost
conservate aceste sarcini, pentru a participa la distribuirea
pre%ului.
(4) Creditorii care nu au participat la executarea silit&
pot depune titlurile lor în vederea particip'rii la distribuirea
sumelor realizate prin executare silit(, numai pân) la data
întocmirii de c*tre organele de executare silit+ a procesuluiverbal privind eliberarea sau distribuirea acestor sume.
(5) Eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din
executarea silit, se efectueaz- numai dup. trecerea unui termen
de 15 zile de la data depunerii sumei, când organul de executare
silit/ procedeaz0, dup1 caz, la eliberarea ori distribuirea
sumei, cu în2tiin3area p4r5ilor 6i a creditorilor care 7i-au
depus titlurile.
(6) Eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din
executarea silit8 se consemneaz9 de executorul fiscal de îndat:
într-un proces-verbal, care se semneaz; de to<i cei
îndrept=>i?i.
(7) Cel nemul@umit de modul în care se face eliberarea sau
distribuirea sumei rezultate din executarea silitA poate cere
executorului fiscal sB consemneze în procesul-verbal obiecCiile
sale.
(8) DupD întocmirea procesului-verbal prevEzut la alin. (6)
niciun creditor nu mai este în drept sF cearG sH participe la
distribuirea sumelor rezultate din executarea silitI.
CAP. XI
ContestaJia la executare silitK

ART. 260
Contestaia la executare silit
(1) Persoanele interesate pot face contesta ie împotriva
oricrui act de executare efectuat cu înclcarea prevederilor
prezentului cod de ctre organele de executare silit, precum i
în cazul în care aceste organe refuz s îndeplineasc un act de
executare în condi iile legii.
(2) Dispozi iile privind suspendarea provizorie a execut rii
silite prevzute de Codul de procedur civil, republicat, nu
sunt aplicabile.
(3) Contestaia poate fi fcut i împotriva titlului
executoriu în temeiul cruia a fost pornit executarea, în cazul
în care acest titlu nu este o hotrâre dat de o instan
judectoreasc sau de alt organ jurisdicional i dac pentru
contestarea lui nu exist o alt! procedur" prev#zut$ de lege.
(4) Contesta%ia se introduce la instan&a judec'toreasc(
competent) *i se judec+ în procedur, de urgen-..
ART. 261
Termen de contestare
(1) Contesta/ia se poate face în termen de 15 zile, sub
sanc0iunea dec1derii, de la data când:
a) contestatorul a luat cuno2tin34 de executarea ori de
actul de executare pe care le contest5, din comunicarea soma6iei
sau din alt7 în8tiin9are primit: ori, în lipsa acestora, cu
ocazia efectu;rii execut<rii silite sau în alt mod;
b) contestatorul a luat cuno=tin>?, potrivit lit. a), de
refuzul organului de executare silit@ de a îndeplini un act de
executare;
c) cel interesat a luat cunoAtinBC, potrivit lit. a), de
eliberarea sau distribuirea sumelor pe care le contestD.
(2) ContestaEia prin care o terFG persoanH pretinde cI are
un drept de proprietate sau un alt drept real asupra bunului
urmJrit poate fi introdusK cel mai târziu în termen de 15 zile
dupL efectuarea executMrii.
(3) Neintroducerea contestaNiei în termenul prevOzut la
alin. (2) nu îl împiedicP pe cel deal treilea sQ îRi realizeze
dreptul pe calea unei cereri separate, potrivit dreptului comun.
ART. 262
Judecarea contestaSiei
(1) La judecarea contestaTiei instanUa citeazV Wi organul de
executare silitX în a cYrui razZ teritorial[ se g\sesc bunurile
urm]rite ori, în cazul execut^rii prin poprire, î_i are sediul
sau domiciliul ter`ul poprit.

(2) La cererea prii interesate instan a poate decide, în
cadrul contestaiei la executare, asupra împririi bunurilor pe
care debitorul le deine în proprietate comun cu alte persoane.
(3) Dac admite contesta ia la executare, instan a, dup
caz, poate dispune anularea actului de executare contestat sau
îndreptarea acestuia, anularea ori încetarea execut rii înse i,
anularea sau lmurirea titlului executoriu ori efectuarea
actului de executare a crui îndeplinire a fost refuzat.
(4) În cazul anulrii actului de executare contestat sau al
încetrii executrii însei i al anulrii titlului executoriu,
instana poate dispune prin aceeai hotrâre s i se restituie
celui îndreptit suma ce i se cuvine din valorificarea
bunurilor ori din reinerile prin poprire.
(5) În cazul respingerii contestaiei contestatorul poate fi
obligat, la cererea organului de executare silit, la
desp gubiri pentru pagubele cauzate prin întârzierea execut!rii,
iar când contesta"ia a fost exercitat# cu rea-credin$%, el poate
fi obligat &i la plata unei amenzi potrivit art. 720 alin. (3)
din Codul de procedur' civil(, republicat.
CAP. XII
Stingerea crean)elor fiscale prin alte modalit*+i
ART. 263
Darea în plat,
(1) Crean-ele fiscale administrate de organul fiscal
central, cu excep.ia celor cu re/inere la surs0 1i a
accesoriilor aferente acestora, a drepturilor vamale 2i a altor
crean3e transmise spre colectare organului fiscal central,
precum 4i crean5ele fiscale administrate de organul fiscal local
pot fi stinse, la cererea debitorului, oricând, cu acordul
creditorului fiscal, prin trecerea în proprietatea public6 a
statului sau, dup7 caz, a unit89ii administrativ-teritoriale a
bunurilor imobile reprezentând construc:ie ;i teren aferent,
precum <i terenuri f=r> construc?ii, dup@ caz, chiar dacA
acestea sunt supuse executBrii silite de cCtre organul fiscal
competent, potrivit prezentului cod.
(2) În cazul creanDelor fiscale stinse prin dare în platE,
data stingerii este data procesului-verbal de trecere în
proprietatea publicF a bunului imobil.
(3) DispoziGiile alin. (1) sunt aplicabile Hi debitorilor
prevIzuJi la art. 24 alin. (1) lit. a). În acest caz, prin
excepKie de la prevederile alin. (1), bunurile imobile oferite
în vederea stingerii prin dare în platL trebuie sM nu fie supuse
executNrii silite Oi sP nu fie grevate de alte sarcini cu
excepQia ipotecii constituite în condiRiile art. 24 alin. (1)
lit. a).

(4) În termen de 90 de zile de la data comunicrii
procesului-verbal de trecere în proprietatea public a bunului
imobil, instituia care a solicitat preluarea în administrare a
bunului are obligaia de a efectua demersurile pentru iniierea
hotrârii de constituire a dreptului de administrare potrivit
art. 867 din Codul civil.
(5) În scopul prevzut la alin. (1), organul fiscal
transmite cererea, însoit de propunerile sale, comisiei numite
prin ordin al ministrului finan elor publice sau, dup caz, prin
hot râre a autorit ii deliberative. În aceleai condiii se
stabilete i documentaia care însoete cererea.
(6) Comisia prevzut la alin. (5) analizeaz cererea numai
în condiiile existenei unor solicitri de preluare în
administrare, potrivit legii, a acestor bunuri din care s
rezulte c bunurile respective urmeaz a fi destinate uzului i
interesului public i numai dac s-a efectuat inspec!ia fiscal"
la respectivul contribuabil. Comisia hot#r$%te, prin decizie,
asupra modului de solu&ionare a cererii. În cazul admiterii
cererii, comisia dispune organului fiscal competent încheierea
procesului-verbal de trecere în proprietatea public' a bunului
imobil (i stingerea crean)elor fiscale. Comisia poate respinge
cererea în situa*ia în care bunurile imobile oferite nu sunt
destinate uzului sau interesului public.
(7) Procesul-verbal de trecere în proprietatea public+ a
bunului imobil constituie titlu de proprietate.
(8) În cazul în care opera,iunea de transfer al propriet-.ii
bunurilor imobile prin dare în plat/ este taxabil0, cu valoarea
stabilit1, potrivit legii, plus taxa pe valoarea ad2ugat3, se
stinge cu prioritate taxa pe valoarea ad4ugat5 aferent6
opera7iunii de dare în plat8.
(9) Bunurile imobile trecute în proprietatea public9 conform
alin. (1) sunt date în administrare în condi:iile legii, cu
condi;ia men<inerii, pe o perioad= de 5 ani, a uzului >i a
interesului public. Pân? la intrarea în vigoare a actului prin
care s-a dispus darea în administrare, imobilul se afl@ în
custodia instituAiei care a solicitat preluarea în administrare.
InstituBia care are bunul în custodie are obligaCia
inventarierii acestuia, potrivit legii.
(10) La data întocmirii procesului-verbal pentru trecerea în
proprietatea publicD a statului a bunului imobil înceteazE
mFsura de indisponibilizare a acestuia, precum Gi calitatea de
administrator-sechestru a persoanelor desemnate conform legii,
dacH este cazul.
(11) Eventualele cheltuieli de administrare efectuate în
perioada cuprinsI între data încheierii procesului-verbal de
trecere în proprietatea publicJ a statului a bunurilor imobile
Ki preluarea în administrare prin hotLrâre a Guvernului sunt

suportate de instituia public solicitant . În cazul în care
Guvernul hotrte darea în administrare ctre alt instituie
public decât cea solicitant , cheltuielile de administrare se
suport de institu ia public creia i-a fost atribuit bunul în
administrare.
(12) În cazul în care bunurile imobile trecute în
proprietatea public conform prezentului cod au fost revendicate
i restituite, potrivit legii, terelor persoane, debitorul este
obligat la plata sumelor stinse prin aceast modalitate.
Creanele fiscale renasc la data la care bunurile imobile au
fost restituite terului.
(13) În cazul în care, în interiorul termenului de
prescripie a creanelor fiscale, comisia prevzut la alin. (6)
ia cunotin despre unele aspecte privind bunurile imobile,
necunoscute la data aprobrii cererii debitorului, aceasta poate
decide, pe baza situaiei de fapt, revocarea, în tot sau în
parte, a deciziei prin care s-a aprobat stingerea unor creane
fiscale prin trecerea bunurilor imobile în proprietatea public,
dispozi iile alin. (12) aplicându-se în mod corespunz!tor.
(14) În situa"iile prev#zute la alin. (12) $i (13), pentru
perioada cuprins% între data trecerii în proprietatea public& 'i
data la care au ren(scut crean)ele fiscale, respectiv data
revoc*rii deciziei prin care s-a aprobat darea în plat+, nu se
datoreaz, dobânzi, penalit-.i de întârziere sau major/ri de
întârziere, dup0 caz.
ART. 264
Conversia în ac1iuni a obliga2iilor fiscale
(1) La contribuabilii/pl3titorii la care statul este
ac4ionar integral sau majoritar se poate aproba, în condi5iile
legii 6i cu respectarea procedurilor privind ajutorul de stat,
conversia în ac7iuni a obliga8iilor fiscale principale
administrate de organul fiscal central reprezentând impozite,
taxe, contribu9ii sociale obligatorii :i alte sume datorate
bugetului general consolidat, inclusiv amenzile de orice fel
care se fac venit la bugetul de stat, precum ;i obliga<iile
fiscale accesorii, datorate =i neachitate, cu excep>ia
obliga?iilor fiscale principale cu re@inere la sursA Bi a
accesoriilor aferente acestora Ci obligaDiile fiscale cEtre
fondul de risc ca urmare a împrumuturilor interne Fi externe
garantate de stat Gi a subîmprumuturilor acordate ca urmare a
contractHrii de împrumuturi interne Ii externe de cJtre stat.
(la 03-09-2017 Alineatul (1) din Articolul 264 , Capitolul XII
, Titlul VII a fost modificat de Punctul 97, Articolul I din
ORDONANKA nr. 30 din 30 august 2017, publicatL în MONITORUL
OFICIAL nr. 708 din 31 august 2017)

(2) În aplicarea alin. (1), prin hotrâre a Guvernului, se
aprob contribuabilii/pltitorii la care se realizeaz stingerea
obligaiilor fiscale prin conversie în aciuni.
(3) Conversia în aciuni prevzut la alin. (1) se
realizeaz numai cu respectarea dreptului de preferin
al
ac ionarilor existen i, în condiiile legii i conform
prevederilor actelor constitutive.
(4) Instituia public ce exercit calitatea de acionar în
numele statului la data efecturii conversiei exercit
drepturile i obligaiile statului român în calitate de acionar
pentru aciunile emise în favoarea statului de operatorii
economici prevzui la alin. (1) i înregistreaz în evidenele
contabile aceste aciuni.
(5) La contribuabilii/pl titorii cu capital integral sau
majoritar de stat la care s-a deschis procedura insolven!ei,
potrivit legii, conversia crean"elor bugetare în ac#iuni poate
fi prev$zut% prin planul de reorganizare, în condi&iile legii,
cu acordul expres, în scris, al creditorului. Prevederile alin.
(4) r'mân aplicabile.
(6) În vederea stingerii prin conversie în ac(iuni a
obliga)iilor prev*zute la alin. (1), organul fiscal competent
emite, din oficiu, certificatul de atestare fiscal+.
(7) Certificatul de atestare fiscal, emis potrivit alin. (6)
se comunic- contribuabililor/pl.titorilor prev/zu0i la alin.
(1).
(8) Conversia obliga1iilor cuprinse în certificatul de
atestare fiscal2 se face la valoarea nominal3 a ac4iunilor.
(9) Data stingerii obliga5iilor prev6zute la alin. (1) este
data realiz7rii conversiei.
(10) Operarea în eviden8ele contabile ale
contribuabilului/pl9titorului a conversiei în ac:iuni a crean;ei
prev<zute la alin. (1) se face în baza certificatului de
atestare fiscal= emis de organul fiscal competent potrivit alin.
(6) >i comunicat contribuabilului/pl?titorului potrivit alin.
(7).
(11) Începând cu data emiterii certificatului de atestare
fiscal@, pentru obligaAiile principale datorate de
contribuabil/plBtitor care fac obiectul conversiei în acCiuni,
nu se calculeazD Ei nu se datoreazF obligaGii accesorii.
(12) Pentru obligaHiile care fac obiectul prezentului
articol, executarea silitI se suspendJ la data intrKrii în
vigoare a hotLrârii Guvernului prevMzute la alin. (2) Ni
înceteazO la data conversiei în acPiuni a creanQelor.
(13) InstituRia publicS sub autoritatea cTreia funcUioneazV
contribuabilul/plWtitorul exercitX drepturile Yi obligaZiile
statului român, în calitate de ac[ionar unic sau majoritar, dup\
caz, ]i înregistreaz^ ac_iunile emise de contribuabil/pl`titor

în favoarea statului ca urmare a conversiei creanelor prevzute
la alin. (1), inându-se evidena acestora distinct potrivit
reglementrilor privind contabilitatea instituiilor publice în
vigoare.
(14) La contribuabilii/pltitorii la care o unitate
administrativ-teritorial/subdiviziune administrativ-teritorial
este ac ionar integral sau majoritar, se poate aproba, în
condi iile legii i cu respectarea procedurilor privind ajutorul
de stat, conversia în ac iuni a obliga iilor fiscale principale
administrate de organul fiscal local reprezentând impozite, taxe
locale i alte sume datorate bugetului local, inclusiv amenzile
de orice fel care se fac venit la bugetul local, precum i
obligaiile fiscale accesorii, datorate i neachitate.
(15) În aplicarea alin. (14), prin hotrâre a autoritii
deliberative, se aprob contribuabilii/pltitorii la care se
realizeaz stingerea obligaiilor fiscale prin conversie în
aciuni.
(16) Prevederile alin. (3)-(13) sunt aplicabile în mod
corespunztor i pentru conversia prevzut la alin. (14).
ART. 265
Conduita organului fiscal în cazul insolvabilitii i al
deschiderii procedurii insolven!ei potrivit Legii nr. 85/2014
(1) În sensul prezentului cod este insolvabil debitorul ale
c"rui venituri #i/sau bunuri urm$ribile au o valoare mai mic%
decât obliga&iile fiscale de plat' sau care nu are venituri ori
bunuri urm(ribile. În acest sens, organul fiscal comunic)
debitorului procesul-verbal de insolvabilitate.
(la 03-09-2017 Alineatul (1) din Articolul 265 , Capitolul XII
, Titlul VII a fost modificat de Punctul 98, Articolul I din
ORDONAN*A nr. 30 din 30 august 2017, publicat+ în MONITORUL
OFICIAL nr. 708 din 31 august 2017)
(1^1) Se consider, debitori care nu au venituri sau bunuri
urm-ribile .i urm/toarele categorii:
a) debitorii ce de0in în proprietate bunuri a c1ror
valorificare acoper2 cel mult cheltuielile estimate de executare
silit3;
b) debitorii care de4in în proprietate bunuri a c5ror
valoare se încadreaz6 în limita pragului prev7zut la art. 238
alin. (7) lit. b).
(la 03-09-2017 Articolul 265 din Capitolul XII , Titlul VII
a fost completat de Punctul 99, Articolul I din ORDONAN8A nr. 30
din 30 august 2017, publicat9 în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din
31 august 2017)

(2) Pentru obligaiile fiscale ale debitorilor declara i în
stare de insolvabilitate care nu au venituri sau bunuri
urmribile, conductorul organului de executare silit dispune
scoaterea creanei din evidena curent i trecerea ei într-o
eviden
separat pe baza procesului-verbal de insolvabilitate.
(3) În cazul debitorilor prev zu i la alin. (2) executarea
silit se întrerupe. Organul fiscal are obligaia ca cel puin o
dat pe an s efectueze o investigaie asupra strii acestor
contribuabili, care nu constituie acte de executare silit.
(4) În cazurile în care se constat c debitorii au dobândit
venituri sau bunuri urmribile, organele de executare silit iau
msurile necesare de trecere din evidena separat în evidena
curent i de executare silit .
(5) În vederea recuper!rii crean"elor fiscale de la
debitorii care se afl# în stare de insolven$% potrivit Legii nr.
85/2014, organul fiscal solicit& înscrierea la masa credal' a
impozitelor, taxelor, contribu(iilor sociale existente în
eviden)a crean*elor fiscale la data declar+rii insolven,ei.
(6) Dispozi-iile alin. (5) se aplic. /i în vederea
recuper0rii crean1elor fiscale de la debitorii afla2i în
lichidare în condi3iile legii.
(7) Cererile organelor fiscale privind începerea procedurii
insolven4ei sunt scutite de consemnarea vreunei cau5iuni.
(8) În situa6ia în care organul fiscal central de7ine cel
pu8in 50% din valoarea total9 a crean:elor, A.N.A.F. poate
decide desemnarea unui administrator judiciar/lichidator,
stabilindu-i ;i remunera<ia. Confirmarea administratorului
judiciar/lichidatorului desemnat de A.N.A.F. de c=tre
judec>torul-sindic se efectueaz?, conform art. 45 alin. (1) lit.
e) din Legea nr. 85/2014.
(9) În dosarele în care organul fiscal de@ine cel puAin 50%
din valoarea totalB a creanCelor, acesta are dreptul sD verifice
activitatea administratorului judiciar/lichidatorului Ei sF îi
solicite prezentarea documentelor referitoare la activitatea
desfGHuratI Ji onorariile încasate.
ART. 266
Anularea creanKelor fiscale
(1) În situaLiile în care cheltuielile de executare,
exclusiv cele privind comunicarea prin poMtN, sunt mai mari
decât creanOele fiscale supuse executPrii silite, conducQtorul
organului de executare silitR poate aproba anularea debitelor
respective.
(2) În cazul prevSzut la art. 265 alin. (2), dacT la
sfârUitul perioadei de prescripVie se constatW cX debitorul nu a

dobândit bunuri sau venituri urmribile, organele de executare
silit procedeaz la anularea obligaiilor fiscale.
(3) Anularea se face i atunci când organul fiscal constat
c debitorul persoan fizic este disp rut sau decedat f r s
fi l sat venituri ori bunuri urmribile.
(4) Obligaiile fiscale datorate de debitori, persoane
juridice, radiai din registrele în care au fost înregistrai
potrivit legii se anuleaz dup radiere dac pentru plata
acestora nu s-a atras rspunderea altor persoane, potrivit
legii.
(4^1) Obligaiile fiscale datorate de debitori, persoane
fizice care desfoar activiti economice în mod independent
sau profesii libere, precum i asocieri i alte entiti f r!
personalitate juridic", radia#i din registrele în care au fost
înregistra$i potrivit legii, se anuleaz% dup& radiere, inclusiv
în situa'ia în care obliga(iile au fost preluate de al)i
debitori în conformitate cu prevederile art. 23.
(la 03-09-2017 Articolul 266 din Capitolul XII , Titlul VII
a fost completat de Punctul 100, Articolul I din ORDONAN*A nr.
30 din 30 august 2017, publicat+ în MONITORUL OFICIAL nr. 708
din 31 august 2017)
(5) Crean,ele fiscale restante administrate de organul
fiscal central, aflate în sold la data de 31 decembrie a anului,
mai mici de 40 lei, se anuleaz-. Plafonul se aplic. totalului
crean/elor fiscale datorate 0i neachitate de debitori.
(6) În cazul crean1elor fiscale administrate de organul
fiscal local, prin hot2râre, autorit34ile deliberative pot
stabili plafonul crean5elor fiscale care pot fi anulate, care nu
poate dep67i limita maxim8 prev9zut: la alin. (5).
(7) Prevederile alin. (6) se aplic; totalului crean<elor
fiscale datorate =i neachitate de debitori aflate în sold la
data de 31 decembrie a anului.
(8) Crean>ele fiscale restante administrate de organul
fiscal central ?i local se anuleaz@ Ai în urmBtoarele situaCii:
a) ulterior închiderii procedurii insolvenDei, în situaEia
în care creanFele nu sunt admise la masa credalG potrivit legii,
sub rezerva ca debitorul sH nu fi fost condamnat pentru bancrutI
simplJ sau frauduloasK ori sL nu i se fi stabilit rMspunderea
pentru efectuarea de plNOi ori transferuri frauduloase, inclusiv
în cazul atragerii rPspunderii acestuia, potrivit legii;
b) ulterior închiderii procedurii de reorganizare judiciarQ,
în situaRia în care creanSele fiscale nu sunt acceptate în
planul de reorganizare confirmat de judecTtorul-sindic, sub

rezerva ca debitorii s se conformeze planului de reorganizare
aprobat.
(la 03-09-2017 Articolul 266 din Capitolul XII , Titlul VII
a fost completat de Punctul 101, Articolul I din ORDONANA nr.
30 din 30 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 708
din 31 august 2017)
(9) Pe toat perioada derulrii procedurii insolvenei sau
reorganizrii judiciare, dup caz, creanele prev zute la alin.
(8) nu se sting.
(la 03-09-2017 Articolul 266 din Capitolul XII , Titlul VII
a fost completat de Punctul 101, Articolul I din ORDONAN A nr.
30 din 30 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 708
din 31 august 2017)
CAP. XII^1
Dispozi ii aplicabile cazurilor speciale de executare silit
(la 03-09-2017 Titlul VII a fost completat de Punctul 102,
Articolul I din ORDONANA nr. 30 din 30 august 2017, publicat
în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 31 august 2017)
ART. 266^1
Sfera de aplicare
(1) Prezentul capitol se aplic pentru executarea silit a
tuturor creanelor bugetare stabilite prin hotrâri
judectoreti pronunate în materie penal, provenite din
svârirea de infraciuni, astfel:
a)
b)
c)
d)

sumele reprezentând repararea prejudiciului material;
amenzi;
cheltuieli judiciare;
sume confiscate.

(2) Prin cazuri speciale de executare în sensul prezentului
capitol se înelege cazurile date în competena organului de
executare prevzut la art. 220 alin. (2^1) lit. a).
(la 03-09-2017 Capitolul XII^1 din Titlul VII a fost completat
de Punctul 102, Articolul I din ORDONANA nr. 30 din 30 august
2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 31 august 2017)
ART. 266^2
Comunicarea actelor de executare silit

în cazuri speciale

Prin excepie de la prevederile art. 47 alin. (1), în cazul
debitorului care datoreaz sume de natura celor prev zute la
art. 266^1 i care este arestat preventiv sau deinut în
penitenciar, comunicarea actelor de executare silit se
realizeaz la sediul locului de deinere.
(la 03-09-2017 Capitolul XII^1 din Titlul VII a fost
completat de Punctul 102, Articolul I din ORDONANA nr. 30 din
30 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 31
august 2017)
ART. 266^3
Executarea silit în cazul debitorilor insolven i
(1) Prin derogare de la dispozi iile Legii nr. 85/2014
privind procedurile de prevenire a insolven ei i de insolven,
cu modificrile i completrile ulterioare, executarea silit a
creanelor prevzute la art. 266^1 datorate de debitorii
declarai insolveni se realizeaz potrivit dispoziiilor
prezentului cod.
(2) Prin excepie de la prevederile art. 220 alin. (8), în
cazul debitorului care datoreaz sume de natura celor prevzute
la art. 266^1 i pentru care s-a dispus atragerea rspunderii
potrivit prevederilor legisla iei privind insolven!a,
coordonarea execut"rii silite revine organului de executare
silit# cazuri speciale în a c$rui raz% teritorial& î'i are/(i-a
avut domiciliul fiscal debitorul insolvent.
(la 03-09-2017 Capitolul XII^1 din Titlul VII a fost
completat de Punctul 102, Articolul I din ORDONAN)A nr. 30 din
30 august 2017, publicat* în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 31
august 2017)
ART. 266^4
Titlul executoriu +i condi,iile pentru începerea execut-rii
silite
Prin excep.ie de la dispozi/iile art. 226 alin. (1), pentru
crean0ele prev1zute la art. 266^1 stabilite prin hot2râri
judec3tore4ti definitive pronun5ate în materie penal6, se aplic7
m8surile de executare silit9 prev:zute de prezentul cod, f;r< a
se emite alt titlu executoriu de c=tre organul de executare.
(la 03-09-2017 Capitolul XII^1 din Titlul VII a fost
completat de Punctul 102, Articolul I din ORDONAN>A nr. 30 din
30 august 2017, publicat? în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 31
august 2017)
ART. 266^5

Condiiile începerii executrii silite cazuri speciale
Prin excep ie de la dispoziiile art. 230, pentru creanele
prevzute la art. 266^1 se aplic msurile de executare silit
prev zute de prezentul cod, f r comunicarea soma iei.
(la 03-09-2017 Capitolul XII^1 din Titlul VII a fost
completat de Punctul 102, Articolul I din ORDONAN A nr. 30 din
30 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 31
august 2017)
CAP. XIII
Dispoziii speciale privind colectarea
ART. 267
Dispoziii speciale privind colectarea
Prevederile prezentului titlu se aplic i pentru colectarea
amenzilor de orice fel i altor creane bugetare, pe baza unor
titluri executorii de crean bugetar, transmise spre
recuperare organului fiscal.
TITLUL VIII
Soluionarea contestaiilor formulate împotriva actelor
administrative fiscale
CAP. I
Dreptul la contestaie
ART. 268
Posibilitatea de contestare
(1) Împotriva titlului de crean, precum i împotriva altor
acte administrative fiscale se poate formula contestaie
potrivit prezentului titlu. Contestaia este o cale
administrativ de atac !i nu înl"tur# dreptul la ac$iune al
celui care se consider% lezat în drepturile sale printr-un act
administrativ fiscal.
(2) Este îndrept&'it la contesta(ie numai cel care consider)
c* a fost lezat în drepturile sale printr-un act administrativ
fiscal.
(3) Baza de impozitare +i crean,a fiscal- stabilite prin
decizie de impunere se contest. numai împreun/.
(4) Pot fi contestate în condi0iile alin. (3) 1i deciziile
de nemodificare a bazei de impozitare prin care nu sunt
stabilite crean2e fiscale.
(5) În cazul deciziilor referitoare la baza de impozitare,
reglementate potrivit art. 99 alin. (1), contesta3ia se poate
depune de orice persoan4 care particip5 la realizarea venitului.
(6) Bazele de impozitare constatate separat într-o decizie
referitoare la baza de impozitare pot fi atacate numai prin
contestarea acestei decizii.

ART. 269
Forma i coninutul contesta iei
(1) Contestaia se formuleaz în scris i va cuprinde:
a) datele de identificare a contestatorului;
b) obiectul contestaiei;
c) motivele de fapt i de drept;
d) dovezile pe care se întemeiaz;
e) semn tura contestatorului sau a împuternicitului
acestuia. Dovada calit ii de împuternicit al contestatorului,
persoan fizic sau juridic, se face potrivit legii.
(2) Obiectul contestaiei îl constituie numai sumele i
msurile stabilite i înscrise de organul fiscal în titlul de
crean sau în actul administrativ fiscal atacat.
(3) În contestaiile care au ca obiect sume se specific
cuantumul sumei totale contestate, individualizat pe categorii
de creane fiscale, precum i accesorii ale acestora. În
situaia în care se constat nerespectarea acestei obligaii,
organul fiscal de soluionare competent solicit
contestatorului, în scris, ca acesta s precizeze, în termen de
5 zile de la comunicarea solicit rii, cuantumul sumei
contestate, individualizat!. În cazul în care contestatorul nu
comunic" suma, se consider# contestat întregul act administrativ
fiscal atacat.
(4) Contesta$ia se depune la organul fiscal emitent al
actului administrativ atacat %i nu este supus& taxelor
extrajudiciare de timbru.
ART. 270
Termenul de depunere a contesta'iei
(1) Contesta(ia se depune în termen de 45 de zile de la data
comunic)rii actului administrativ fiscal, sub sanc*iunea
dec+derii.
(2) În cazul în care contesta,ia nu este depus- la organul
fiscal emitent, aceasta se înainteaz., în termen de cel mult 5
zile de la data primirii, organului fiscal emitent al actului
administrativ atacat.
(3) În cazul în care competen/a de solu0ionare nu apar1ine
organului emitent al actului administrativ fiscal atacat,
contesta2ia se înainteaz3 de c4tre acesta, în termen de 5 zile
de la înregistrare, organului de solu5ionare competent.
(4) Dac6 actul administrativ fiscal nu con7ine elementele
prev8zute la art. 46 alin. (2) lit. i), contesta9ia poate fi
depus:, în termen de 3 luni de la data comunic;rii actului

administrativ fiscal, la organul fiscal emitent al actului
administrativ atacat.
ART. 271
Retragerea contestaiei
(1) Contesta ia poate fi retras de ctre contestator pân
la soluionarea acesteia. În acest caz, organul de soluionare
competent comunic contestatorului decizia prin care se ia act
de renunarea la contesta ie.
(2) Prin retragerea contesta iei nu se pierde dreptul de a
se înainta o nou contesta ie în interiorul termenului prev zut
la art. 270.
CAP. II
Competena de soluionare a contestaiilor. Decizia de
soluionare
ART. 272
Organul competent
(1) Contestaiile formulate împotriva deciziilor de
impunere, a actelor administrative fiscale asimilate deciziilor
de impunere, a deciziilor pentru regularizarea situaiei emise
în conformitate cu legislaia în materie vamal, a msurii de
diminuare a pierderii fiscale stabilite prin decizie de
modificare a bazei de impunere, precum i împotriva deciziei de
reverificare se soluioneaz de ctre structurile specializate
de soluionare a contestaiilor*).
(la 06-12-2016 Alineatul (1) din Articolul 272 , Capitolul II ,
Titlul VIII a fost modificat de Punctul 17, Articolul II din
ORDONANA DE URGEN nr. 84 din 16 noiembrie 2016, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 977 din 06 decembrie 2016)
(2) Structurile specializate de solu!ionare a contesta"iilor
din cadrul direc#iilor generale regionale ale finan$elor publice
în a c%ror raz& teritorial' î(i au domiciliul fiscal
contestatarii sunt competente pentru solu)ionarea contesta*iilor
ce au ca obiect*):
a) crean+e fiscale în cuantum de pân, la 1 milion lei;
b) m-sura de diminuare a pierderii fiscale în cuantum de
pân. la 1 milion lei;
c) deciziile de reverificare, cu excep/ia celor pentru care
competen0a de solu1ionare apar2ine direc3iei generale prev4zute
la alin. (5);
d) crean5ele fiscale accesorii, indiferent de cuantum,
aferente crean6elor fiscale principale stabilite prin decizii de

impunere/acte administrative fiscale asimilate deciziilor de
impunere contestate i pentru care competena de solu ionare a
contestaiei revine structurii specializate de soluionare a
contestaiilor din cadrul direciilor generale regionale ale
finanelor publice.
(la 06-12-2016 Alineatul (2) din Articolul 272 , Capitolul II ,
Titlul VIII a fost modificat de Punctul 17, Articolul II din
ORDONANA DE URGEN
nr. 84 din 16 noiembrie 2016, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 977 din 06 decembrie 2016)
(3) Structura specializat de solu ionare a contestaiilor
din cadrul Direciei Generale de Administrare a Marilor
Contribuabili este competent s soluioneze contestaiile
formulate de marii contribuabili ce au ca obiect*):
a) creane fiscale în cuantum de pân la 1 milion lei;
b) msura de diminuare a pierderii fiscale în cuantum de
pân la 1 milion lei;
c) deciziile de reverificare, cu excepia celor pentru care
competena de soluionare aparine direciei generale prevzute
la alin. (5);
d) creanele fiscale accesorii, indiferent de cuantum,
aferente creanelor fiscale principale stabilite prin decizii de
impunere/acte administrative fiscale asimilate deciziilor de
impunere contestate i pentru care competen!a de solu"ionare a
contesta#iei revine structurii specializate de solu$ionare a
contesta%iilor din cadrul Direc&iei Generale de Administrare a
Marilor Contribuabili.
(la 06-12-2016 Alineatul (3) din Articolul 272 , Capitolul II ,
Titlul VIII a fost modificat de Punctul 17, Articolul II din
ORDONAN'A DE URGEN() nr. 84 din 16 noiembrie 2016, publicat* în
MONITORUL OFICIAL nr. 977 din 06 decembrie 2016)
(4) Contesta+iile formulate de contribuabilii nereziden,i
care nu au pe teritoriul României un sediu permanent ce au ca
obiect crean-e fiscale în cuantum de pân. la 1 milion lei se
solu/ioneaz0 de structura specializat1 de solu2ionare a
contesta3iilor din cadrul direc4iilor generale regionale ale
finan5elor publice/Direc6ia General7 de Administrare a Marilor
Contribuabili competent8 pentru administrarea crean9elor
respectivului contribuabil nerezident*).
(la 06-12-2016 Alineatul (4) din Articolul 272 , Capitolul II ,
Titlul VIII a fost modificat de Punctul 17, Articolul II din
ORDONAN:A DE URGEN;< nr. 84 din 16 noiembrie 2016, publicat= în
MONITORUL OFICIAL nr. 977 din 06 decembrie 2016)

(5) Direcia general de solu ionare a contestaiilor din
cadrul A.N.A.F. este competent pentru soluionarea
contestaiilor care au ca obiect*):
a) creane fiscale în cuantum de 1 milion lei sau mai mare;
b) msura de diminuare a pierderii fiscale în cuantum de 1
milion lei sau mai mare;
c) crean e fiscale i m sura de diminuare a pierderii
fiscale indiferent de cuantum, precum i decizia de
reverificare, în cazul contesta iilor formulate de contribuabili
împotriva actelor emise de organele fiscale din aparatul central
al A.N.A.F.;
d) creanele fiscale accesorii, indiferent de cuantum,
aferente creanelor fiscale principale stabilite prin decizii de
impunere/acte administrative fiscale asimilate deciziilor de
impunere contestate i pentru care competena de soluionare a
contestaiei revine Direciei generale de soluionare a
contestaiilor din cadrul A.N.A.F.
(la 06-12-2016 Alineatul (5) din Articolul 272 , Capitolul II ,
Titlul VIII a fost modificat de Punctul 17, Articolul II din
ORDONANA DE URGEN nr. 84 din 16 noiembrie 2016, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 977 din 06 decembrie 2016)

 !"#$
*) Not% CTCE:

*) Reproducem prevederile alin. (5) al art. VIII din
ORDONAN&A DE URGEN'( nr. 84 din 16 noiembrie 2016, publicat) în
MONITORUL OFICIAL nr. 977 din 6 decembrie 2016:
„(5) Prevederile art. II pct. 17 se aplic* contesta+iilor
depuse dup, data intr-rii în vigoare a art. II”.
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(6) Contesta8iile formulate împotriva altor acte
administrative fiscale decât cele prev9zute la alin. (1) se
solu:ioneaz; de c<tre organele fiscale emitente.
(7) Competen=a de solu>ionare a contesta?iilor formulate
împotriva actelor administrative fiscale se poate delega altui
organ de solu@ionare, în condiAiile stabilite prin ordinul
preBedintelui A.N.A.F. Contestatorul Ci persoanele introduse în
procedura de soluDionare a contestaEiei sunt informaFi cu
privire la schimbarea competenGei de soluHionare a contestaIiei.
(8) ContestaJiile formulate împotriva actelor administrative
fiscale emise de organele fiscale locale se soluKioneazL de
cMtre aceste organe fiscale.
(9) ContestaNiile formulate împotriva actelor administrative
fiscale emise de alte autoritOPi publice care, potrivit legii,

administreaz creane fiscale se solu ioneaz de ctre aceste
autoriti.
---------Art. 272 a fost modificat de pct. 11 al art. II din
ORDONANA DE URGEN nr. 50 din 27 octombrie 2015, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 3 noiembrie 2015.


*) Not CTCE:

Reproducem mai jos prevederile alin. (2) i (3) ale art. IV
din ORDONANA DE URGEN nr. 50 din 27 octombrie 2015, publicat
în MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 3 noiembrie 2015:
(2) Prevederile art. 272 din Legea nr. 207/2015, astfel cum
au fost modificate prin prezenta ordonan de urgen, se aplic
contesta iilor depuse dup! data de 1 ianuarie 2016.
(3) Contesta"iile depuse anterior datei de 1 ianuarie 2016
se solu#ioneaz$ de c%tre organele de solu&ionare competente la
data la care acestea au fost depuse.

'()*+,-./0
ART. 273
Decizia de solu1ionare
(1) În solu2ionarea contesta3iei, organul de solu4ionare
competent se pronun56 prin decizie.
(2) Decizia emis7 în solu8ionarea contesta9iei este
definitiv: în sistemul c;ilor administrative de atac <i este
obligatorie pentru organul fiscal emitent al actelor
administrative fiscale contestate.
ART. 274
Forma =i con>inutul deciziei de solu?ionare a contesta@iei
(1) Decizia de soluAionare a contestaBiei se emite în formC
scrisD Ei cuprinde: preambulul, considerentele Fi dispozitivul.
(2) Preambulul cuprinde: denumirea organului învestit cu
soluGionarea, datele de identificare ale contestatorului,
numHrul de înregistrare a contestaIiei la organul de soluJionare
competent, obiectul cauzei, precum Ki sinteza susLinerilor
pMrNilor atunci când organul competent de soluOionare a
contestaPiei nu este organul emitent al actului atacat.
(3) Considerentele cuprind motivele de fapt Qi de drept care
au format convingerea organului de soluRionare competent în
emiterea deciziei.

(4) Dispozitivul cuprinde soluia pronun at, calea de atac,
termenul în care aceasta poate fi exercitat i instana
competent.
(5) Decizia se semneaz de ctre conduc torul structurii de
solu ionare a contesta iei ori conduc torul organului fiscal
emitent al actului administrativ atacat sau de înlocuitorii
acestora, dup caz.
CAP. III
Dispoziii procedurale
ART. 275
Introducerea altor persoane în procedura de soluionare
(1) Organul de soluionare competent poate introduce, din
oficiu sau la cerere, în soluionarea contestaiei, dup caz,
alte persoane ale cror interese juridice de natur fiscal sunt
afectate în urma emiterii deciziei de soluionare a
contestaiei. Înainte de introducerea altor persoane,
contestatorul va fi ascultat conform art. 9.
(2) Persoanele care particip la realizarea venitului în
sensul art. 268 alin. (5) i nu au înaintat contestaie vor fi
introduse din oficiu.
(3) Persoanei introduse în procedura de contestaie i se vor
comunica toate cererile i declaraiile celorlalte pr i.
Aceast! persoan" are drepturile #i obliga$iile p%r&ilor
rezultate din raportul juridic fiscal ce formeaz' obiectul
contesta(iei )i are dreptul s* înainteze propriile sale cereri.
(4) Dispozi+iile Codului de procedur, civil-, republicat,
referitoare la interven.ia for/at0 1i voluntar2 sunt aplicabile.
ART. 276
Solu3ionarea contesta4iei
(1) În solu5ionarea contesta6iei organul competent verific7
motivele de fapt 8i de drept care au stat la baza emiterii
actului administrativ fiscal. Analiza contesta9iei se face în
raport cu sus:inerile p;r<ilor, cu dispozi=iile legale invocate
de acestea >i cu documentele existente la dosarul cauzei.
Solu?ionarea contesta@iei se face în limitele sesizArii.
(2) Organul de soluBionare competent, pentru lCmurirea
cauzei, poate solicita:
a) punctul de vedere al direcDiilor de specialitate din
cadrul Ministerului FinanEelor Publice, A.N.A.F. sau al altor
instituFii Gi autoritHIi competente sJ se pronunKe în cauzele
respective;
b) efectuarea, de cLtre organele competente, a unei
constatMri la faNa locului în condiOiile art. 65.

(3) Prin soluionarea contesta iei nu se poate crea o
situaie mai grea contestatorului în propria cale de atac.
(4) Contestatorul, intervenienii sau împuterniciii
acestora poate/pot s depun probe noi în susinerea cauzei. În
aceast situa ie, organului fiscal emitent al actului
administrativ fiscal atacat sau organului care a efectuat
activitatea de control, dup caz, i se ofer posibilitatea s se
pronun e asupra acestora.
(5) Contestatorul poate solicita organului de soluionare
competent susinerea oral a contestaiei. În acest caz, organul
de soluionare fixeaz un termen pentru care convoac
contestatorul, intervenienii sau împuterniciii acestora.
Aceast solicitare poate fi adresat organului de soluionare
competent în termen de cel mult 30 de zile de la data
înregistrrii contestaiei, sub sanciunea decderii.
(la 03-09-2017 Alineatul (5) din Articolul 276 , Capitolul III
, Titlul VIII a fost modificat de Punctul 103, Articolul I din
ORDONANA nr. 30 din 30 august 2017, publicat în MONITORUL
OFICIAL nr. 708 din 31 august 2017)
(6) Organul de solu ionare competent se pronun!" mai întâi
asupra excep#iilor de procedur$ %i asupra celor de fond, iar,
când se constat& c' acestea sunt întemeiate, nu se mai
procedeaz( la analiza pe fond a cauzei.
(7) Contesta)iile formulate potrivit prezentului titlu se
solu*ioneaz+ în termenul prev,zut la art. 77.
ART. 277
Suspendarea procedurii de solu-ionare a contesta.iei pe cale
administrativ/
(1) Organul de solu0ionare competent poate suspenda, prin
decizie motivat1, solu2ionarea cauzei atunci când:
a) organul care a efectuat activitatea de control a sesizat
organele în drept cu privire la existen3a indiciilor s4vâr5irii
unei infrac6iuni în leg7tur8 cu mijloacele de prob9 privind
stabilirea bazei de impozitare :i a c;rei constatare ar avea o
înrâurire hot<râtoare asupra solu=iei ce urmeaz> s? fie dat@ în
procedurA administrativB;
b) soluCionarea cauzei depinde, în tot sau în parte, de
existenDa ori inexistenEa unui drept care face obiectul unei
alte judecFGi.
(2) La cererea contestatorului, organul de soluHionare
competent suspendI procedura Ji stabileKte termenul pânL la care
aceasta se suspendM. Termenul de suspendare nu poate fi mai mare

de 6 luni de la data acordrii. Suspendarea poate fi solicitat
o singur dat.
(3) Procedura administrativ este reluat la încetarea
motivului care a determinat suspendarea sau, dup caz, la
expirarea termenului stabilit de organul de soluionare
competent potrivit alin. (2), indiferent dac motivul care a
determinat suspendarea a încetat ori nu.
(4) Hot rârea definitiv a instan ei penale prin care se
solu ioneaz aciunea civil este opozabil organelor de
soluionare competente, cu privire la sumele pentru care statul
s-a constituit parte civil.
ART. 278
Suspendarea executrii actului administrativ fiscal
(1) Introducerea contestaiei pe calea administrativ de
atac nu suspend executarea actului administrativ fiscal.
(2) Dispoziiile prezentului articol nu aduc atingere
dreptului contestatorului de a cere suspendarea executrii
actului administrativ fiscal, în temeiul Legii nr. 554/2004, cu
modificrile i completrile ulterioare. Instana competent
poate suspenda executarea, dac se depune o cauiune, dup cum
urmeaz!:
a) de 10%, dac" aceast# valoare este pân$ la 10.000 lei;
b) de 1.000 lei plus 5% pentru ceea ce dep%&e'te 10.000 lei;
c) de 5.500 lei plus 1% pentru ceea ce dep()e*te 100.000
lei;
d) de 14.500 lei plus 0,1% pentru ceea ce dep+,e-te
1.000.000 lei.
e) 1.000 lei, dac. obiectul contesta/iei nu este evaluabil
în bani.
(la 03-09-2017 Alineatul (2) din Articolul 278 , Capitolul
III , Titlul VIII a fost completat de Punctul 104, Articolul I
din ORDONAN0A nr. 30 din 30 august 2017, publicat1 în MONITORUL
OFICIAL nr. 708 din 31 august 2017)
(3) În cazul suspend2rii execut3rii actului administrativ
fiscal, dispus4 de instan5ele de judecat6 în baza prevederilor
Legii nr. 554/2004, cu modific7rile 8i complet9rile ulterioare,
toate efectele actului administrativ fiscal sunt suspendate pân:
la încetarea acesteia ;i obliga<iile fiscale nu se înscriu în
certificatul de atestare fiscal=. Aceste efecte privesc atât
obliga>iile fiscale principale individualizate în actul
administrativ suspendat la executare, cât ?i obliga@iile fiscale
accesorii aferente acestora, chiar dacA aceste obligaBii fiscale

accesorii sunt individualizate în acte administrative fiscale
care nu sunt suspendate la executare.
(la 03-09-2017 Alineatul (3) din Articolul 278 , Capitolul III
, Titlul VIII a fost modificat de Punctul 105, Articolul I din
ORDONANA nr. 30 din 30 august 2017, publicat în MONITORUL
OFICIAL nr. 708 din 31 august 2017)
(4) Prin excepie de la prevederile art. 173 i ale art.
181, în cazul în care instan a judectoreasc de contencios
administrativ admite cererea contribuabilului/pltitorului de
suspendare a executrii actului administrativ fiscal, potrivit
prevederilor Legii nr. 554/2004, cu modific rile i complet rile
ulterioare, nu se datoreaz penalit i de întârziere sau
penaliti de nedeclarare pe perioada suspendrii. În cazul
creanelor administrate de organul fiscal local, pe perioada
suspendrii se datoreaz majorri de întârziere de 0,5% pe lun
sau pe fraciune de lun, reprezentând echivalentul
prejudiciului.
(la 03-09-2017 Alineatul (4) din Articolul 278 , Capitolul III
, Titlul VIII a fost modificat de Punctul 105, Articolul I din
ORDONANA nr. 30 din 30 august 2017, publicat în MONITORUL
OFICIAL nr. 708 din 31 august 2017)
(5) Suspendarea executrii actului administrativ fiscal
dispus potrivit art. 14 din Legea nr. 554/2004, cu modificrile
i completrile ulterioare, înceteaz de drept !i f"r# nicio
formalitate dac$ ac%iunea în anularea actului administrativ
fiscal nu a fost introdus& în termen de 60 de zile de la data
comunic'rii deciziei de solu(ionare a contesta)iei.
(6) În cazul în care s-a formulat o cerere de suspendare a
actului administrativ fiscal în temeiul art. 14 din Legea
contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modific*rile +i
complet,rile ulterioare, iar cau-iunea prev.zut/ la alin. (2)
este deja consemnat0 la dispozi1ia instan2ei, nu este necesar3
consemnarea unei noi cau4iuni în situa5ia în care se solicit6
suspendarea actului administrativ fiscal în temeiul art. 15 din
Legea nr. 554/2004, cu modific7rile 8i complet9rile ulterioare,
cu condi:ia ca, la data pronun;<rii asupra cererii de suspendare
în temeiul art. 15 din Legea nr. 554/2004, cau=iunea s> fie
consemnat? efectiv la dispozi@ia instanAei.
(la 03-09-2017 Articolul 278 din Capitolul III , Titlul VIII
a fost completat de Punctul 106, Articolul I din ORDONANBA nr.
30 din 30 august 2017, publicatC în MONITORUL OFICIAL nr. 708
din 31 august 2017)

CAP. IV
Soluii asupra contesta iei
ART. 279
Soluii asupra contestaiei
(1) Prin decizie contestaia poate fi admis, în totalitate
sau în parte, ori respins.
(2) În cazul admiterii contestaiei se decide, dup caz,
anularea total sau par ial a actului atacat.
(3) Prin decizie se poate desfiin a, total sau par ial,
actul administrativ atacat în situaia în care, din documentele
existente la dosar i în urma demersurilor întreprinse la
organul fiscal emitent, nu se poate stabili situaia de fapt în
cauza supus soluionrii prin raportare la temeiurile de drept
invocate de organul competent i de contestator. În acest caz,
organul fiscal competent urmeaz s încheie un nou act
administrativ fiscal care trebuie s aib în vedere strict
considerentele deciziei de soluionare a contestaiei. Pentru un
tip de crean fiscal i pentru o perioad supus impozit!rii,
desfiin"area actului administrativ fiscal se poate pronun#a o
singur$ dat%.
(la 03-09-2017 Alineatul (3) din Articolul 279 , Capitolul IV ,
Titlul VIII a fost modificat de Punctul 107, Articolul I din
ORDONAN&A nr. 30 din 30 august 2017, publicat' în MONITORUL
OFICIAL nr. 708 din 31 august 2017)
(4) Solu(ia de desfiin)are este pus* în executare în termen
de 60 de zile de la data comunic+rii deciziei în cazul
contribuabililor mari ,i mijlocii -i în termen de 30 zile în
cazul celorlal.i contribuabili, iar noul act administrativ
fiscal emis vizeaz/ strict aceea0i perioad1 2i acela3i obiect al
contesta4iei pentru care s-a pronun5at solu6ia de desfiin7are.
(la 03-09-2017 Alineatul (4) din Articolul 279 , Capitolul IV ,
Titlul VIII a fost modificat de Punctul 107, Articolul I din
ORDONAN8A nr. 30 din 30 august 2017, publicat9 în MONITORUL
OFICIAL nr. 708 din 31 august 2017)
(5) Prin decizie se poate suspenda solu:ionarea cauzei, în
condi;iile prev<zute de art. 277.
(6) Prin decizie se poate constata nulitatea actului atacat.
(7) În cazul solu=iilor de desfiin>are, dispozi?iile art.
129 alin. (3) se aplic@ în mod corespunzAtor pentru toate
categoriile de acte administrativ fiscale contestate, chiar dacB
la data refacerii inspecCiei/controlului termenul de prescripDie
ar fi împlinit.
ART. 280

Respingerea contestaiei pentru neîndeplinirea condi iilor
procedurale
(1) Dac organul de soluionare competent constat
neîndeplinirea unei condiii procedurale, contestaia se
respinge fr a se proceda la analiza pe fond a cauzei.
(2) Contesta ia nu poate fi respins dac poart o denumire
gre it.
ART. 281
Comunicarea deciziei i calea de atac
(1) Decizia privind soluionarea contestaiei se comunic
contestatorului, persoanelor introduse în procedura de
soluionare a contestaiei, precum i organului fiscal emitent
al actului administrativ atacat.
(2) Deciziile emise în soluionarea contestaiilor împreun
cu actele administrative fiscale la care se refer pot fi
atacate de ctre contestator sau de ctre persoanele introduse
în procedura de soluionare a contestaiei, la instana
judectoreasc de contencios administrativ competent!, în
condi"iile legii.
(3) În situa#ia atac$rii la instan%a judec&toreasc' de
contencios administrativ competent( potrivit alin. (2) a
deciziei prin care s-a dispus desfiin)area, încheierea noului
act administrativ fiscal ca urmare a solu*iei de desfiin+are
emise în procedura de solu,ionare a contesta-iei se face în
termen de 60 de zile în cazul contribuabililor mari .i mijlocii
/i în termen de 30 zile în cazul celorlal0i contribuabili, de la
data aducerii la cuno1tin2a organului fiscal a deciziei de
desfiin3are.
(la 03-09-2017 Alineatul (3) din Articolul 281 , Capitolul IV ,
Titlul VIII a fost modificat de Punctul 108, Articolul I din
ORDONAN4A nr. 30 din 30 august 2017, publicat5 în MONITORUL
OFICIAL nr. 708 din 31 august 2017)
(4) În situa6ia în care instan7a judec8toreasc9 de
contencios administrativ competent: potrivit alin. (2) admite,
în totalitate sau în parte, ac;iunea prev<zut= la alin. (3),
organul fiscal emitent anuleaz> în mod corespunz?tor noul act
administrativ fiscal, precum @i, dupA caz, actele administrative
subsecvente, iar contestatorul este pus în situaBia anterioarC
emiterii deciziei de desfiinDare.
(5) În situaEia nesoluFionGrii contestaHiei în termen de 6
luni de la data depunerii contestaIiei, contestatorul se poate
adresa, pentru anularea actului, instanJei de contencios
administrativ competente potrivit Legii nr. 554/2004, cu
modificKrile Li completMrile ulterioare. La calculul termenului

de 6 luni nu se iau în considerare perioadele prevzute la art.
77 alin. (2) i nici cele în care procedura de soluionare a
contesta iei este suspendat potrivit art. 277.
(la 03-09-2017 Alineatul (5) din Articolul 281 , Capitolul IV ,
Titlul VIII a fost modificat de Punctul 108, Articolul I din
ORDONANA nr. 30 din 30 august 2017, publicat în MONITORUL
OFICIAL nr. 708 din 31 august 2017)
(6) Procedura de soluionare a contestaiei înceteaz la
de ac iunea în
data la care organul fiscal a luat la cuno tin
contencios administrativ formulat de contribuabil/pltitor.
(7) În situaia atacrii la instana judectoreasc de
contencios administrativ competent potrivit alin. (2) a
deciziei prin care s-a respins contestaia de ctre organul
fiscal fr ca acesta s intre în cercetarea fondului raportului
juridic fiscal, dac instana constat c soluia adoptat de
c!tre organul fiscal este nelegal" #i/sau netemeinic$, se va
pronun%a &i asupra fondului raportului juridic fiscal.
TITLUL IX
Procedura amiabil' pentru evitarea/eliminarea dublei
impuneri
ART. 282
Procedura amiabil(
(1) În baza prevederilor conven)iei sau acordului de evitare
a dublei impuneri, contribuabilul/pl*titorul rezident în
România, care consider+ c, impozitarea în cel-lalt stat
contractant nu este conform. cu prevederile conven/iei ori
acordului respectiv, poate solicita A.N.A.F. ini0ierea
procedurii amiabile.
(2) A.N.A.F. realizeaz1 procedura amiabil2 3i în cazul în
care autoritatea competent4 a statului cu care România are
încheiat5 o conven6ie sau un acord de evitare a dublei impuneri
îi solicit7 acest lucru.
(3) Prevederile alin. (1) 8i (2) se completeaz9 cu
prevederile Conven:iei privind eliminarea dublei impuneri în
leg;tur< cu ajustarea profiturilor întreprinderilor asociate
(90/436/EEC), a Codului de conduit= revizuit pentru punerea în
aplicare efectiv> a Conven?iei privind eliminarea dublei
impuneri în leg@turA cu ajustarea profiturilor întreprinderilor
asociate (2009/C322/01), precum Bi a convenCiilor ori
acordurilor de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu
alte state.
(4) Modalitatea de derulare a procedurii amiabile se aprobD
prin ordin al preEedintelui A.N.A.F.

ART. 283
Procedura pentru eliminarea dublei impuneri între persoane
române afiliate
(1) În sensul prezentului articol, prin dubl impunere se
înelege situa ia în care acelai venit/profit impozabil se
impoziteaz la dou sau mai multe persoane române afiliate între
care s-au încheiat tranzacii.
(2) În cazul tranzaciilor între persoane române afiliate,
ajustarea/estimarea venitului sau cheltuielii uneia dintre
persoanele afiliate, efectuat de c tre organul fiscal competent
pentru administrarea crean elor datorate de respectiva persoan ,
este opozabil
i organului fiscal pentru administrarea
creanelor celeilalte persoane afiliate.
(3) Ajustarea/Estimarea se decide de organul fiscal
competent prin emiterea deciziei de impunere pentru
contribuabilul/pltitorul verificat. În vederea evitrii dublei
impuneri, în cazul ajustrii/estimrii venitului/cheltuielii
uneia dintre persoanele române afiliate, dup rmânerea
definitiv a deciziei de impunere în sistemul cilor
administrative i judiciare de atac, organul fiscal competent
pentru administrarea contribuabilului/pltitorului verificat
emite decizia de ajustare/estimare.
(4) Decizia de ajustare/estimare se comunic atât
celeilalte/celorlalte persoane române afiliate, cât i organului
fiscal competent pentru administrarea creanelor datorate de
cealalt/celelalte persoan(e) român(e) afiliat(e) i este
opozabil! organului fiscal numai dac" cealalt#/celelalte
persoan$(e) român%(e) afiliat&(e) a(u) aplicat prevederile alin.
(5), efectuând corec'iile pentru evitarea dublei impuneri.
(5) În vederea elimin(rii dublei impuneri ca urmare a
ajust)rii/estim*rii venitului sau cheltuielii, cealalt+ persoan,
afiliat- poate corecta, corespunz.tor deciziei de
ajustare/estimare, declara/ia de impunere aferent0 perioadei
fiscale în care s-a desf12urat respectiva tranzac3ie. Aceast4
situa5ie reprezint6 o condi7ie care impune corectarea bazei de
impozitare potrivit prevederilor art. 105 alin. (6).
(6) Modelul 8i con9inutul deciziei de ajustare/estimare,
modalitatea de emitere a acesteia, precum :i procedura de
ajustare/estimare se aprob; prin ordin al pre<edintelui A.N.A.F.
TITLUL X
Aspecte interna=ionale
CAP. I
Cooperarea administrativ> în domeniul fiscal
SEC?IUNEA 1
Dispozi@ii generale
ART. 284

Scopul
(1) Prezentul capitol reglementeaz normele i procedurile
potrivit c rora România coopereaz cu celelalte state membre din
cadrul Uniunii Europene, denumite în continuare state membre, în
vederea realizrii unui schimb de informaii care este în mod
previzibil relevant pentru administrarea i aplicarea legilor
interne ale statelor membre în privina taxelor i impozitelor
prev zute la art. 285.
(2) Prezentul capitol con ine i dispozi ii privind schimbul
de informa ii prevzut la alin. (1) prin mijloace electronice,
precum i norme i proceduri potrivit crora România coopereaz
cu Comisia European pe teme de coordonare i evaluare.
(3) Prezentul capitol nu afecteaz aplicarea în România a
normelor privind asistena reciproc în materie penal i nu
aduce atingere îndeplinirii niciunei obligaii a României în
temeiul altor instrumente juridice, inclusiv acorduri bilaterale
sau multilaterale, în ceea ce privete cooperarea administrativ
extins.
ART. 285
Sfera de aplicare
(1) Prezentul capitol se aplic tuturor tipurilor de taxe i
impozite percepute de c tre stat, unit!"ile administrativteritoriale ori subdiviziunile administrativ-teritoriale ale
municipiilor, ori în numele acestora.
(2) F#r$ a aduce atingere prevederilor alin. (1), prezentul
capitol nu se aplic%:
a) taxei pe valoarea ad&ugat', taxelor vamale (i accizelor,
care fac obiectul unei alte legisla)ii a Uniunii Europene
privind cooperarea administrativ* dintre statele membre;
b) contribu+iilor obligatorii la sistemul de securitate
social, pl-tibile statului sau institu.iilor de securitate
social/ de drept public.
(3) Taxele 0i impozitele, astfel cum sunt prev1zute la alin.
(1), nu se interpreteaz2 în niciun caz ca incluzând:
a) taxele, cum ar fi cele pentru certificate 3i alte
documente emise de autorit45ile publice;
b) contribu6iile de natur7 contractual8, cum ar fi sumele
stabilite pentru utilit9:ile publice.
(4) Prezentul capitol se aplic; taxelor <i impozitelor
prev=zute la alin. (1), percepute în cadrul teritoriilor unde
tratatele Uniunii Europene sunt aplicabile în temeiul art. 52
din Tratatul privind Uniunea European>.
ART. 286

Definiii
În sensul prezentului capitol, termenii i expresiile de mai
jos au urmtoarea semnifica ie:
a) autoritate competent a unui stat membru - autoritatea
care a fost desemnat ca atare de ctre statul membru respectiv.
În cazul în care acioneaz în temeiul prezentului capitol, un
birou central de leg tur , un departament de leg tur sau un
func ionar autorizat este considerat, de asemenea, autoritate
competent prin delegare, potrivit art. 287;
b) birou central de legtur - un birou care a fost desemnat
ca fiind responsabilul principal pentru contactele cu alte state
membre în domeniul cooperrii administrative;
c) departament de legtur - orice birou, altul decât biroul
central de legtur, care a fost astfel desemnat în vederea
schimbului direct de informaii în temeiul prezentului capitol;
d) funcionar autorizat - orice funcionar care este
autorizat s fac schimb direct de informaii în temeiul
prezentului capitol;
e) autoritate solicitant - biroul central de legtur, un
departament de legtur sau orice func!ionar autorizat al unui
stat membru care înainteaz" o cerere de asisten#$ în numele
autorit%&ii competente;
f) autoritate solicitat' - biroul central de leg(tur), un
departament de leg*tur+ sau orice func,ionar autorizat al unui
stat membru care prime-te o cerere de asisten./ în numele
autorit01ii competente;
g) anchet2 administrativ3 - toate controalele, verific4rile
5i alte ac6iuni întreprinse de statele membre în exercitarea
atribu7iilor lor, în scopul asigur8rii aplic9rii corecte a
legisla:iei fiscale;
h) schimb de informa;ii la cerere - transmiterea de
informa<ii efectuat= pe baza unei cereri adresate de statul
membru solicitant statului membru solicitat într-un caz
specific;
i) schimb de informa>ii automat:
1. în sensul art. 291 alin. (1), art. 291^1 ?i al art.
291^3, comunicarea sistematic@ a informaAiilor predefinite cBtre
alt stat membru, fCrD cerere prealabilE, la intervale regulate
prestabilite. În sensul art. 291 alin. (1), prin informaFii
disponibile se înGelege informaHiile din dosarele fiscale ale
statelor membre care comunicI informaJiile respective, ce pot fi
accesate în conformitate cu procedurile de colectare Ki de
procesare a informaLiilor din acel stat membru;
2. în sensul art. 291 alin. (4), comunicarea sistematicM a
informaNiilor predefinite referitoare la rezidenOii din alte

state membre ctre statul membru de reziden relevant, fr
cerere prealabil, la intervale regulate prestabilite;
3. în sensul oricror altor dispoziii din prezentul
capitol, cu excepia prevederilor art. 291 alin. (1) i (4),
art. 291^1 i art. 291^3, comunicarea sistematic de informa ii
predefinite furnizate în conformitate cu pct. 1 i 2.
În sensul art. 291 alin. (4) i (7), art. 304 alin. (2) i
art. 308 alin. (2) i (3), orice termen scris cu iniial
majuscul are sensul atribuit conform definiiilor
corespunztoare prevzute în anexa nr. 1 la prezentul cod. În
sensul art. 291^3 i al anexei nr. 3 la prezentul cod, orice
termen scris cu iniial majuscul are sensul atribuit conform
definiiilor corespunztoare prevzute în aceast anex.
(la 13-06-2017 Litera i) din Articolul 286 , Sectiunea 1 ,
Capitolul I , Titlul X a fost modificat de Punctul 1,
Articolul I din ORDONAN!A DE URGEN"# nr. 42 din 9 iunie 2017,
publicat$ în MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 13 iunie 2017)
j) schimb de informa%ii spontan - comunicarea nesistematic&,
în orice moment 'i f(r) o cerere prealabil*, a unor informa+ii
c,tre un alt stat membru;
k) persoan- - orice persoan. fizic/ ori juridic0, orice
asociere de persoane c1reia îi este recunoscut2, prin lege,
capacitatea de a încheia acte juridice, dar care nu are statut
de persoan3 juridic4, sau orice alt5 entitate, indiferent de
natura ori forma acesteia, fie c6 are sau nu personalitate
juridic7, care de8ine ori gestioneaz9 active care, al:turi de
venitul generat de acestea, sunt supuse unor taxe ori impozite
care fac obiectul prezentului capitol;
l) mijloace electronice - utilizarea unui echipament
electronic pentru procesarea, inclusiv compresia digital;, <i
stocarea datelor =i prin utilizarea transmisiei prin fir a
transmisiei radio, a tehnologiilor optice sau a altor mijloace
electromagnetice;
m) re>ea CCN - platforma comun? bazat@ pe reAeaua comunB de
comunicaCii (CCN) dezvoltatD de Uniunea EuropeanE pentru a
asigura toate transmisiile prin mijloace electronice între
autoritFGile competente din domeniul vamal Hi fiscal.
n) decizie fiscalI anticipatJ cu aplicare transfrontalierK orice acord, comunicare sau orice alt instrument sau acLiune cu
efecte similare, inclusiv o decizie emis(M), modificat(N) sau
reînnoit(O) în contextul unui control fiscal Pi care
îndeplineQte, cumulativ, urmRtoarele condiSii:
1. este emisT, modificatU sau reînnoitV de cWtre sau în
numele guvernului sau al autoritXYii fiscale a unui stat membru

sau de ctre subdiviziunile teritoriale sau administrative ale
statului membru, inclusiv autorit ile locale, indiferent dac
aceasta este efectiv utilizat;
2. este emis, modificat sau reînnoit la adresa unei
anumite persoane sau a unui anumit grup de persoane i pe care
aceast persoan sau acest grup de persoane are dreptul s se
bazeze;
3. se refer la interpretarea sau aplicarea unei dispozi ii
legale sau administrative privind administrarea sau aplicarea
normelor legale naionale referitoare la impozitele din statul
membru sau din subdiviziunile teritoriale sau administrative ale
statului membru, inclusiv autoritile locale;
4. se refer la o tranzacie transfrontalier sau la
întrebarea dac activitile desfurate de o persoan într-o
alt jurisdicie genereaz sau nu un sediu permanent; i
5. este luat anterior tranzaciilor sau activit !ilor
dintr-o alt" jurisdic#ie care au poten$ialul de a genera un
sediu permanent sau anterior depunerii declara%iei fiscale
pentru perioada în care a avut loc tranzac&ia sau seria de
tranzac'ii sau activit()i.
Tranzac*iile transfrontaliere pot include, f+r, a se limita
la acestea, realizarea de investi-ii, furnizarea de bunuri,
servicii, finan.are sau utilizarea unor active corporale sau
necorporale /i nu trebuie neap0rat s1 implice în mod direct
persoana c2reia i se adreseaz3 decizia fiscal4 anticipat5 cu
aplicare transfrontalier6;
(la 01-01-2017 Articolul 286 din Sectiunea 1 , Capitolul I ,
Titlul X a fost completat de Punctul 19, Articolul II din
ORDONAN7A DE URGEN89 nr. 84 din 16 noiembrie 2016, publicat: în
MONITORUL OFICIAL nr. 977 din 06 decembrie 2016)
o) acord prealabil privind pre;ul de transfer - orice acord,
comunicare sau orice alt instrument sau ac<iune cu efecte
similare, inclusiv unul(una) emis(=), modificat(>) sau
reînnoit(?) în contextul unui control fiscal @i care
îndeplineAte, cumulativ, urmBtoarele condiCii:
1. este emis(D), modificat(E) sau reînnoit(F) de cGtre sau
în numele guvernului sau al autoritHIii fiscale din unul sau mai
multe state membre, inclusiv al oricJrei subdiviziuni
teritoriale sau administrative din acestea, inclusiv autoritKLi
locale, indiferent dacM acesta (aceasta) este efectiv utilizat
(N);
2. este emis(O), modificat(P) sau reînnoit(Q) la adresa unei
anumite persoane sau a unui grup de persoane Ri pe care aceastS
persoanT sau grup de persoane are dreptul sU se bazeze; Vi

3. stabilete, anterior tranzaciilor transfrontaliere între
întreprinderi asociate, un set corespunztor de criterii pentru
stabilirea pre urilor de transfer pentru aceste tranzacii sau
determin atribuirea profiturilor ctre un sediu permanent;
(la 01-01-2017 Articolul 286 din Sectiunea 1 , Capitolul I ,
Titlul X a fost completat de Punctul 19, Articolul II din
ORDONANA DE URGEN nr. 84 din 16 noiembrie 2016, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 977 din 06 decembrie 2016)
p) întreprinderi asociate - o întreprindere care particip
direct sau indirect la conducerea, la controlul sau la capitalul
unei alte întreprinderi sau când acelea i persoane particip
direct sau indirect la conducerea, la controlul sau la capitalul
întreprinderilor;
(la 01-01-2017 Articolul 286 din Sectiunea 1 , Capitolul I ,
Titlul X a fost completat de Punctul 19, Articolul II din
ORDONANA DE URGEN nr. 84 din 16 noiembrie 2016, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 977 din 06 decembrie 2016)
r) preurile de transfer - preurile la care o întreprindere
transfer bunuri corporale i necorporale sau ofer servicii
întreprinderilor asociate, iar "stabilirea preurilor de
transfer" se interpreteaz în consecin;
(la 01-01-2017 Articolul 286 din Sectiunea 1 , Capitolul I ,
Titlul X a fost completat de Punctul 19, Articolul II din
ORDONANA DE URGEN nr. 84 din 16 noiembrie 2016, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 977 din 06 decembrie 2016)
s) tranzacie transfrontalier :
1. în sensul lit. n) - o tranzac!ie sau o serie de
tranzac"ii în care:
(i) nu toate p#r$ile la tranzac%ie sau la seria de
tranzac&ii au reziden'a fiscal( în statul membru care emite,
modific) sau reînnoie*te decizia fiscal+ anticipat, cu aplicare
transfrontalier-;
(ii) oricare dintre p.r/ile la tranzac0ie sau la seria de
tranzac1ii are în acela2i timp reziden3a fiscal4 în mai mult de
o jurisdic5ie;
(iii) una dintre p6r7ile la tranzac8ie sau la seria de
tranzac9ii î:i desf;<oar= activitatea într-o alt> jurisdic?ie
prin intermediul unui sediu permanent @i tranzacAia sau seria de
tranzacBii constituie o parte sau totalitatea activitCDii la

sediul permanent. O tranzacie sau o serie de tranzac ii
transfrontaliere include, de asemenea, msurile luate de ctre o
persoan în ceea ce privete activitile comerciale din alt
jurisdic ie pe care persoana respectiv le desf oar prin
intermediul unui sediu permanent; sau
(iv) tranzaciile sau seriile de tranzacii respective au
un impact transfrontalier;
2. în sensul lit. o)-r) - o tranzacie sau o serie de
tranzacii care implic întreprinderi asociate care nu îi au
toate rezidena fiscal pe teritoriul aferent unei singure
jurisdicii sau o tranzacie sau o serie de tranzacii care au
un impact transfrontalier;
(la 01-01-2017 Articolul 286 din Sectiunea 1 , Capitolul I ,
Titlul X a fost completat de Punctul 19, Articolul II din
ORDONANA DE URGEN nr. 84 din 16 noiembrie 2016, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 977 din 06 decembrie 2016)

) întreprindere - în sensul lit. o)-s), orice form de
desf urare a unei activit!"i comerciale.
(la 01-01-2017 Articolul 286 din Sectiunea 1 , Capitolul I ,
Titlul X a fost completat de Punctul 19, Articolul II din
ORDONAN#A DE URGEN$% nr. 84 din 16 noiembrie 2016, publicat& în
MONITORUL OFICIAL nr. 977 din 06 decembrie 2016)
ART. 287
Autoritatea competent' din România
(1) Autoritatea competent( din România pentru aplicarea
prevederilor prezentului capitol, precum )i pentru contactele cu
Comisia European* este A.N.A.F.
(2) Prin ordin al pre+edintelui A.N.A.F., se desemneaz,
biroul central de leg-tur.. Autoritatea competent/ din România
este responsabil0 de informarea Comisiei Europene 1i a
celorlalte state membre cu privire la desemnarea biroului
central de leg2tur3.
(3) Prin ordinul prev4zut la alin. (2), biroul central de
leg5tur6 poate fi desemnat responsabil 7i de contactele cu
Comisia European8. Autoritatea competent9 din România este
responsabil: de informarea Comisiei Europene cu privire la acest
lucru.
(4) Autoritatea competent; din România poate desemna
departamente de leg<tur= cu competen>e repartizate potrivit
legisla?iei sau politicii sale na@ionale. Biroul central de
legAturB are responsabilitatea de a actualiza lista

departamentelor de legtur i de a o pune la dispoziia
birourilor centrale de legtur din celelalte state membre
interesate, precum i a Comisiei Europene.
(5) Autoritatea competent din România poate desemna
funcionari autoriza i. Biroul central de leg tur are
responsabilitatea de a actualiza lista acestor func ionari
autoriza i i de a o pune la dispoziia birourilor centrale de
legtur din celelalte state membre interesate, precum i a
Comisiei Europene.
(6) Funcionarii implicai în cooperarea administrativ în
temeiul prezentului capitol sunt considerai, în orice situaie,
ca fiind funcionari autorizai în acest sens, potrivit
condiiilor prevzute de autoritile competente.
(7) În cazul în care un departament de legtur ori un
func ionar autorizat, desemnat potrivit alin. (4) sau (5),
trimite ori prime!te o cerere sau un r"spuns la o cerere de
cooperare, acesta informeaz# biroul central de leg$tur% din
România, potrivit procedurilor prev&zute de acesta din urm'.
(8) În cazul în care un departament de leg(tur) ori un
func*ionar autorizat, desemnat potrivit alin. (4) sau (5),
prime+te o cerere de cooperare care necesit, o ac-iune în afara
competen.ei care i-a fost repartizat/ potrivit legisla0iei ori
politicii na1ionale din România, el transmite f2r3 întârziere
aceast4 cerere biroului central de leg5tur6 din România 7i
informeaz8 autoritatea solicitant9. În acest caz, perioada
prev:zut; la art. 290 începe în ziua urm<toare transmiterii
cererii de cooperare c=tre biroul central de leg>tur?.
SEC@IUNEA a 2-a
Schimbul de informaAii
Schimbul de informaBii la cerere
ART. 288
Procedura aplicabilC schimbului de informaDii la cerere
La cererea autoritEFii solicitante din alt stat membru,
autoritatea solicitatG din România comunicH acesteia orice
informaIii prevJzute la art. 284 alin. (1) pe care le deKine sau
pe care le obLine în urma anchetelor administrative.
ART. 289
Anchete administrative
(1) Autoritatea solicitatM din România asigurN efectuarea
oricOror anchete administrative necesare pentru a obPine
informaQiile prevRzute la art. 288.
(2) Cererea prevSzutT la art. 288 poate conUine solicitarea
motivatV a unei anchete administrative specifice. În cazul în
care autoritatea solicitatW din România decide cX nu este
necesarY nicio anchetZ administrativ[, aceasta comunic\ de

îndat autorit ii solicitante din alt stat membru motivele
acestei decizii.
(3) Pentru a obine informaiile solicitate sau a efectua
ancheta administrativ cerut, autoritatea solicitat din
România urmeaz acelea i proceduri ca atunci când ac ioneaz din
propria ini iativ ori la cererea unei alte autoriti din
România.
(4) În cazul în care autoritatea solicitant din alt stat
membru îi solicit în mod expres, autoritatea solicitat din
România transmite documente originale, cu condiia ca acest
lucru s nu contravin dispoziiilor în vigoare din România.
ART. 290
Termene pentru schimbul de informaii la cerere
(1) Autoritatea solicitat din România furnizeaz
informaiile prevzute la art. 288 în cel mai scurt timp
posibil, dar nu mai mult de 6 luni de la data primirii cererii.
În cazul în care autoritatea solicitat din România deine deja
informaiile cerute, transmiterea acestora se face în termen de
dou luni de la data primirii cererii.
(2) Pentru anumite cazuri speciale, autoritatea solicitant
din alt stat membru !i cea solicitat" din România pot conveni
asupra unor termene diferite de cele prev#zute la alin. (1).
(3) Autoritatea solicitat$ din România confirm% autorit&'ii
solicitante din alt stat membru, dac( este posibil prin mijloace
electronice, primirea unei cereri f)r* întârziere, dar nu mai
mult de 7 zile lucr+toare de la primire.
(4) În termen de o lun, de la primirea cererii, autoritatea
solicitat- din România notific. autorit/0ii solicitante din alt
stat membru orice nereguli ale cererii, precum 1i nevoia unor
eventuale informa2ii suplimentare. Într-un astfel de caz,
termenele prev3zute la alin. (1) se calculeaz4 din ziua
urm5toare celei în care autoritatea solicitat6 din România
prime7te informa8iile suplimentare necesare.
(5) În cazul în care autoritatea solicitat9 din România nu
este în m:sur; s< r=spund> în termenul stabilit, aceasta
notific? autorit@Aii solicitante din alt stat membru fBrC
întârziere, dar nu mai mult de 3 luni de la primirea cererii,
motivele nerespectDrii termenului Ei data la care considerF cG
va fi în mHsurI sJ ofere un rKspuns.
(6) În cazul în care autoritatea solicitatL din România nu
se aflM în posesia informaNiilor solicitate Oi nu este în mPsurQ
sR rSspundT sau refuzU sV rWspundX unei cereri de informaYii din
motivele prevZzute la art. 300, aceasta notific[ autorit\]ii
solicitante din alt stat membru motivele sale f^r_ întârziere,
dar nu mai mult de o lun` de la data primirii cererii.

Schimbul automat obligatoriu de informaii
ART. 291
Sfera de aplicare i condi iile schimbului automat
obligatoriu de informaii
(1) Autoritatea competent din România comunic autoritii
competente a oricrui alt stat membru, prin schimb automat,
informa iile referitoare la perioadele de impozitare care încep
dup data de 1 ianuarie 2014 i care sunt disponibile cu privire
la reziden ii din acel stat membru i la urmtoarele categorii
specifice de venituri i de capital, astfel cum sunt acestea
înelese în temeiul legislaiei naionale din România:
a) venituri din munc;
b) remuneraii i alte beneficii pltite administratorilor
i altor persoane asimilate acestora;
c) produse de asigurri de via neacoperite de alte
instrumente juridice ale Uniunii Europene, în cazul schimbului
de informaii sau al altor msuri similare;
d) pensii;
e) proprietatea asupra bunurilor imobile i venituri din
bunuri imobile.
(2) Autoritatea competent din România informeaz Comisia
European cu privire la categoriile specifice de venituri !i de
capital prev"zute la alin. (1) despre care au informa#ii
disponibile, precum $i orice modific%ri ulterioare care au fost
aduse.
(3) Autoritatea competent& din România poate indica
autorit'(ii competente a oric)rui alt stat membru faptul c* nu
dore+te s, primeasc- informa.ii referitoare la una sau mai multe
dintre categoriile de venituri /i de capital prev0zute la alin.
(1), iar România informeaz1 Comisia European2 în acest sens. În
cazul în care România nu informeaz3 Comisia European4 despre
oricare dintre categoriile cu privire la care de5ine informa6ii
disponibile poate fi considerat7 drept stat care nu dore8te s9
primeasc: informa;ii potrivit alin. (1).
(4) Institu<iile Financiare Raportoare din România sunt
obligate s= aplice normele de raportare >i de diligen?@ fiscalA
incluse în anexele nr. 1 Bi nr. 2 care fac parte integrantC din
prezentul cod Di sE asigure punerea în aplicare eficace Fi
respectarea acestor norme în conformitate cu SecGiunea a IX-a
din anexa nr. 1 la prezentul cod. În temeiul normelor de
raportare Hi de diligenIJ fiscalK aplicabile, prevLzute în
anexele nr. 1 Mi nr. 2 la prezentul cod, autoritatea competentN
din România comunicO autoritPQii competente din orice alt stat
membru, prin intermediul schimbului automat, în termenul
prevRzut la alin. (6) lit. b), urmStoarele informaTii aferente

perioadelor impozabile care încep la 1 ianuarie 2016 referitoare
la un Cont care face obiectul raportrii:
---------Partea introductiv a alin. (4) al art. 291 a fost
modificat de pct. 1 al art. III din ORDONANA DE URGEN nr. 50
din 27 octombrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 817
din 3 noiembrie 2015, prin înlocuirea unei sintagme.
a) numele, adresa, numrul (numerele) de identificare
fiscal (NIF), precum i data i locul na terii (în cazul unei
persoane fizice) ale fiec rei Persoane care face obiectul
raport rii i care este Titular de cont al contului respectiv
i, în cazul unei Entiti care este Titular de cont i care,
dup aplicarea normelor de diligen fiscal prevzute în
anexele la prezentul cod, este identificat ca având una sau mai
multe Persoane care exercit controlul i care este o Persoan
care face obiectul raportrii, numele, adresa i NIF ale
Entitii, precum i numele, adresa, NIF !i data "i locul
na#terii fiec$rei Persoane care face obiectul raport%rii;
---------Lit. a) a alin. (4) al art. 291 a fost modificat& de pct. 1
al art. III din ORDONAN'A DE URGEN() nr. 50 din 27 octombrie
2015, publicat* în MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 3 noiembrie
2015, prin înlocuirea unei sintagme.
b) num+rul de cont (sau echivalentul s,u func-ional în
absen.a unui num/r de cont);
c) numele 0i num1rul de identificare, dac2 este cazul, al
Institu3iei Financiare Raportoare;
d) soldul sau valoarea contului, inclusiv Valoarea de
r4scump5rare în cazul unui Contract de asigurare cu valoare de
r6scump7rare sau al unui Contract de rent8 viager9, la sfâr:itul
anului calendaristic relevant sau al altei perioade de raportare
adecvate sau, în cazul în care contul a fost închis în cursul
anului sau al perioadei respective, închiderea contului;
e) în cazul oric;rui Cont de custodie:
(i) cuantumul brut total al dobânzilor, cuantumul brut total
al dividendelor <i cuantumul brut total al altor venituri
generate în leg=tur> cu activele de?inute în cont, în fiecare
caz pl@tite sau creditate în contul respectiv sau în legAturB cu
respectivul cont, în cursul anului calendaristic sau al altei
perioade de raportare adecvate;
(ii) încasCrile brute totale din vânzarea sau rDscumpErarea
Activelor Financiare plFtite sau creditate în cont în cursul
anului calendaristic sau al altei perioade de raportare adecvate
în legGturH cu care InstituIia FinanciarJ Raportoare a acKionat
drept custode, broker, reprezentant sau orice alt fel de
mandatar al Titularului de cont;

f) în cazul oricrui Cont de depozit, cuantumul brut total
al dobânzilor pl tite sau creditate în cont în cursul anului
calendaristic sau al altei perioade de raportare adecvate;
g) în cazul oricrui alt cont decât cele prevzute la lit.
e) sau f), cuantumul brut total pltit sau creditat Titularului
de cont în legtur cu respectivul cont în cursul anului
calendaristic sau al altei perioade de raportare adecvate în
legtur cu care Institu ia Financiar Raportoare este
debitoare, inclusiv suma agregat a oric ror r scumprri
pltite Titularului de cont în cursul anului calendaristic sau
al altei perioade de raportare adecvate. În scopul schimbului de
informaii în temeiul prezentului alineat, în absena unor
dispoziii contrare prevzute la prezentul alineat sau în
anexele la prezentul cod, cuantumul i descrierea plilor
efectuate în legtur cu un Cont care face obiectul raportrii
se stabilesc în conformitate cu legislaia naional a statului
membru care comunic informaiile. Primul i al doilea paragraf
de la prezentul alineat au prioritate fa!" de alin. (1) lit. c)
sau orice alt instrument juridic al Uniunii Europene, inclusiv
fa#$ de prevederile cap. IV al titlului VI din Codul fiscal care
transpun Directiva 2003/48/CE a Consiliului din 3 iunie 2003
privind impozitarea veniturilor din economii sub forma pl%&ilor
de dobânzi, în m'sura în care schimbul de informa(ii în cauz) ar
intra sub inciden*a alin. (1) lit. c) sau a oric+rui alt
instrument juridic al Uniunii Europene, inclusiv fa,- de
prevederile Codului fiscal care transpun Directiva 2003/48/CE.
(5) Abrogat.
(la 01-01-2017 Alineatul (5) din Articolul 291 , Sectiunea a
2-a , Capitolul I , Titlul X a fost abrogat de Punctul 20,
Articolul II din ORDONAN.A DE URGEN/0 nr. 84 din 16 noiembrie
2016, publicat1 în MONITORUL OFICIAL nr. 977 din 06 decembrie
2016)
(6) Comunicarea informa2iilor se desf34oar5 dup6 cum
urmeaz7:
a) în cazul categoriilor prev8zute la alin. (1): cel pu9in o
dat: pe an, în termen de 6 luni de la sfâr;itul anului fiscal
din statul membru respectiv pe parcursul c<ruia au devenit
disponibile informa=iile;
b) în cazul informa>iilor prev?zute la alin. (4): anual, în
termen de 9 luni de la sfâr@itul anului calendaristic sau al
altei perioade de raportare adecvate la care se referA
informaBiile.

(7) În sensul lit. B pct. 1 lit. c) i al lit. C pct. 17
lit. g) din seciunea VIII a anexei nr. 1 la prezentul cod,
autoritatea competent din România furnizeaz Comisiei Europene
lista entitilor i conturilor care trebuie tratate drept
Instituii Financiare Nonraportoare, respectiv drept Conturi
Excluse. Autoritatea competent din România informeaz de
asemenea Comisia European în cazul în care survin eventuale
modific ri în acest sens. România garanteaz faptul c aceste
tipuri de Instituii Financiare Nonraportoare i de Conturi
Excluse îndeplinesc toate cerinele enumerate la lit. B pct. 1
lit. c) i la lit. C pct. 17 lit. g) din seciunea VIII a anexei
nr. 1 la prezentul cod i, în special, c statutul unei
Instituii Financiare drept Instituie Financiar Nonraportoare
sau statutul unui cont drept Cont Exclus nu aduce atingere
obiectivelor prezentului capitol.
(8) În cazul în care România convine cu alte state membre s
fac automat schimb de informaii referitoare la categorii
suplimentare de venituri i de capital în cadrul unor acorduri
bilaterale sau multilaterale pe care le încheie, România
comunic acordurile respective Comisiei Europene care le pune la
dispoziia tuturor celorlalte state membre.
ART. 291^1
Domeniul de aplicare i condiiile schimbului obligatoriu de
informa ii privind deciziile fiscale anticipate cu aplicare
transfrontalier! "i acordurile prealabile privind pre#ul de
transfer
(1) În cazul în care autoritatea competent$ din România
emite, modific% sau reînnoie&te o decizie fiscal' anticipat( cu
aplicare transfrontalier) sau un acord prealabil privind pre*ul
de transfer dup+ data de 31 decembrie 2016, aceasta comunic,,
prin schimb automat, informa-ii cu privire la acest lucru
autorit./ilor competente din toate celelalte state membre,
precum 0i Comisiei Europene, cu respectarea prevederilor de la
alin. (9), în conformitate cu m1surile practice aplicabile
adoptate în temeiul art. 304.
(2) În conformitate cu m2surile practice aplicabile adoptate
în temeiul art. 304, autoritatea competent3 din România comunic4
informa5ii 6i autorit78ilor competente din toate celelalte state
membre, precum 9i Comisiei Europene, cu respectarea prevederilor
de la alin. (9), referitoare la deciziile fiscale anticipate cu
aplicare transfrontalier: ;i la acordurile prealabile privind
pre<ul de transfer emise, modificate sau reînnoite într-un
termen care începe cu 5 ani înaintea datei de 1 ianuarie 2017,
astfel:

a) pentru deciziile fiscale anticipate cu aplicare
transfrontalier i acordurile prealabile privind preul de
transfer care au fost emise, modificate sau reînnoite între 1
ianuarie 2012 i 31 decembrie 2013, comunicarea are loc dac
acestea erau valabile la data de 1 ianuarie 2014;
b) pentru deciziile fiscale anticipate cu aplicare
transfrontalier i acordurile prealabile privind preul de
transfer care sunt emise, modificate sau reînnoite între 1
ianuarie 2014 i 31 decembrie 2016, comunicarea are loc
indiferent dac acestea sunt valabile la data de 1 ianuarie
2017.
(3) Prin excep ie de la prevederile alin. (2), autoritatea
competent din România nu va comunica informa iile privind
deciziile fiscale anticipate cu aplicare transfrontalier i
acordurile prealabile privind preul de transfer emise,
modificate sau reînnoite înainte de 1 aprilie 2016 la adresa
unei anumite persoane sau a unui anumit grup de persoane care nu
desfoar în principal activiti financiare sau de investiii,
dar care are o cifr de afaceri anual net la nivelul
întregului grup, conform definiiei de la art. 2 pct. 5 din
Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European i a Consiliului,
care nu depete echivalentul în lei a 40.000.000 euro pe
parcursul exerciiului financiar care preced datei emiterii,
modific rii sau reînnoirii respectivelor decizii fiscale
anticipate cu aplicare transfrontalier! "i acorduri prealabile
privind pre#ul de transfer.
(4) Acordurile prealabile privind pre$ul de transfer
bilaterale sau multilaterale cu %&ri ter'e se exclud din
domeniul de aplicare al schimbului automat de informa(ii în
cazul în care acordul interna)ional privind impozitarea în
temeiul c*ruia a fost negociat acordul prealabil privind pre+ul
de transfer nu permite divulgarea sa c,tre ter-i. Aceste
acorduri prealabile privind pre.ul de transfer bilaterale sau
multilaterale vor fi schimbate în temeiul art. 292 în cazul în
care acordul în temeiul c/ruia a fost negociat acordul prealabil
privind pre0ul de transfer permite divulgarea acestora, iar
autoritatea competent1 a 23rii ter4e acord5 permisiunea ca
informa6iile s7 fie divulgate.
(5) În cazul în care acordurile prealabile privind pre8ul de
transfer bilaterale sau multilaterale sunt excluse de la
schimbul automat de informa9ii potrivit alin. (4), informa:iile
prev;zute la alin. (8), men<ionate în cererea care conduce la
emiterea unui astfel de acord prealabil privind pre=ul de
transfer bilateral sau multilateral, fac în schimb obiectul unui
schimb în temeiul alin. (1)-(3).

(6) Prevederile alin. (1)-(3) nu se aplic în cazul în care
o decizie fiscal anticipat cu aplicare transfrontalier
implic i se refer exclusiv la afacerile fiscale ale uneia sau
mai multor persoane fizice.
(7) Schimbul de informaii se desf oar dup cum urmeaz :
a) pentru informa iile comunicate potrivit prevederilor
alin. (1), în termen de 3 luni de la încheierea semestrului din
anul calendaristic în care a fost emis/emis,
modificat/modificat sau reînnoit/reînnoit decizia fiscal
anticipat cu aplicare transfrontalier sau acordul prealabil
privind preul de transfer;
b) pentru informaiile comunicate potrivit prevederilor
alin. (2) i (3), înainte de data de 1 ianuarie 2018.
(8) Informaiile comunicate de ctre autoritatea competent
din România în conformitate cu prevederile alin. (1)-(3) cuprind
urmtoarele:
a) identitatea persoanei, alta decât o persoan fizic, i,
dac este cazul, a grupului de persoane din care aceasta face
parte;
b) un rezumat al coninutului deciziei fiscale anticipate cu
aplicare transfrontalier sau al acordului prealabil privind
pre!ul de transfer, inclusiv o descriere a activit"#ilor
comerciale sau a tranzac$iei sau seriei de tranzac%ii relevante,
prezentat în termeni abstrac&i, f'r( s) conduc* la divulgarea
unui secret comercial, industrial sau profesional sau a unui
procedeu comercial ori a unor informa+ii a c,ror divulgare ar fi
contrar- politicii publice;
c) data emiterii, modific.rii sau reînnoirii deciziei
fiscale anticipate cu aplicare transfrontalier/ sau a acordului
prealabil privind pre0ul de transfer;
d) data încet1rii perioadei de valabilitate a deciziei
fiscale anticipate cu aplicare transfrontalier2 sau a acordului
prealabil privind pre3ul de transfer, în cazul în care aceasta
este specificat4;
e) data încet5rii perioadei de valabilitate a deciziei
fiscale anticipate cu aplicare transfrontalier6 sau a acordului
prealabil privind pre7ul de transfer, în cazul în care aceasta
este specificat8;
f) tipul de decizie fiscal9 anticipat: cu aplicare
transfrontalier; sau de acord prealabil privind pre<ul de
transfer;
g) valoarea tranzac=iei sau a seriei de tranzac>ii aferente
deciziei fiscale anticipate cu aplicare transfrontalier? sau
acordului prealabil privind pre@ul de transfer dacA o astfel de

valoare este menionat în decizia fiscal anticipat cu
aplicare transfrontalier sau în acordul prealabil privind
preul de transfer;
h) descrierea setului de criterii utilizate pentru a stabili
preurile de transfer sau preul de transfer în sine, în cazul
unui acord prealabil privind preul de transfer;
i) identificarea metodei utilizate pentru a stabili
pre urile de transfer sau pre ul de transfer în sine, în cazul
unui acord prealabil privind pre ul de transfer;
j) identificarea celorlalte state membre, dac exist , care
pot fi vizate de decizia fiscal anticipat cu aplicare
transfrontalier sau de acordul prealabil privind preul de
transfer;
k) identificarea oricrei persoane, alta decât o persoan
fizic, din celelalte state membre, dac exist, care poate s
fie afectat de decizia fiscal anticipat cu aplicare
transfrontalier sau de acordul prealabil privind preul de
transfer (indicând statele membre de care sunt legate persoanele
afectate);
l) precizarea dac informaiile comunicate se bazeaz pe
decizia fiscal anticipat! cu aplicare transfrontalier" sau pe
acordul prealabil privind pre#ul de transfer în sine sau sunt
furnizate ca urmare a cererii men$ionate la alin. (5).
(9) Informa%iile definite la alin. (8) lit. a),b), h) &i k)
nu se comunic' Comisiei Europene.
(10) Autoritatea competent( din România confirm) primirea
informa*iilor comunicate în temeiul alin. (8) lit. j), dac+ este
posibil prin mijloace electronice, autorit,-ii competente care
le-a furnizat, f.r/ întârziere 0i, în orice caz, în cel mult 7
zile lucr1toare de la primire. Aceast2 m3sur4 se aplic5 pân6
când registrul central securizat la nivel de stat membru devine
func7ional.
(11) Autoritatea competent8 din România poate, în
conformitate cu art. 288 9i art. 304 alin. (3), s: solicite
informa;ii suplimentare, inclusiv textul integral al unei
decizii fiscale anticipate cu aplicare transfrontalier< sau al
unui acord prealabil privind pre=ul de transfer.
(la 01-01-2017 Sectiunea a 2-a din Capitolul I , Titlul X
fost completata de Punctul 21, Articolul II din ORDONAN>A DE
URGEN?@ nr. 84 din 16 noiembrie 2016, publicatA în MONITORUL
OFICIAL nr. 977 din 06 decembrie 2016)
ART. 291^2
Statistici privind schimburile automate

a

Pân la 1 ianuarie 2018, autoritatea competent din România
pune la dispoziia Comisiei Europene statistici anuale cu
privire la volumul schimburilor automate prevzute la art. 291
i 291^1 i, în msura posibilului, informaii cu privire la
costurile i beneficiile administrative i de alt natur
relevante legate de schimburile care au avut loc i orice
poten iale modificri, atât pentru administraiile fiscale, cât
i pentru teri.
(la 01-01-2017 Sectiunea a 2-a din Capitolul I , Titlul X
fost completata de Punctul 21, Articolul II din ORDONANA DE
URGEN nr. 84 din 16 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL
OFICIAL nr. 977 din 06 decembrie 2016)

a

ART. 291^3
Domeniul de aplicare i condiiile schimbului automat
obligatoriu de informaii cu privire la raportul pentru fiecare
ar în parte
(1) O societate-mam final a unui grup de întreprinderi
multinaionale care îi are rezidena fiscal în România sau o
alt! entitate raportoare, în conformitate cu sec"iunea II din
anexa nr. 3 la prezentul cod, au obliga#ia s$ depun% un raport
pentru fiecare &ar' în parte, pentru fiecare an fiscal de
raportare, în termen de 12 luni de la ultima zi a anului fiscal
de raportare a grupului de întreprinderi multina(ionale, în
conformitate cu sec)iunea II din anexa nr. 3 la prezentul cod.
(2) Autoritatea competent* din România care prime+te
raportul pentru fiecare ,ar- în parte prev.zut la alin. (1)
transmite, prin intermediul schimbului de informa/ii automat 0i
în termenul stabilit la alin. (4), raportul pentru fiecare 1ar2
în parte oric3rui altui stat membru în care, pe baza
informa4iilor din raportul pentru fiecare 5ar6 în parte, una sau
mai multe entit78i constitutive din grupul de întreprinderi
multina9ionale al entit:;ii raportoare î<i au reziden=a fiscal>
sau sunt supuse impozit?rii pentru activitatea economic@
desfABuratC prin intermediul unui sediu permanent.
(3) Raportul pentru fiecare DarE în parte trebuie sF conGinH
urmItoarele informaJii cu privire la grupul de întreprinderi
multinaKionale:
a) informaLii agregate referitoare la suma veniturilor,
profitul/pierderile anterioare impozitMrii veniturilor,
impozitul pe venit plNtit, impozitul pe venit acumulat,
capitalul declarat, profitul nedistribuit, numOrul de salariaPi
Qi imobilizRrile corporale, altele decât numerarul sau
echivalentele de numerar pentru fiecare jurisdicSie în care îTi
desfUVoarW activitatea grupul de întreprinderi multinaXionale;

b) identificarea fiecrei entit i constitutive din grupul
de întreprinderi multinaionale, precizând jurisdicia în care
îi are rezidena fiscal respectiva entitate constitutiv i,
în cazul în care este diferit de respectiva jurisdic ie de
reziden
fiscal, jurisdicia potrivit legislaiei în temeiul
creia este organizat respectiva entitate constitutiv i
natura principalei sau principalelor activiti economice ale
respectivei entiti constitutive.
(4) Transmiterea are loc în termen de 15 luni de la ultima
zi a anului fiscal al grupului de întreprinderi multinaionale
la care se refer raportul pentru fiecare ar în parte. Primul
raport pentru fiecare ar în parte se transmite pentru anul
fiscal al grupului de întreprinderi multinaionale care începe
de la data de 1 ianuarie 2016 sau ulterior acestei date, în
termen de 18 luni de la ultima zi a anului fiscal respectiv.
(la 13-06-2017 Sectiunea a 2-a din Capitolul I , Titlul X a
fost completata de Punctul 2, Articolul I din ORDONAN A DE
URGEN!" nr. 42 din 9 iunie 2017, publicat# în MONITORUL OFICIAL
nr. 438 din 13 iunie 2017)
Schimbul spontan de informa$ii
ART. 292
Sfera de aplicare %i condi&iile schimbului spontan de
informa'ii
(1) Autoritatea competent( din România comunic) autorit*+ii
competente din orice alt stat membru interesat informa,iile
prev-zute la art. 284 alin. (1), în oricare dintre urm.toarele
situa/ii:
a) autoritatea competent0 din România are dovezi pe baza
c1rora presupune c2 pot exista pierderi fiscale într-un alt stat
membru;
b) o persoan3 impozabil4 ob5ine o reducere sau o scutire de
impozit în România, care ar putea determina o m6rire a
impozitului ori o obliga7ie de plat8 a impozitului într-un alt
stat membru;
c) afacerile între o persoan9 impozabil: din România ;i o
persoan< impozabil= din alt stat membru sunt realizate printruna sau mai multe >?ri, astfel încât s@ rezulte o scAdere a
impozitului în România ori în celBlalt stat membru sau în
amândouC;
d) autoritatea competentD din România are dovezi pe baza
cErora presupune cF poate avea loc o diminuare a impozitului în
urma unor transferuri artificiale ale profiturilor în cadrul
unor grupuri de întreprinderi;

e) informaiile transmise unui stat membru de ctre
autoritatea competent a altui stat membru au permis obinerea
unor informaii care pot fi importante în evaluarea impozitului
datorat în cel de-al doilea stat membru.
(2) Autoritatea competent din România poate s comunice,
prin schimb spontan, autoritilor competente din celelalte
state membre orice informa ii de care are cuno tin
i care pot
fi utile acestora.
ART. 293
Termene pentru schimbul spontan de informaii
(1) Autoritatea competent din România creia i se pun la
dispoziie informaiile prevzute la art. 292 alin. (1)
transmite informaiile respective autoritii competente a
oricrui alt stat membru interesat, cât de curând posibil, dar
nu mai târziu de o lun de la data la care informaiile au fost
puse la dispoziie.
(2) Autoritatea competent din România creia i se comunic
informaiile în temeiul art. 292 confirm, dac este posibil
prin mijloace electronice, primirea acestor informa!ii
autorit"#ii competente care le-a furnizat, f$r% întârziere, dar
nu mai mult de 7 zile lucr&toare de la primire.
SEC'IUNEA a 3-a
Alte forme de cooperare administrativ(
Prezen)a în birourile administrative *i participarea la
anchetele administrative
ART. 294
Sfera de aplicare +i condi,ii
(1) Prin acord între autoritatea solicitant- din alt stat
membru .i autoritatea solicitat/ din România 0i potrivit
condi1iilor stabilite de aceasta din urm2, func3ionarii
împuternici4i de autoritatea solicitant5 din alt stat membru
pot, în vederea schimbului de informa6ii prev7zut la art. 284
alin. (1), s8 fie prezen9i în birourile în care î:i desf;<oar=
activitatea autorit>?ile administrative ale României @i/sau sA
fie prezenBi la anchetele administrative efectuate pe teritoriul
României. În cazul în care informaCiile solicitate sunt incluse
în documente la care funcDionarii autoritEFii solicitate din
România au acces, funcGionarii autoritHIii solicitante din alt
stat membru primesc copii ale acestor documente.
(2) În mJsura în care acest lucru este permis potrivit
legislaKiei din România, acordul prevLzut la alin. (1) poate
prevedea cM, atunci când funcNionarii autoritOPii solicitante
din alt stat membru sunt prezenQi în timpul anchetelor
administrative, ei pot intervieva diverse persoane Ri pot

examina diverse registre. Refuzul unei persoane care face
obiectul unei anchete de a respecta msurile de control luate de
funcionarii autorit ii solicitante din alt stat membru este
tratat de ctre autoritatea solicitat din România drept un
refuz împotriva propriilor si funcionari.
(3) Funcionarii împuternici i de statul membru solicitant
prezen i în România potrivit alin. (1) trebuie s fie în m sur
s prezinte în orice moment o împuternicire scris în care le
sunt indicate identitatea i calitatea oficial.
Cooperarea administrativ prin efectuarea de controale
simultane
ART. 295
Controale simultane
(1) În cazul în care România convine cu unul sau mai multe
state membre s efectueze controale simultane, fiecare pe
teritoriul propriu, ale uneia ori mai multor persoane care
prezint un interes comun sau complementar, pentru a face schimb
cu informaiile astfel obinute, sunt aplicabile prevederile
alin. (2)-(4).
(2) Autoritatea competent din România identific în mod
independent persoanele pentru care intenioneaz s propun un
control simultan. Ea notific autoritilor competente din
celelalte state membre implicate orice cazuri pentru care
propune efectuarea unui control simultan i indic! motivele
acestei alegeri, precum "i perioada în care trebuie efectuate
aceste controale.
(3) Autoritatea competent# din România decide dac$ dore%te
s& participe la controalele simultane 'i confirm( autorit)*ii
competente care a propus controlul simultan acordul s+u sau îi
comunic, refuzul s-u motivat.
(4) Autoritatea competent. din România desemneaz/ un
reprezentant îns0rcinat cu supravegherea 1i coordonarea
opera2iunii de control.
Notific3ri administrative
ART. 296
Cereri de notificare
(1) La cererea autorit45ii competente a unui stat membru,
autoritatea competent6 din România comunic7 destinatarului,
potrivit art. 47, toate actele 8i deciziile emise de
autorit9:ile administrative ale statului membru solicitant ;i
care se refer< la aplicarea pe teritoriul s=u a legisla>iei
privind taxele ?i impozitele reglementate de prezentul capitol.
(2) Cererile de notificare precizeaz@ obiectul actului sau
al deciziei care trebuie notificat(A) Bi indicC numele Di adresa

destinatarului, precum i orice alte informaii care pot
facilita identificarea acestuia.
(3) Autoritatea solicitat din România informeaz de îndat
autoritatea solicitant din alt stat membru cu privire la
rspunsul su la cererea respectiv i îi comunic , în special,
data la care actul sau decizia a fost notificat( )
destinatarului.
(4) Autoritatea solicitant din România formuleaz o cerere
de notificare în temeiul prezentului articol numai în cazul în
care nu este în msur s efectueze notificarea potrivit
normelor care reglementeaz notificarea instrumentelor în cauz
în România sau în cazul în care o astfel de notificare ar cauza
dificulti disproporionate. Autoritatea competent din România
poate transmite orice document, prin scrisoare recomandat sau
prin sisteme electronice de transmitere la distan, în mod
direct unei persoane aflate pe teritoriul unui alt stat membru.
Rezultatul utilizrii informaiilor
ART. 297
Condiii
(1) În cazul în care autoritatea competent din România
furnizeaz informaii în temeiul art. 288 sau art. 292, aceasta
poate solicita autorit !ii competente care prime"te informa#iile
s$ transmit% rezultatul utiliz&rii informa'iilor primite. În
cazul în care i se solicit( un asemenea r)spuns, autoritatea
competent* din România care a primit informa+iile transmite
autorit,-ii competente care a furnizat informa.iile rezultatul
utiliz/rii informa0iilor, f1r2 a aduce atingere normelor privind
secretul fiscal 3i protec4ia datelor, aplicabile în România, în
cel mai scurt timp posibil, dar nu mai mult de 3 luni de la
momentul în care se cunoa5te rezultatul utiliz6rii informa7iilor
solicitate.
(2) Autoritatea competent8 din România transmite anual
celorlalte state membre rezultatul utiliz9rii informa:iilor ce
fac obiectul schimbului automat de informa;ii, potrivit
m<surilor practice convenite bilateral.
Schimbul de experien=> ?i de bune practici
ART. 298
Sfera de aplicare @i condiAii
(1) ÎmpreunB cu Comisia EuropeanC Di celelalte state membre,
autoritatea competentE din România examineazF Gi evalueazH
cooperarea administrativI prevJzutK de prezentul capitol Li fac
schimb de experienMN în scopul îmbunOtPQirii acestei cooperRri
Si, dacT este cazul, al elaborUrii unor norme în domeniile
respective.

(2) Alturi de Comisia European i celelalte state membre,
autoritatea competent din România poate elabora orientri cu
privire la orice aspect considerat necesar pentru schimbul de
bune practici i schimbul de experien.
SECIUNEA a 4-a
Condi ii aplicabile cooper rii administrative
ART. 299
Transmiterea de informa ii i documente
(1) Informa iile comunicate României de ctre statele membre
sub orice form potrivit prezentului capitol intr sub incidena
secretului profesional i se bucur de protecia conferit
informaiilor de acest tip în temeiul legislaiei din România.
Astfel de informaii pot fi utilizate pentru administrarea i
aplicarea legislaiei din România referitoare la taxele i
impozitele prevzute la art. 285. Aceste informaii pot fi
utilizate, de asemenea, pentru stabilirea i recuperarea altor
taxe i impozite prev zute la art. 311 sau pentru stabilirea !i
recuperarea contribu"iilor obligatorii la sistemul de securitate
social#. De asemenea, acestea pot fi folosite în leg$tur% cu
procedurile judiciare &i administrative care pot implica
sanc'iuni, ini(iate ca urmare a înc)lc*rii legisla+iei fiscale,
f,r- a aduce atingere normelor .i dispozi/iilor generale care
reglementeaz0 drepturile f1ptuitorului, suspectului sau
inculpatului ori contravenientului, precum 2i ale martorilor în
cadrul acestor proceduri.
(2) Informa3iile 4i documentele primite de România potrivit
prezentului capitol pot fi utilizate în alte scopuri decât cele
prev5zute la alin. (1), cu permisiunea autorit67ii competente a
statului membru care comunic8 informa9ii potrivit prezentului
capitol :i numai în m;sura în care acest lucru este permis în
temeiul legisla<iei din România. O astfel de permisiune se
acord= de România dac> informa?iile pot fi utilizate în scopuri
asem@nAtoare în România.
(3) DacB autoritatea competentC din România considerD cE
informaFiile primite de la autoritatea competentG a unui alt
stat membru pot fi utile, în scopurile prevHzute la alin. (1),
autoritIJii competente a unui al treilea stat membru, le poate
transmite acesteia din urmK, cu condiLia ca aceastM transmitere
sN respecte normele Oi procedurile prevPzute de prezentul
capitol. Autoritatea competentQ din România informeazR
autoritatea competentS a statului membru din care provin
informaTiile cu privire la intenUia sa de a transmite
informaViile respective unui stat membru terW. În situaXia în
care România este stat membru din care provin informaYiile,
aceasta se poate opune transmiterii informaZiilor respective în

termen de 10 zile lucrtoare de la data primirii comunic rii din
partea statului membru care dorete s transmit informaiile.
(4) Permisiunea de a utiliza potrivit alin. (2) informaiile
transmise în temeiul alin. (3) poate fi acordat numai de ctre
autoritatea competent din România.
(5) Informa iile, rapoartele, declara iile i orice alte
documente, precum i copiile certificate sau extrasele din
aceste documente, obinute de autoritatea solicitat din alt
stat membru i comunicate autoritii solicitante din România în
temeiul prezentului capitol, pot fi invocate ca dovezi de ctre
organismele competente din România, în acelai mod ca
informaiile, rapoartele, declaraiile i orice alte documente
similare furnizate de o autoritate din România.
(6) Prin excepie de la prevederile alin. (1)-(4),
informaiile comunicate de statele membre între ele în temeiul
art. 291^3 sunt utilizate în scopul evalurii riscurilor de
nivel înalt aferente preurilor de transfer i a riscurilor
aferente erodrii bazei impozabile i transferului profiturilor,
inclusiv al evalurii riscului de neconformare de c tre membrii
grupului de întreprinderi multina!ionale la normele aplicabile
în materie de pre"uri de transfer #i, dup$ caz, în scopul
analizelor economice %i statistice.
(la 13-06-2017 Articolul 299 din Sectiunea a 4-a , Capitolul
I , Titlul X a fost completat de Punctul 3, Articolul I din
ORDONAN&A DE URGEN'( nr. 42 din 9 iunie 2017, publicat) în
MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 13 iunie 2017)
(7) Ajustarea pre*urilor de transfer de c+tre autorit,-ile
fiscale din statul membru destinatar nu se bazeaz. pe
informa/iile care fac obiectul schimbului în temeiul art. 291^3.
(la 13-06-2017 Articolul 299 din Sectiunea a 4-a , Capitolul
I , Titlul X a fost completat de Punctul 3, Articolul I din
ORDONAN0A DE URGEN12 nr. 42 din 9 iunie 2017, publicat3 în
MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 13 iunie 2017)
(8) Autoritatea competent4 din România poate utiliza
informa5iile primite, în temeiul art. 291^3, de la celelalte
autorit67i competente din statele membre, ca baz8 pentru
efectuarea de cercet9ri suplimentare ale acordurilor prealabile
privind pre:ul de transfer prev;zute la art. 52, ale grupului de
întreprinderi multina<ionale sau ale altor aspecte de natur=
fiscal> în cursul unui control fiscal ?i pot fi f@cute ajustAri
corespunzBtoare ale venitului impozabil al entitCDii
constitutive.

(la 13-06-2017 Articolul 299 din Sectiunea a 4-a , Capitolul
I , Titlul X a fost completat de Punctul 3, Articolul I din
ORDONANA DE URGEN  nr. 42 din 9 iunie 2017, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 13 iunie 2017)
ART. 300
Limite
(1) Autoritatea solicitat din România furnizeaz
autoritii solicitante dintr-un alt stat membru informaiile
prev zute la art. 288, cu condi ia ca autoritatea solicitant s
fi epuizat sursele uzuale de informa ii pe care le-ar fi putut
utiliza în aceast situaie pentru a obine informaiile
solicitate, fr a risca s pun în pericol atingerea scopului
urmrit. Autoritatea solicitant din România solicit
informaiile prevzute la art. 288 autoritii solicitate din
alt stat membru numai în situaia în care au fost epuizate
sursele uzuale de informaii pe care le-ar fi putut utiliza în
aceast situa ie pentru a ob!ine informa"iile solicitate, f#r$ a
risca s% pun& în pericol atingerea scopului urm'rit.
(2) Prezentul capitol nu impune României obliga(ia de a
efectua anchete sau de a comunica informa)ii, în cazul în care
efectuarea acestor anchete sau ob*inerea informa+iilor
respective pentru propriile scopuri ar fi contrar, legisla-iei
din România.
(3) Autoritatea competent. din România poate refuza s/
furnizeze informa0ii, în cazul în care statul membru solicitant
nu este în m1sur2, din motive juridice, s3 furnizeze informa4ii
similare.
(4) Furnizarea de informa5ii poate fi refuzat6 în cazul în
care ar conduce la divulgarea unui secret comercial, industrial
sau profesional ori a unui procedeu comercial sau a unor
informa7ii a c8ror divulgare ar fi contrar9 ordinii publice.
(5) Autoritatea solicitat: din România comunic; autorit<=ii
solicitante din alt stat membru motivele refuzului de a r>spunde
la cererea de informa?ii.
ART. 301
Obliga@ii
(1) În cazul în care un stat membru solicitA informaBii în
temeiul prezentului capitol, România recurge la mecanismul sCu
de colectare de informaDii pentru a obEine informaFiile
solicitate, chiar dacG acestea nu îi sunt necesare pentru
propriile scopuri fiscale. AceastH obligaIie nu aduce atingere
art. 300 alin. (2)-(4), ale cJror dispoziKii nu pot fi în niciun
caz interpretate în sensul autorizLrii României sM refuze

furnizarea informaiilor pentru motivul c acestea nu prezint
un interes naional.
(2) Prevederile art. 300 alin. (2) i (4) nu pot fi în
niciun caz interpretate ca permiând autoritii solicitate din
România s refuze furnizarea de informa ii pentru motivul c
aceste informa ii sunt de inute de o banc , de o alt instituie
financiar, de o persoan desemnat sau care acioneaz în
calitate de agent ori de administrator sau c informaiile
respective se refer la participaiile la capitalul unei
persoane.
(3) Fr a aduce atingere alin. (2), România poate refuza
transmiterea informaiilor solicitate în cazul în care aceste
informaii se refer la perioade de impozitare dinainte de data
de 1 ianuarie 2011, iar transmiterea unor astfel de informaii
ar fi putut fi refuzat în temeiul art. 8 alin. (1) din
Directiva 77/799/CEE din 19 decembrie 1977 privind asisten a
reciproc! acordat" de autorit#$ile competente din statele membre
în domeniul impozit%rii directe &i al impozit'rii primelor de
asigurare, dac( ar fi fost solicitate înainte de data de 11
martie 2011.
ART. 302
L)rgirea cooper*rii extinse oferite unei +,ri ter-e
În cazul în care România ofer. unei /0ri ter1e o cooperare
mai extins2 decât cea prev3zut4 de prezentul capitol, România nu
poate refuza o astfel de cooperare extins5 cu niciunul dintre
celelalte state membre care doresc s6 ini7ieze o astfel de
cooperare extins8 reciproc9 cu România.
ART. 303
Formulare-tip :i formate electronice
(1) Cererile de informa;ii <i de anchete administrative
formulate potrivit art. 288 =i r>spunsurile aferente,
confirm?rile de primire, cererile de informa@ii generale
suplimentare Ai declaraBiile de incapacitate sau de refuz
formulate în temeiul art. 290 se trimit, în mCsura posibilului,
pe baza unui formular-tip adoptat de Comisia EuropeanD, potrivit
procedurii prevEzute la art. 5 Fi 10 din Regulamentul (UE) nr.
182/2011 al Parlamentului European Gi al Consiliului din 16
februarie 2011 de stabilire a normelor Hi principiilor generale
privind mecanismele de control de cItre statele membre al
exercitJrii competenKelor de executare de cLtre Comisie.
Formularele-tip pot fi însoMite de rapoarte, declaraNii sau
orice alte documente, precum Oi de copii certificate ori de
extrase din acestea.

(2) Formularul-tip prevzut la alin. (1) include cel puin
urm toarele informaii care trebuie furnizate de ctre
autoritatea solicitant:
a) identitatea persoanei care face obiectul examinrii sau
al anchetei;
b) scopul fiscal urmrit.
(3) În msura în care se cunosc i în acord cu evolu iile
interna ionale, autoritatea solicitant din România poate
furniza numele i adresa oricrei persoane despre care se crede
c deine informaiile solicitate, precum i orice element care
poate facilita colectarea de informaii de ctre autoritatea
solicitat din alt stat membru.
(4) Informaiile spontane i confirmarea acestora, prevzute
la art. 292 i, respectiv, art. 293, cererile de notificri
administrative prevzute la art. 296 i rezultatul utilizrii
informaiilor prevzut la art. 297 se transmit prin intermediul
formularului-tip adoptat de Comisia European , potrivit
procedurii prev!zute la art. 5 "i 10 din Regulamentul (UE) nr.
182/2011.
(5) Schimbul automat obligatoriu de informa#ii prev$zut la
art. 291 se efectueaz% utilizând un format electronic
standardizat conceput pentru facilitarea unui astfel de schimb
automat &i bazat pe formatul electronic existent, în temeiul
articolului privind schimbul automat de informa'ii din titlul VI
al Codului fiscal care transpune art. 9 din Directiva 2003/48/CE
a Consiliului din 3 iunie 2003 privind impozitarea veniturilor
din economii sub forma pl()ilor de dobânzi, format care trebuie
utilizat pentru toate tipurile de schimb automat de informa*ii,
adoptat de Comisia European+ în conformitate cu procedura
prev,zut- la art. 5 .i 10 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.
(6) Schimbul automat de informa/ii privind deciziile fiscale
anticipate cu aplicare transfrontalier0 1i acordurile prealabile
privind pre2ul de transfer în temeiul art. 291^1 se efectueaz3
utilizând formularul-tip adoptat de Comisia European4.
(la 01-01-2017 Articolul 303 din Sectiunea a 4-a , Capitolul
I , Titlul X a fost completat de Punctul 22, Articolul II din
ORDONAN5A DE URGEN67 nr. 84 din 16 noiembrie 2016, publicat8 în
MONITORUL OFICIAL nr. 977 din 06 decembrie 2016)
(7) Regimul lingvistic adoptat de Comisia European9, în
temeiul art. 20 alin. (5) al Directivei 2011/16/UE, nu împiedic:
autoritatea competent; din România s< comunice informa=iile
men>ionate la art. 291^1 ?i 291^3 în limba român@. Cu toate
acestea, regimul lingvistic respectiv poate prevedea ca
elementele esenAiale ale unor astfel de informaBii sC fie

trimise, de asemenea, într-o alt limb oficial i de lucru a
Uniunii Europene.
(la 13-06-2017 Alineatul (7) din Articolul 303 , Sectiunea a 4a , Capitolul I , Titlul X a fost modificat de Punctul 4,
Articolul I din ORDONANA DE URGEN nr. 42 din 9 iunie 2017,
publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 13 iunie 2017)
(8) Schimbul de informaii automat cu privire la raportul
pentru fiecare ar în parte în conformitate cu prevederile art.
291^3 se efectueaz utilizând formularul-tip aprobat prin ordin
al pre edintelui A.N.A.F.
(la 13-06-2017 Articolul 303 din Sectiunea a 4-a , Capitolul
I , Titlul X a fost completat de Punctul 5, Articolul I din
ORDONAN A DE URGEN nr. 42 din 9 iunie 2017, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 13 iunie 2017)
ART. 304
Msuri practice
(1) Informaiile comunicate în temeiul prezentului capitol
se furnizeaz, în msura posibilului, prin mijloace electronice,
utilizând reeaua CCN.
(2) În situaia în care Comisia European efectueaz orice
adaptare a reelei CCN, România este responsabil s efectueze
orice adaptare a sistemelor sale necesar pentru a permite
schimbul de informaii de acest tip prin intermediul reelei CCN
i s asigure securitatea sistemelor sale. Autoritatea
competent! din România notific" fiec#rei persoane care face
obiectul raport$rii înc%lcarea securit&'ii datelor sale atunci
când respectiva înc(lcare este de natur) s* afecteze în mod
negativ protec+ia datelor cu caracter personal sau a vie,ii
private a persoanei în cauz-. România renun./ la orice cerere de
rambursare a cheltuielilor ocazionate de aplicarea prezentului
capitol, exceptând, dup0 caz, cheltuielile cu onorariile pl1tite
exper2ilor.
(3) Cererile de cooperare, inclusiv cererile de notificare,
3i documentele anexate pot fi redactate în orice limb4 aleas5 de
comun acord de autoritatea solicitat6 7i autoritatea
solicitant8. Cererile respective sunt înso9ite de o traducere în
limba oficial: sau în una dintre limbile oficiale ale statului
membru al autorit;<ii solicitate numai în situa=ii speciale,
când autoritatea solicitat> motiveaz? cererea de traducere.
(4) Prin excep@ie de la prevederile alin. (1), informaAiile
comunicate în temeiul art. 291^3 alin. (2) se furnizeazB
exclusiv prin mijloace electronice utilizând reCeaua CCN.

(la 13-06-2017 Articolul 304 din Sectiunea a 4-a , Capitolul
I , Titlul X a fost completat de Punctul 6, Articolul I din
ORDONANA DE URGEN  nr. 42 din 9 iunie 2017, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 13 iunie 2017)
ART. 305
Obligaii speciale
Autoritatea competent din România dispune toate msurile
necesare pentru:
a) a asigura o coordonare intern eficace a msurilor de
organizare prev zute la art. 287;
b) a stabili o cooperare direct cu autorit ile celorlalte
state membre, prev zute la art. 287;
c) a asigura buna funcionare a sistemului de cooperare
administrativ prevzut de prezentul capitol.
SECIUNEA a 5-a
Relaiile cu Comisia European
ART. 306
Evaluare
(1) Autoritatea competent din România examineaz i
evalueaz funcionarea sistemului de cooperare administrativ
prevzut de prezentul capitol.
(2) Autoritatea competent din România transmite Comisiei
Europene orice informaii pertinente necesare pentru evaluarea
eficacitii cooperrii administrative prev zute de prezentul
capitol în ceea ce prive!te combaterea fraudei "i a evaziunii
fiscale.
(3) Autoritatea competent# din România transmite Comisiei
Europene o evaluare anual$ a eficacit%&ii schimbului de
informa'ii automat prev(zut la art. 291, 291^1 )i 291^3, precum
*i rezultatele practice ob+inute, utilizând formularul ,i
condi-iile de transmitere adoptate de c.tre Comisia European/,
conform art. 23 din Directiva 2011/16/UE.
(la 13-06-2017 Alineatul (3) din Articolul 306 , Sectiunea a 5a , Capitolul I , Titlul X a fost modificat de Punctul 7,
Articolul I din ORDONAN0A DE URGEN12 nr. 42 din 9 iunie 2017,
publicat3 în MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 13 iunie 2017)
(4) Abrogat.
(la 01-01-2017 Alineatul (4) din Articolul 306 , Sectiunea a
5-a , Capitolul I , Titlul X a fost abrogat de Punctul 24,
Articolul II din ORDONAN4A DE URGEN56 nr. 84 din 16 noiembrie
2016, publicat7 în MONITORUL OFICIAL nr. 977 din 06 decembrie
2016)

ART. 306^1
Confidenialitatea informa iilor
(1) Informaiile comunicate Comisiei Europene de ctre
autoritatea competent din România în temeiul art. 306, precum
i orice raport sau document elaborat de Comisia European pe
baza acestor informaii pot fi transmise altor state membre.
Informaiile transmise intr sub inciden a secretului de
serviciu i beneficiaz de protec ia acordat informaiilor
asemntoare conform legislaiei interne a statului membru care
le-a primit.
(2) Rapoartele i documentele întocmite de Comisia
European, prevzute la alin. (1), pot fi utilizate de România
doar în scopuri analitice, nu se public i nici nu se pun la
dispoziia unei alte persoane sau a unui alt organism fr
acordul expres al Comisiei Europene.
(la 01-01-2017 Sectiunea a 5-a din Capitolul I , Titlul X
fost completata de Punctul 25, Articolul II din ORDONANA DE
URGEN nr. 84 din 16 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL
OFICIAL nr. 977 din 06 decembrie 2016)

a

SECIUNEA a 6-a
Rela iile cu !"rile ter#e
ART. 307
Schimbul de informa$ii cu %&rile ter'e
(1) În cazul în care autoritatea competent( din România
prime)te de la o *ar+ ter,- informa.ii care sunt în mod
previzibil relevante pentru administrarea /i aplicarea
legisla0iei române în privin1a taxelor 2i impozitelor prev3zute
la art. 285, autoritatea competent4 din România poate, în m5sura
în care acest lucru este permis în temeiul unui acord cu 6ara
ter78 respectiv9, s: comunice aceste informa;ii autorit<=ilor
competente ale statelor membre pentru care ar putea fi utile >i
oric?rei autorit@Ai solicitante din alt stat membru.
(2) Autoritatea competentB din România poate transmite unei
CDri terEe, potrivit normelor interne privind comunicarea
datelor cu caracter personal cFtre GHrile terIe, informaJii
obKinute în temeiul prezentului capitol, dacL toate condiMiile
de mai jos sunt îndeplinite:
a) autoritatea competentN a statului membru din care provin
informaOiile Pi-a dat acordul cu privire la comunicarea
acestora;
b) Qara terRS în cauzT s-a angajat sU coopereze pentru
strângerea dovezilor care sV ateste caracterul neregulamentar
sau ilegal al tranzacWiilor care sunt susceptibile sX contravinY
legislaZiei fiscale ori s[ constituie o înc\lcare a acesteia.

SECIUNEA a 7-a
Dispoziii generale i finale
ART. 308
Protec ia datelor
(1) Toate schimburile de informaii efectuate în temeiul
prezentului capitol se realizeaz cu respectarea Legii nr.
677/2001 pentru protecia persoanelor cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal i libera circulaie a acestor
date, cu modific rile i complet rile ulterioare.
(2) Institu iile Financiare Raportoare i autoritile
competente din România au calitatea de operator de date cu
caracter personal în conformitate cu prevederile Legii nr.
677/2001, cu modificrile i completrile ulterioare.
(3) Fr a aduce atingere alin. (1), fiecare Instituie
Financiar Raportoare din România informeaz fiecare Persoan
care face obiectul raportrii cu privire la faptul c
informaiile care o privesc prevzute la art. 291 alin. (4) sunt
selectate i transferate în conformitate cu prezentul capitol i
furnizeaz persoanei toate informa iile la care aceasta are
dreptul în temeiul Legii nr. 677/2001, cu modific!rile "i
complet#rile ulterioare, în timp util pentru ca persoana s$ î%i
poat& exercita drepturile în materie de protec'ie a datelor cu
caracter personal, înainte ca Institu(ia Financiar) Raportoare
s* transmit+ informa,iile prev-zute la art. 291 alin. (4)
autorit./ii competente din România.
ART. 309
P0strarea informa1iilor
Informa2iile prelucrate în conformitate cu prezentul capitol
se p3streaz4 o perioad5 care nu dep67e8te perioada necesar9
pentru atingerea obiectivelor prezentului capitol :i, în orice
caz, în conformitate cu legisla;ia din România referitoare la
termenele de prescrip<ie, ale fiec=rui operator de date.
CAP. II
Asisten>a reciproc? în materie de recuperare a crean@elor
legate de taxe, impozite, drepturi Ai alte mBsuri
SECCIUNEA 1
DispoziDii generale
ART. 310
Scopul
Prezentul capitol stabileEte norme privind asistenFa în
vederea recuperGrii în România a unor creanHe stabilite într-un
alt stat membru al Uniunii Europene, precum Ii asistenJa în
vederea recuperKrii într-un alt stat membru al Uniunii Europene
a creanLelor stabilite în România.

ART. 311
Sfera de aplicare
(1) Prezentul capitol se aplic urm toarelor creane:
a) tuturor taxelor, impozitelor i drepturilor de orice fel
prelevate de ctre un stat membru sau în numele acestuia ori de
ctre subdiviziunile sale teritoriale sau administrative,
inclusiv autoriti locale, sau în numele acestora ori în numele
Uniunii Europene;
b) rambursrilor, interven iilor i altor m suri care fac
parte din sistemul de finan are integral sau parial a
Fondului European de Garantare Agricol (FEGA) i a Fondului
European Agricol pentru Dezvoltare Rural (FEADR), inclusiv
sumelor care se percep în legtur cu aceste aciuni;
c) prelevrilor i altor drepturi prevzute în cadrul
organizrii comune a pieei din sectorul zahrului.
(2) Prezentul capitol se aplic i pentru:
a) sanciunile administrative, amenzile, taxele i
suprataxele în leg tur! cu crean"ele pentru care se poate
solicita asisten#$ reciproc% potrivit alin. (1), care sunt
stabilite de autorit&'ile administrative responsabile de
perceperea taxelor, impozitelor sau drepturilor în cauz( ori de
desf)*urarea de anchete administrative în privin+a acestora sau
care sunt confirmate de organismele administrative sau judiciare
la cererea autorit,-ilor administrative men.ionate;
b) taxele pentru certificate /i alte documente similare
emise în leg0tur1 cu procedurile administrative privind taxele,
impozitele 2i drepturile;
c) obliga3iile fiscale accesorii 4i costurile în leg5tur6 cu
crean7ele pentru care poate fi solicitat8 asisten9: reciproc;
potrivit alin. (1) ori potrivit lit. a) sau b) a prezentului
alineat, dup< caz.
(3) Prezentul capitol nu se aplic=:
a) contribu>iilor obligatorii la sistemul de securitate
social? care trebuie pl@tite fie statului membru sau unei
subdiviziuni a acestuia, fie instituAiilor de securitate socialB
de drept public;
b) taxelor care nu sunt prevCzute la alin. (2);
c) drepturilor de naturD contractualE, cum ar fi sumele
stabilite pentru utilitFGi publice;
d) sancHiunilor cu caracter penal impuse în cadrul unei
proceduri penale sau altor sancIiuni cu caracter penal care nu
intrJ sub incidenKa prevederilor alin. (2) lit. a).

ART. 312
Definiii
În sensul prezentului capitol, termenii i expresiile de mai
jos au urmtoarea semnifica ie:
a) autoritate solicitant - un birou central de legtur, un
birou de legtur sau un departament de leg tur al unui stat
membru care transmite o cerere de asisten
cu privire la o
crean  prevzut la art. 311;
b) autoritate solicitat - un birou central de legtur, un
birou de legtur sau un departament de legtur al unui stat
membru cruia îi este transmis o cerere de asisten;
c) persoan - orice persoan fizic sau juridic, orice
asociere de persoane c reia îi este recunoscut!, prin lege,
capacitatea de a încheia acte juridice, dar care nu are statut
de persoan" juridic#, sau orice alt$ entitate, indiferent de
natura ori forma acesteia, fie c% are sau nu are personalitate
juridic&, ce de'ine ori gestioneaz( active care, al)turi de
venitul generat de acestea, sunt supuse unor taxe, impozite sau
drepturi care fac obiectul prezentului capitol;
d) mijloace electronice - utilizarea unui echipament
electronic pentru procesarea, inclusiv compresia digital*, +i
stocarea datelor ,i utilizarea transmisiei prin fir, a
transmisiei radio, a tehnologiilor optice sau a altor mijloace
electromagnetice;
e) re-ea RCC - platforma comun. bazat/ pe re0eaua comun1 de
comunica2ii (RCC) dezvoltat3 de Uniunea European4 pentru toate
transmisiile prin mijloace electronice între autorit56ile
competente din domeniul vamal 7i fiscal.
ART. 313
Autoritatea competent8 din România
(1) Autorit9:ile competente din România pentru aplicarea
prevederilor prezentului capitol sunt:
a) A.N.A.F., pentru crean;ele prev<zute la art. 311 alin.
(1) lit. a) =i b);
b) Agen>ia de Pl?@i Ai IntervenBie pentru AgriculturC,
pentru creanDele prevEzute la art. 311 alin. (1) lit. c).
(2) AutoritFGile prevHzute la alin. (1) sunt competente Ii
pentru asistenJK la recuperarea creanLelor prevMzute la art. 311
alin. (2), aferente creanNelor principale pentru a cOror
asistenPQ la recuperare sunt competente.
(3) Prin ordin al preRedintelui A.N.A.F. se desemneazS
biroul central de legTturU, care este responsabil pentru
contactele cu alte state membre în domeniul asistenVei reciproce
care face obiectul prezentului capitol, precum Wi pentru
contactele cu Comisia EuropeanX.

(4) Autorit ile competente din România pot desemna birouri
de legtur care s fie responsabile de contactele cu alte state
membre în materie de asisten reciproc în ceea ce privete
unul sau mai multe tipuri sau categorii specifice de taxe,
impozite i drepturi prev zute la art. 311.
(5) În cazul în care un birou de leg tur prime te o cerere
de asisten reciproc ce necesit msuri care nu in de
competena ce i-a fost atribuit, acesta înainteaz cererea,
fr întârziere, biroului competent, dac este cunoscut, sau
biroului central de legtur i informeaz autoritatea
solicitant în consecin .
(6) Autorit!"ile competente din România informeaz# Comisia
European$ cu privire la biroul s%u central de leg&tur' (i la
orice birouri de leg)tur* pe care le-a desemnat.
(7) Toate comunic+rile sunt trimise de c,tre biroul central
de leg-tur. sau în numele acestuia, de la caz la caz, cu acordul
biroului central de leg/tur0, asigurându-se eficien1a
comunic2rii.
SEC3IUNEA a 2-a
Schimbul de informa4ii
ART. 314
Furnizarea de informa5ii
(1) La cererea autorit67ii solicitante, autoritatea
solicitat8 furnizeaz9 orice informa:ii pe care le apreciaz; c<
sunt relevante pentru autoritatea solicitant=, în vederea
recuper>rii crean?elor sale prev@zute la art. 311. În scopul
furnizArii acestor informaBii, autoritatea solicitatC asigurD
realizarea oricEror anchete administrative necesare pentru
obFinerea acestora.
(2) Autoritatea solicitatG nu este obligatH sI furnizeze
informaJii:
a) pe care nu le-ar putea obKine în vederea recuperLrii
creanMelor similare nNscute în statul membru solicitat;
b) care ar divulga un secret comercial, industrial sau
profesional;
c) a cOror divulgare ar aduce atingere securitPQii statului
membru solicitat sau care ar fi contrare ordinii publice a
acestuia.
(3) Autoritatea solicitatR nu poate refuza furnizarea de
informaSii pentru motivul cT aceste informaUii sunt deVinute de
o bancW, de o altX instituYie financiarZ, de o persoan[
desemnat\ sau care ac]ioneaz^ în calitate de agent ori de
administrator sau c_ informa`iile respective se refera la
participabiile la capitalul unei persoane.

(4) Autoritatea solicitat informeaz autoritatea
solicitant în legtur cu motivele de refuz al unei cereri de
informaii.
ART. 315
Schimbul de informaii fr cerere prealabil
În cazul în care urmeaz s se efectueze o
rambursare/restituire de impozite, taxe sau drepturi, altele
decât taxa pe valoarea ad ugat , ctre o persoan stabilit ori
având domiciliul într-un alt stat membru, statul membru din care
urmeaz s se efectueze rambursarea/restituirea poate informa
statul membru unde este stabilit sau unde îi are domiciliul
persoana respectiv cu privire la rambursarea/restituirea ce
urmeaz a se efectua.
ART. 316
Prezena în birourile administrative i participarea la
anchetele administrative
(1) Prin acord între autoritatea solicitant i autoritatea
solicitat i în concordan cu procedurile stabilite de
autoritatea solicitat, func ionarii autoriza!i de autoritatea
solicitant" pot, în vederea promov#rii asisten$ei reciproce
prev%zute de prezentul capitol:
a) s& fie prezen'i în birourile în care autorit()ile
administrative ale statului membru solicitat î*i desf+,oaractivitatea;
b) s. fie prezen/i la anchetele administrative efectuate pe
teritoriul statului membru solicitat;
c) s0 înso1easc2 func3ionarii competen4i din statul membru
solicitat în cursul procedurilor judiciare din respectivul stat
membru.
(2) Acordul prev5zut la alin. (1) lit. b) poate prevedea ca
func6ionarii din statul membru solicitant s7 poat8 intervieva
persoane 9i examina registre, în cazul în care legisla:ia în
vigoare în statul membru solicitat permite acest lucru.
(3) Func;ionarii autoriza<i de autoritatea solicitant= care
utilizeaz> posibilit?@ile oferite prin alin. (1) Ai (2) sunt în
mBsurC sD prezinte în orice moment o împuternicire scrisE în
care le sunt indicate identitatea Fi calitatea oficialG.
SECHIUNEA a 3-a
AsistenIJ pentru notificarea documentelor
ART. 317
Cererea de notificare a anumitor documente referitoare la
creanKe

(1) La cererea autorit ii solicitante, autoritatea
solicitat notific persoanei creia îi sunt destinate, denumit
în continuare destinatar, toate actele i deciziile, inclusiv pe
cele de natur judiciar, privind o crean
sau recuperarea
acesteia, emise de statul membru solicitant.
(2) Cererea de notificare prev zut la alin. (1) este
înso it de un formular-tip care conine cel puin urmtoarele
informaii:
a) numele, adresa i orice alte informaii utile pentru
identificarea destinatarului;
b) scopul notificrii i termenul în care aceasta ar trebui
efectuat;
c) o descriere a documentelor anexate, a tipului de crean
i a valorii creanei pentru care se formuleaz cererea;
d) numele, adresa i alte date de contact cu privire la
biroul responsabil de documentele anexate i, în cazul în care
este diferit, biroul de la care se pot obine informa ii
suplimentare privind documentele notificate sau posibilit!"ile
de a contesta obliga#ia de plat$.
(3) Autoritatea solicitant% depune o cerere de notificare în
temeiul prezentului capitol numai atunci când nu poate efectua
notificarea în conformitate cu normele care reglementeaz&
notificarea documentului în cauz' în statul membru solicitant
sau atunci când o astfel de notificare ar cauza dificult()i
dispropor*ionate.
(4) Autoritatea solicitat+ informeaz, de îndat- autoritatea
solicitant. în privin/a oric0rei ac1iuni întreprinse în urma
cererii de notificare, în special în leg2tur3 cu data
notific4rii documentului c5tre destinatar.
ART. 318
Mijloace de notificare
(1) Autoritatea solicitat6 se asigur7 c8 procedura de
notificare în statul membru solicitat se efectueaz9 potrivit
reglement:rilor legale ;i practicilor administrative na<ionale
în vigoare în statul membru solicitat.
(2) Prevederile alin. (1) nu aduc atingere niciunei alte
forme de notificare utilizate de o autoritate competent= a
statului membru solicitant, în conformitate cu normele în
vigoare în respectivul stat membru.
(3) O autoritate competent> stabilit? pe teritoriul statului
membru solicitant poate notifica direct orice document prin
scrisoare recomandat@ sau prin poAtB electronicC unei persoane
dintr-un alt stat membru.
SECDIUNEA a 4-a

Msurile asigur torii sau de recuperare
ART. 319
Cererea de recuperare
(1) La cererea autoritii solicitante, autoritatea
solicitat recupereaz creanele care fac obiectul unui titlu ce
permite executarea în statul membru solicitant.
(2) De îndat ce autoritatea solicitant are cuno tin
despre orice informa ii relevante cu privire la cazul care a
motivat cererea de recuperare, aceasta le transmite autorit ii
solicitate.
ART. 320
Condiii aplicabile cererilor de recuperare
(1) Autoritatea solicitant nu poate formula o cerere de
recuperare dac i atâta vreme cât creana i/sau titlul care
permite executarea acesteia în statul membru solicitant sunt
contestate în statul membru respectiv, cu excepia cazurilor în
care se aplic art. 323 alin. (6).
(2) Înainte ca autoritatea solicitant s formuleze o cerere
de recuperare se aplic procedurile de recuperare adecvate
disponibile în statul membru solicitant, cu urmtoarele
excepii:
a) atunci când este evident c nu exist active pentru
recuperare în statul membru solicitant sau c astfel de
proceduri nu vor duce la plata integral a crean ei !i c"
autoritatea solicitant# de$ine informa%ii specifice care indic&
faptul c' persoana în cauz( are active în statul membru
solicitat;
b) atunci când aplicarea unor astfel de proceduri în statul
membru solicitant ar cauza dificult)*i dispropor+ionate.
ART. 321
Titlul executoriu ,i alte documente înso-itoare
(1) Orice cerere de recuperare este înso.it/ de un titlu
uniform care permite executarea în statul membru solicitat.
Acest titlu uniform care permite executarea în statul membru
solicitat reflect0 con1inutul principal al titlului ini2ial care
permite executarea 3i constituie baza unic4 a m5surilor
asigur6torii 7i de recuperare luate în statul membru solicitat.
Acesta nu face obiectul niciunui act de recunoa8tere, completare
sau înlocuire în respectivul stat membru.
(2) Titlul uniform care permite executarea con9ine cel pu:in
urm;toarele informa<ii:
a) informa=ii relevante pentru identificarea titlului
ini>ial care permite executarea, o descriere a crean?ei,
inclusiv natura acesteia, perioada acoperit@ de creanAB, orice

date relevante pentru procesul de executare i valoarea creanei
i diferitele componente ale acesteia, precum creana principal
i creanele fiscale accesorii datorate;
b) numele, adresa i alte informaii utile pentru
identificarea debitorului;
c) numele, adresa i alte date de contact cu privire la
biroul responsabil de evaluarea crean ei i, în cazul în care
acesta este diferit, biroul de la care se pot ob ine informa ii
suplimentare privind creana sau posibilitile de a contesta
obligaia de plat.
(3) Cererea de recuperare a unei creane poate fi însoit
de alte documente referitoare la crean emise de statul membru
solicitant.
ART. 322
Recuperarea creanei
(1) În scopul recuperrii creanei în statul membru
solicitat, orice crean pentru care a fost formulat o cerere
de recuperare este tratat ca i când ar fi o crean ! a statului
membru solicitat, cu excep"ia cazului în care prezentul capitol
prevede altfel. Autoritatea solicitat# utilizeaz$ prerogativele
conferite %i procedurile legale din statul membru solicitat
aplicabile crean&elor cu privire la acelea'i taxe, impozite sau
drepturi ori, în absen(a acestora, cu privire la taxe, impozite
sau drepturi similare, cu excep)ia cazului în care prezentul
capitol prevede altfel.
(2) Dac* autoritatea solicitat+ consider, c- pe teritoriul
statului s.u nu se colecteaz/ taxe, impozite sau drepturi
identice ori similare, aceasta utilizeaz0 prerogativele
conferite 1i procedurile legale din statul membru solicitat
aplicabile crean2elor rezultate din impozitul pe venitul
persoanelor fizice, cu excep3ia cazului în care prezentul
capitol prevede altfel.
(3) Statul membru solicitat nu este obligat s4 acorde
crean5elor altor state membre preferin6ele acordate pentru
crean7e similare ap8rute în respectivul stat membru, cu excep9ia
cazurilor în care statele membre vizate convin altfel sau exist:
dispozi;ii contrare în legisla<ia statului membru solicitat. Un
stat membru care acord= preferin>e pentru crean?e altui stat
membru nu poate refuza acordarea acelora@i facilitABi pentru
aceleaCi creanDe sau pentru creanEe similare altor state membre,
în aceleaFi condiGii.
(4) Statul membru solicitat recupereazH creanIa în moneda sa
naJionalK.

(5) Autoritatea solicitat informeaz cu diligena necesar
autoritatea solicitant cu privire la orice aciune întreprins
cu privire la cererea de recuperare.
(6) Începând cu data la care este primit cererea de
recuperare, autoritatea solicitat percepe dobânzi pentru plata
cu întârziere, potrivit legisla iei în vigoare în statul membru
solicitat. În cazul României sunt aplicabile prevederile art.
174.
(7) Autoritatea solicitat poate, în cazul în care
legisla ia în vigoare în statul membru solicitat permite acest
lucru, s acorde debitorului un termen de plat sau s acorde
pentru aceste creane ealonarea la plat i s perceap dobând
în acest sens. Autoritatea solicitat informeaz ulterior
autoritatea solicitant cu privire la orice astfel de decizie.
(8) Fr a aduce atingere prevederilor art. 329 alin. (1),
autoritatea solicitat îi transfer autoritii solicitante
sumele recuperate aferente creanei, precum i dobânzile
prev!zute la alin. (6) "i (7).
ART. 323
Litigii
(1) Litigiile cu privire la crean#$, la titlul ini%ial care
permite executarea în statul membru solicitant sau la titlul
uniform care permite executarea în statul membru solicitat &i
litigiile legate de validitatea unei notific'ri efectuate de o
autoritate competent( a statului membru solicitant sunt de
competen)a autorit*+ilor competente ale statului membru
solicitant. Dac,, în cursul procedurii de recuperare, crean-a,
titlul ini.ial care permite executarea în statul membru
solicitant sau titlul uniform care permite executarea în statul
membru solicitat este contestat//contestat de o parte
interesat0, autoritatea solicitat1 informeaz2 respectiva parte
interesat3 c4 o astfel de ac5iune trebuie introdus6 de aceasta
din urm7 în fa8a autorit9:ii competente a statului membru
solicitant, potrivit legisla;iei în vigoare în statul respectiv.
(2) Litigiile cu privire la m<surile de executare luate în
statul membru solicitat sau cu privire la validitatea unei
notific=ri efectuate de o autoritate competent> a statului
membru solicitat sunt introduse în fa?a organismului competent
pentru solu@ionarea litigiului al statului membru respectiv,
potrivit legislaAiei în vigoare a acestui stat.
(3) Atunci când una dintre acBiunile prevCzute la alin. (1)
a fost introdusD în faEa organismului competent al statului
membru solicitant, autoritatea solicitantF informeazG
autoritatea solicitatH cu privire la aceasta Ii precizeazJ care
sunt elementele creanKei ce nu fac obiectul contestaLiei.

(4) De îndat ce autoritatea solicitat primete
informaiile prevzute la alin. (3), fie din partea autoritii
solicitante, fie din partea prii interesate, aceasta suspend
procedura de executare în ceea ce prive te partea contestat a
crean ei, pân la primirea deciziei organismului competent în
materie, cu excepia cazurilor în care autoritatea solicitant
formuleaz o cerere contrar, potrivit alin. (6).
(5) La cererea autoritii solicitante sau în cazul în care
se consider necesar de ctre autoritatea solicitat, fr s se
aduc atingere prevederilor art. 325, autoritatea solicitat
poate recurge la msuri asigurtorii pentru a garanta
recuperarea, în msura în care reglementrile legale în vigoare
în statul membru solicitat permit acest lucru.
(6) Potrivit reglement rilor legale !i practicilor
administrative în vigoare în statul membru în care î"i are
sediul, autoritatea solicitant# poate cere autorit$%ii
solicitate s& recupereze o crean'( contestat) sau o parte
contestat* a crean+ei, în m,sura în care reglement-rile legale
.i practicile administrative în vigoare în statul membru
solicitat permit acest lucru. Orice astfel de cerere se
motiveaz/. Dac0 rezultatul ulterior al contesta1iei este
favorabil debitorului, autoritatea solicitant2 are obliga3ia de
a rambursa orice sum4 recuperat5, precum 6i de a pl7ti orice
compensa8ie datorat9, potrivit reglement:rilor legale în vigoare
în statul membru solicitat.
(7) Dac; autorit<=ile competente ale statului membru
solicitant sau ale statului membru solicitat au ini>iat o
procedur? amiabil@, iar rezultatul procedurii poate afecta
creanAa cu privire la care a fost solicitatB asistenCD, mEsurile
de recuperare sunt suspendate sau blocate pânF la încheierea
procedurii respective, cu excepGia cazurilor de urgenHI imediatJ
datorate fraudei sau insolvenKei. În cazul în care mLsurile de
recuperare sunt suspendate sau blocate, sunt aplicabile
prevederile alin. (5).
ART. 324
Modificarea sau retragerea cererii de asistenMN pentru
recuperare
(1) Autoritatea solicitantO informeazP imediat autoritatea
solicitatQ cu privire la orice modificare ulterioarR adusS
cererii sale de recuperare sau cu privire la retragerea cererii
sale, precizând motivele modificTrii sau retragerii acesteia.
(2) DacU modificarea cererii este rezultatul unei decizii
luate de organismul competent prevVzut la art. 323 alin. (1),
autoritatea solicitantW comunicX decizia respectivY împreunZ cu
un titlu uniform revizuit care permite executarea în statul
membru solicitat. Autoritatea solicitat[ continu\ m]surile de

recuperare pe baza titlului revizuit. Msurile asigur torii sau
de recuperare deja luate pe baza titlului uniform iniial care
permite executarea în statul membru solicitat pot continua pe
baza titlului revizuit, cu excepia cazului în care modificarea
cererii se datoreaz lipsei de valabilitate a titlului iniial
care permite executarea în statul membru solicitant sau a
titlului uniform iniial care permite executarea în statul
membru solicitat. Dispoziiile art. 321 i 323 sunt aplicabile
în mod corespunz tor.
ART. 325
Cererea de m suri asigur torii
(1) La cererea autorit ii solicitante, autoritatea
solicitat ia msurile asigurtorii necesare, dac acestea sunt
permise de legislaia sa naional i în conformitate cu
practicile sale administrative, pentru a asigura recuperarea în
cazul în care creana sau titlul care permite executarea în
statul membru solicitant este contestat/contestat la momentul
formulrii cererii sau în cazul în care creana nu face înc
obiectul unui titlu care s permit executarea în statul membru
solicitant, în msura în care sunt, de asemenea, posibile msuri
asigurtorii, într-o situa ie similar!, în temeiul legisla"iei
na#ionale $i al practicilor administrative ale statului membru
solicitant. Documentul elaborat pentru a permite aplicarea de
m%suri asigur&torii în statul membru solicitant 'i referitor la
crean(a pentru care se solicit) asisten*a reciproc+, dac, este
cazul, înso-e.te cererea de m/suri asigur0torii în statul membru
solicitat. Acest document nu face obiectul niciunui act de
recunoa1tere, completare sau înlocuire în statul membru
solicitat.
(2) Cererea de m2suri asigur3torii poate fi înso4it5 de alte
documente referitoare la crean67, emise în statul membru
solicitant.
ART. 326
Normele aplicabile cererilor de m8suri asigur9torii
Pentru aplicarea dispozi:iilor art. 325 sunt aplicabile, în
mod corespunz;tor, dispozi<iile art. 319 alin. (2), art. 322
alin. (1)-(5), art. 323 =i 324.
ART. 327
Limite ale obliga>iilor autorit?@ii solicitate
(1) Autoritatea solicitatA nu este obligatB sC acorde
asistenDa prevEzutF la art. 319-325 dacG recuperarea creanHei
este de naturI sJ genereze, din cauza situaKiei debitorului,
grave dificultLMi de ordin economic sau social în statul membru
solicitat, în mNsura în care reglementOrile legale Pi practicile

administrative în vigoare în respectivul stat membru permit o
astfel de excepie în cazul crean elor naionale.
(2) Autoritatea solicitat nu este obligat s acorde
asistena prevzut la art. 314 i la art. 316-325 dac cererea
ini ial de asisten , potrivit prevederilor art. 314, 316, 317,
319 sau art. 325, este efectuat cu privire la creane care au o
vechime mai mare de 5 ani, acest termen începând de la momentul
scadenei creanei în statul membru solicitant i pân la
momentul cererii iniiale de asisten. În cazul în care creana
sau titlul iniial care permite executarea în statul membru
solicitant este contestat/contestat, termenul de 5 ani începe
din momentul în care în statul membru solicitant se stabilete
faptul c nu mai este posibil contestarea creanei sau a
titlului care permite executarea. În cazul în care se acord o
amânare a pl !ii sau un plan de e"alonare a pl#$ii de c%tre
autorit&'ile competente din statul membru solicitant, termenul
de 5 ani începe din momentul în care întregul termen de plat( a
expirat. Cu toate acestea, în aceste cazuri, autoritatea
solicitat) nu este obligat* s+ acorde asisten,- cu privire la
crean.e care sunt mai vechi de 10 ani, termen calculat de la
momentul scaden/ei crean0ei în statul membru solicitant.
(3) Un stat membru nu este obligat s1 acorde asisten23 dac4
valoarea total5 a crean6elor reglementate de prezentul capitol,
pentru care se solicit7 asisten89, este mai mic: de 1.500 euro.
(4) Autoritatea solicitat; informeaz< autoritatea
solicitant= în leg>tur? cu motivele refuzului unei cereri de
asisten@A.
ART. 328
Aspecte privind prescripBia
(1) Aspectele privind termenele de prescripCie sunt
reglementate exclusiv de legislaDia în vigoare în statul membru
solicitant.
(2) În ceea ce priveEte suspendarea, întreruperea sau
prelungirea termenului de prescripFie, toate demersurile
efectuate în vederea recuperGrii creanHelor de cItre autoritatea
solicitatJ sau în numele acesteia, în temeiul unei cereri de
asistenKL, care au drept efect suspendarea, întreruperea sau
prelungirea termenului de prescripMie, în conformitate cu
legislaNia în vigoare în statul membru solicitat, sunt
considerate a avea acelaOi efect în statul membru solicitant, cu
condiPia ca efectul corespunzQtor sR fie prevSzut în
reglementTrile legale în vigoare în statul membru solicitant.
(3) DacU suspendarea, întreruperea sau prelungirea
termenului de prescripVie nu este posibilW în temeiul
reglementXrilor legale în vigoare în statul membru solicitat,
toate demersurile efectuate în vederea recuperYrii creanZelor de

ctre autoritatea solicitat sau în numele acesteia în temeiul
unei cereri de asisten care, dac ar fi fost efectuate de
ctre autoritatea solicitant în propriul stat membru sau în
numele acesteia, ar fi dus la suspendarea, întreruperea sau
prelungirea termenului de prescripie, potrivit legislaiei în
vigoare în statul membru solicitant, sunt considerate a fi fost
efectuate în statul membru solicitant, în ceea ce prive te
efectul respectiv.
(4) Prevederile alin. (2) i (3) nu afecteaz dreptul
autorit ilor competente din statul membru solicitant de a lua
msuri pentru a suspenda, întrerupe sau prelungi termenul de
prescripie, potrivit reglementrilor în vigoare în statul
membru respectiv.
(5) Autoritatea solicitant i autoritatea solicitat se
informeaz reciproc cu privire la orice aciune care întrerupe,
suspend sau prelungete termenul de prescripie a creanei
pentru care au fost solicitate msuri asigurtorii sau de
recuperare sau care poate produce acest efect.
ART. 329
Costuri
(1) În plus fa de sumele prevzute la art. 322 alin. (8),
autoritatea solicitat urm re!te s" recupereze de la debitor
cheltuielile legate de recuperare pe care le-a suportat #i le
re$ine, potrivit reglement%rilor legale în vigoare din statul
membru solicitat.
(2) Statele membre renun&' reciproc la toate cererile
privind rambursarea cheltuielilor rezultate din asisten(a
reciproc) pe care *i-o acord+ potrivit prezentului capitol.
(3) Cu toate acestea, în cazul unor recuper,ri care creeazdificult./i deosebite, care implic0 cheltuieli foarte mari sau
care se refer1 la crima organizat2, autoritatea solicitant3 4i
autoritatea solicitat5 pot s6 convin7 asupra unor modalit89i de
rambursare specifice cazurilor în spe:;.
(4) F<r= a aduce atingere prevederilor alin. (2) >i (3),
statul membru solicitant r?mâne r@spunzAtor faBC de statul
membru solicitat pentru toate cheltuielile Di toate pierderile
suportate în legEturF cu acGiunile recunoscute ca fiind
nejustificate, în ceea ce priveHte fie fondul creanIei, fie
valabilitatea titlului emis de autoritatea solicitantJ care
permite executarea Ki/sau aplicarea de mLsuri asigurMtorii.
SECNIUNEA a 5-a
DispoziOii generale aplicabile tuturor tipurilor de cereri
de asistenPQ
ART. 330
Formulare-tip Ri mijloace de comunicare

(1) Cererile de informaii în temeiul art. 314 alin. (1),
cererile de notificare în temeiul art. 317 alin. (1), cererile
de recuperare în temeiul art. 319 alin. (1) sau cererile de
msuri asigur torii în temeiul art. 325 alin. (1) se transmit
prin mijloace electronice, utilizându-se un formular-tip, cu
excepia cazurilor în care acest lucru nu este posibil din
motive tehnice. În msura posibilului, aceste formulare se
folosesc i pentru comunicrile ulterioare cu privire la cerere.
(2) Titlul uniform care permite executarea în statul membru
solicitat, documentul care permite aplicarea de msuri
asigurtorii în statul membru solicitant i celelalte documente
prev zute la art. 321 i 325 se transmit, de asemenea, prin
mijloace electronice, cu excep ia cazurilor în care acest lucru
nu este posibil din motive tehnice.
(3) Formularul-tip poate fi înso it, dac este cazul, de
rapoarte, declaraii i orice alte documente sau de copii
certificate pentru conformitate sau extrase din acestea, care
sunt, de asemenea, transmise pe cale electronic, cu excepia
cazurilor în care acest lucru nu este posibil din motive
tehnice.
(4) Formularele-tip i comunicrile pe cale electronic pot,
de asemenea, s fie utilizate pentru schimbul de informaii în
temeiul art. 315.
(5) Dispoziiile alin. (1)-(4) nu se aplic informaiilor i
documentaiei obinute prin prezena în birourile administrative
dintr-un alt stat membru sau prin participarea la anchetele
administrative dintr-un alt stat membru, potrivit art. 316.
(6) În cazul în care comunicrile nu se efectueaz pe cale
electronic! sau prin intermediul formularelor-tip, acest lucru
nu va afecta valabilitatea informa"iilor ob#inute sau a
m$surilor luate pentru executarea cererii de asisten%&.
ART. 331
Limba utilizat'
(1) Toate cererile de asisten(), formularele-tip pentru
notificare *i titlurile uniforme care permit executarea în
statul membru solicitat sunt trimise în limba oficial+ sau în
una dintre limbile oficiale ale statului membru solicitat sau
sunt înso,ite de o traducere în una dintre aceste limbi. Faptul
c- anumite p.r/i sunt scrise într-o limb0, alta decât limba
oficial1 sau una dintre limbile oficiale ale statului membru
solicitat, nu afecteaz2 valabilitatea acestora sau a procedurii,
în m3sura în care acea limb4 este stabilit5 de comun acord între
statele membre interesate.
(2) Documentele a c6ror notificare este solicitat7 potrivit
art. 317 pot fi transmise autorit89ii solicitate într-o limb:
oficial; a statului membru solicitant.

(3) În cazul în care o cerere este însoit de alte
documente decât cele prev zute la alin. (1) i (2), autoritatea
solicitat poate, dac este necesar, s cear autorit ii
solicitante o traducere a acestor documente în limba oficial
sau în una dintre limbile oficiale ale statului membru solicitat
sau în orice alt limb asupra c reia statele membre interesate
au convenit bilateral.
ART. 332
Divulgarea informaiilor i a documentelor
(1) Informaiile comunicate sub orice form, în temeiul
prezentului capitol, sunt reglementate de obligaia pstrrii
secretului fiscal i beneficiaz de protecia acordat
informaiilor similare în temeiul legislaiei naionale a
statului membru care le-a primit. Astfel de informaii pot fi
utilizate în scopul aplicrii de msuri asigurtorii sau de
executare în privin a crean!elor care intr" sub inciden#a
prezentului capitol. De asemenea, astfel de informa$ii pot fi
utilizate pentru evaluarea %i impunerea contribu&iilor
obligatorii la sistemul de securitate social'.
(2) Persoanele acreditate în mod corespunz(tor de
Autoritatea de Acreditare de Securitate a Comisiei Europene pot
avea acces la aceste informa)ii numai în m*sura în care acest
lucru este necesar pentru între+inerea ,i dezvoltarea re-elei
RCC.
(3) Statul membru care furnizeaz. informa/iile permite
utilizarea acestora în alte scopuri decât cele prev0zute la
alin. (1) în statul membru care prime1te informa2iile, în cazul
în care, în temeiul legisla3iei statului membru care furnizeaz4
informa5iile, acestea pot fi utilizate în scopuri similare.
(4) În cazul în care autoritatea solicitant6 sau solicitat7
consider8 c9 informa:iile ob;inute în temeiul prezentului
capitol ar putea fi folositoare, în scopurile prev<zute la alin.
(1), unui al treilea stat membru, ea poate s= transmit>
respectivele informa?ii acestui al treilea stat membru, cu
condi@ia ca transmiterea acestor informaAii sB fie conformC cu
normele Di procedurile stabilite în prezentul capitol. Aceasta
informeazE statul membru de la care provin informaFiile cu
privire la intenGia sa de a transmite informaHiile respective
unui stat membru terI. Statul membru de la care provin
informaJiile se poate opune acestei transmiteri a informaKiilor,
în termen de 10 zile lucrLtoare de la data la care a primit
comunicarea din partea statului membru care doreMte sN transmitO
informaPiile.
(5) Permisiunea de a utiliza, în temeiul alin. (3),
informaQii care au fost transmise în temeiul alin. (4) poate fi

acordat numai de c tre statul membru de unde provin
informaiile.
(6) Informaiile comunicate sub orice form în temeiul
prezentului capitol pot fi invocate sau utilizate drept probe de
toate autoritile din statul membru care primete informaiile,
pe aceea i baz ca i informa iile similare ob inute în
respectivul stat.
SECIUNEA a 6-a
Dispoziii finale
ART. 333
Aplicarea altor acorduri privind asistena
(1) Prezentul capitol nu aduce atingere îndeplinirii
niciunei obligaii de furnizare de asisten mai extins, care
decurge din acorduri sau înelegeri bilaterale ori
multilaterale, inclusiv în domeniul notificrii actelor
judiciare sau extrajudiciare.
(2) În cazul în care România încheie astfel de acorduri sau
înelegeri bilaterale ori multilaterale cu privire la aspecte
reglementate de prezentul capitol i care nu se refer la cazuri
individuale, informeaz fr întârziere Comisia European în
acest sens.
(3) Atunci când acord asisten reciproc! mai extins" în
temeiul unui acord sau al unei în#elegeri bilateral/bilaterale
ori multilateral/multilaterale, România poate utiliza re$eaua de
comunica%ii electronice &i formularele-tip adoptate pentru
punerea în aplicare a prezentului capitol.
ART. 334
Norme de aplicare
Normele de aplicare a dispozi'iilor art. 313 alin. (3) (i
(4), art. 314 alin. (1), art. 317, 319, art. 321 alin. (1) )i
(2), art. 322 alin. (5)-(8), art. 324, art. 325 alin. (1) *i ale
art. 330 alin. (1)-(4) sunt normele aprobate de Comisia
European+.
ART. 335
Raportare
(1) România, prin intermediul biroului central de leg,tur-,
informeaz. Comisia European/ anual, cel târziu pân0 la 31
martie, cu privire la urm1toarele:
a) num2rul de cereri de informa3ii, de comunicare 4i de
recuperare sau de m5suri asigur6torii transmise fiec7rui stat
membru solicitat 8i primite de la fiecare stat membru solicitant
în fiecare an;
b) valoarea crean9elor pentru care se solicit: asisten;<
pentru recuperare =i sumele recuperate.

(2) România, prin intermediul biroului central de legtur ,
poate furniza, de asemenea, orice alte informaii care ar putea
fi folositoare pentru a evalua asistena reciproc oferit în
temeiul prezentului capitol.
CAP. III
Asisten reciproc în materie de recuperare a crean elor în
baza regulamentelor europene i a conven iilor interna ionale la
care România este parte
(la 03-09-2017 Titlul X a fost completat de Punctul 109,
Articolul I din ORDONAN A nr. 30 din 30 august 2017, publicat
în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 31 august 2017)
ART. 335^1
Scopul
Prezentul capitol stabilete competena privind asistena
reciproc la recuperare a creanelor în baza:
a) Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului
European i al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind
coordonarea sistemelor de securitate social i ale
Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European i al
Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de
punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind
coordonarea sistemelor de securitate social;
b) conveniilor de evitare a dublei impuneri încheiate de
România cu alte state;
c) Legii nr. 13/2014 pentru ratificarea Conveniei privind
asistena administrativ reciproc în domeniul fiscal, adoptat
la Strasbourg la 25 ianuarie 1988, i a Protocolului de
modificare a Conven iei privind asisten!a administrativ"
reciproc# în domeniul fiscal, adoptat la Paris la 27 mai 2010,
semnate de partea român$ la 15 octombrie 2012.
(la 03-09-2017 Capitolul III din Titlul X a fost completat de
Punctul 109, Articolul I din ORDONAN%A nr. 30 din 30 august
2017, publicat& în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 31 august 2017)
ART. 335^2
Sfera de aplicare
Prezentul capitol se aplic' urm(toarelor crean)e:
a) crean*elor fiscale datorate bugetului de stat, bugetului
asigur+rilor sociale de stat, inclusiv cele de asigurare pentru
accidente de munc, -i boli profesionale, bugetului Fondului

naional unic de asigurri sociale de s ntate i bugetului
asigurrilor pentru omaj din România, respectiv bugetelor i
fondurilor de securitate social din alte state, pentru care se
aplic regulamentele prev zute la art. 335^1 lit. a);
b) impozitelor pe venit i pe capital, pentru care
recuperarea se realizeaz în baza conven iilor prevzute la art.
335^1 lit. b);
c) impozitelor pe venit sau profit, creanelor fiscale
datorate bugetului asigurrilor sociale de stat, bugetului
Fondului naional unic de asigurri sociale de sntate i
bugetului asigurrilor pentru omaj, taxei pe valoarea adugat,
accizelor, pentru care se aplic prevederile legii prevzute la
art. 335^1 lit. c);
d) creanelor definite la art. 75 alin. (1) din Regulamentul
(CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European i al Consiliului
din 16 septembrie 2009, cu modificrile i complet rile
ulterioare.
(la 03-09-2017 Capitolul III din Titlul X a fost completat
de Punctul 109, Articolul I din ORDONAN!A nr. 30 din 30 august
2017, publicat" în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 31 august 2017)
ART. 335^3
Autoritatea competent#
(1) A.N.A.F. este autoritatea competent$ pentru aplicarea
dispozi%iilor referitoare la asisten&a reciproc' la recuperare,
pentru crean(ele prev)zute la art. 335^2 lit. a) *i d).
(2) Ministerul Finan+elor Publice, prin A.N.A.F., este
autoritatea competent, pentru aplicarea dispozi-iilor
referitoare la asisten.a reciproc/ la recuperare, pentru
crean0ele prev1zute la art. 335^2 lit. b) 2i c).
(3) Prin ordin al pre3edintelui A.N.A.F. se desemneaz4
biroul de leg5tur6, care este responsabil pentru contactele cu
alte state pentru aplicarea prevederilor prezentului capitol.
(4) Ministerul Muncii 7i Justi8iei Sociale, în calitate de
autoritate competent9 în domeniul securit:;ii sociale,
informeaz< Comisia European= >i celelalte state cu privire la
denumirea ?i adresa autorit@Aii competente pentru recuperarea
creanBelor prevCzute la art. 335^2 lit. a).
(la 03-09-2017 Capitolul III din Titlul X a fost completat
de Punctul 109, Articolul I din ORDONANDA nr. 30 din 30 august
2017, publicatE în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 31 august 2017)
TITLUL XI
SancFiuni

ART. 336
Contravenii
(1) Constituie contraven ii urmtoarele fapte, dac nu au
fost svârite în astfel de condiii încât s fie considerate,
potrivit legii, infraciuni:
a) nedepunerea de c tre contribuabil/pl titor la termenele
prev zute de lege a declara iilor de înregistrare fiscal , de
radiere a înregistrrii fiscale sau de meniuni;
b) neîndeplinirea de ctre contribuabil/pltitor la termen a
obligaiilor de declarare prevzute de lege, a bunurilor i
veniturilor impozabile sau, dup caz, a impozitelor, taxelor,
contribuiilor i a altor sume, precum i orice informaii în
legtur cu impozitele, taxele, contribuiile, bunurile i
veniturile impozabile, dac legea prevede declararea acestora;
c) nerespectarea de ctre contribuabil/pl titor, precum !i
de persoanele cu care acesta are sau a avut raporturi economice
sau juridice a obliga"iei de a pune la dispozi#ia organului
fiscal registre, eviden$e, documente de afaceri %i orice alte
înscrisuri la locul indicat de organul fiscal potrivit art. 64,
precum &i nerespectarea de c'tre contribuabil/pl(titor a
obliga)iei prev*zute la art. 65 alin. (3);
d) nerespectarea de c+tre contribuabil/pl,titor a obliga-iei
prev.zute la art. 118 alin. (7);
e) nerespectarea de c/tre contribuabil/pl0titor a
obliga1iilor de întocmire a dosarului pre2urilor de transfer în
condi3iile 4i la termenele prev5zute prin ordinul pre6edintelui
A.N.A.F., precum 7i nerespectarea de c8tre contribuabil/pl9titor
a obliga:iei de a prezenta dosarul pre;urilor de transfer la
solicitarea organului fiscal central în condi<iile art. 108
alin. (2);
f) nerespectarea de c=tre contribuabil/pl>titor a obliga?iei
de a p@stra, precum Ai a obligaBiei de a prezenta organului
fiscal, a datelor arhivate în format electronic Ci a
aplicaDiilor informatice cu ajutorul cErora le-a generat,
potrivit art. 109 alin. (4);
g) neîndeplinirea mFsurilor dispuse în termenele Gi
condiHiile stabilite de organul de inspecIie fiscalJ potrivit
art. 118 alin. (8), precum Ki a mLsurilor dispuse de inspectorii
antifraudM;
(la 03-09-2017 Litera g) din Alineatul (1) , Articolul 336 ,
Titlul XI a fost modificatN de Punctul 110, Articolul I din
ORDONANOA nr. 30 din 30 august 2017, publicatP în MONITORUL
OFICIAL nr. 708 din 31 august 2017)
h) nefurnizarea la termen de cQtre contribuabil/plRtitor a
informaSiilor periodice solicitate de organul fiscal potrivit
art. 59;

i) nerespectarea de ctre instituiile de credit, precum i
de alte persoane care transmit informa ii ctre Oficiul Naional
de Prevenire i Combatere a Splrii Banilor a oric rei
obliga ii privind furnizarea informa iilor potrivit art. 61,
precum i nerespectarea de c tre bnci a obligaiilor de
decontare prevzute la art. 172;
---------Lit. i) a alin. (1) al art. 336 a fost modificat de pct. 12
al art. II din ORDONANA DE URGEN nr. 50 din 27 octombrie
2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 3 noiembrie
2015.
j) nerespectarea de ctre orice entitate a obligaiei
privind furnizarea informaiilor, potrivit art. 61;
k) nerespectarea obligaiilor ce-i revin terului poprit,
potrivit art. 236 alin. (9)-(11);
l) neîndeplinirea la termen de ctre Biroul de carte
funciar a obligaiei de comunicare prevzute la art. 242 alin.
(9);
m) refuzul debitorului supus executrii silite de a preda
bunurile organului de executare silit spre a fi sechestrate sau
de a le pune la dispozi!ie acestuia pentru a fi identificate "i
evaluate;
n) refuzul contribuabilului/pl#titorului de a prezenta
organului fiscal bunurile materiale supuse impozitelor, taxelor,
contribu$iilor sociale, în vederea stabilirii realit%&ii
declara'iei fiscale;
o) nere(inerea, potrivit legii, de c)tre pl*titorii
obliga+iilor fiscale, a sumelor reprezentând impozite ,i
contribu-ii cu re.inere la surs/;
p) re0inerea 1i nev2rsarea în totalitate, de c3tre
pl4titorii obliga5iilor fiscale, a sumelor reprezentând impozite
6i contribu7ii cu re8inere la surs9;
r) nerespectarea de c:tre contribuabil/pl;titor sau persoana
împuternicit< de acesta, precum =i nerespectarea de c>tre
persoanele cu care contribuabilul/pl?titorul are sau a avut
raporturi economice sau juridice, a obliga@iei de a furniza
organului fiscal informaAiile necesare determinBrii stCrii de
fapt fiscale potrivit art. 58 alin. (1);
s) nerespectarea de cDtre persoana supusE verificFrii
situaGiei fiscale personale a obligaHiei de a depune declaraIia
de patrimoniu Ji de venituri, potrivit art. 138 alin. (7);
(la 03-09-2017 Litera s) din Alineatul (1) , Articolul 336 ,
Titlul XI a fost modificatK de Punctul 110, Articolul I din
ORDONANLA nr. 30 din 30 august 2017, publicatM în MONITORUL
OFICIAL nr. 708 din 31 august 2017)

) efectuarea de operaiuni intracomunitare de ctre
persoanele care au obliga ia înscrierii în Registrul
operatorilor intracomunitari fr a fi înscrise, conform legii,
în acest registru;
t) nerespectarea de ctre instituia solicitant a
obliga iei de a ini ia hot rârea de constituire a dreptului de
administrare, potrivit art. 263 alin. (4);
) netransmiterea, de c tre instituiile financiare, la
termenul prevzut de lege a informaiilor prevzute la art. 62
sau transmiterea de informaii incorecte ori incomplete.
u) depunerea cu întârziere de ctre entitile raportoare a
raportului pentru fiecare ar în parte, potrivit art. 291^3
alin. (1), sau transmiterea de informaii incorecte ori
incomplete;
(la 13-06-2017 Alineatul (1) din Articolul 336 , Titlul XI a
fost completat de Punctul 8, Articolul I din ORDONANA DE
URGEN nr. 42 din 9 iunie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL
nr. 438 din 13 iunie 2017)
v) nedepunerea de ctre entitile raportoare a raportului
pentru fiecare ar! în parte, potrivit art. 291^3 alin. (1).
(la 13-06-2017 Alineatul (1) din Articolul 336 , Titlul XI a
fost completat de Punctul 8, Articolul I din ORDONAN"A DE
URGEN#$ nr. 42 din 9 iunie 2017, publicat% în MONITORUL OFICIAL
nr. 438 din 13 iunie 2017)
(2) Contraven&iile prev'zute la alin. (1) se sanc(ioneaz)
astfel:
a) cu amend* de la 25.000 lei la 27.000 lei pentru
persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor
mijlocii +i mari ,i cu amend- de la 6.000 lei la 8.000 lei,
pentru celelalte persoane juridice, precum .i pentru persoanele
fizice, în cazul s/vâr0irii faptelor prev1zute la alin. (1) lit.
c);
b) cu amend2 de la 5.000 lei la 7.000 lei pentru persoanele
juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii 3i
mari 4i cu amend5 de la 1.000 lei la 1.500 lei, pentru celelalte
persoane juridice, precum 6i pentru persoanele fizice, în cazul
s7vâr8irii faptei prev9zute la alin. (1) lit. d);
c) cu amend: de la 12.000 lei la 14.000 lei pentru
persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor
mijlocii ;i mari <i cu amend= de la 2.000 lei la 3.500 lei,
pentru celelalte persoane juridice, precum >i pentru persoanele

fizice, în cazul svâririi faptei prev zute la alin. (1) lit.
e)-h);
d) cu amend de la 1.000 lei la 5.000 lei pentru persoanele
juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii i
mari i cu amend de la 500 lei la 1.000 lei, pentru celelalte
persoane juridice, precum i pentru persoanele fizice, în cazul
svâr irii faptei prev zute la alin. (1) lit. a), b), i)-m) i
);
e) cu amend de la 4.000 lei la 10.000 lei pentru persoanele
juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii i
mari i cu amend de la 2.000 lei la 5.000 lei, pentru celelalte
persoane juridice, precum i pentru persoanele fizice, în cazul
svâririi faptelor prevzute la alin. (1) lit. n) i r);
f) cu amend de la 4.000 lei la 6.000 lei pentru persoanele
juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii i
mari i cu amend de la 1.000 lei la 1.500 lei, pentru celelalte
persoane juridice, precum i pentru persoanele fizice, în cazul
svâririi faptelor prevzute la alin. (1) lit. o) i p), dac
obliga iile fiscale sustrase la plat! sunt de pân" la 50.000 lei
inclusiv;
g) cu amend# de la 12.000 lei la 14.000 lei pentru
persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor
mijlocii $i mari %i cu amend& de la 4.000 lei la 6.000 lei,
pentru celelalte persoane juridice, precum 'i pentru persoanele
fizice, în cazul s(vâr)irii faptelor prev*zute la alin. (1) lit.
o) +i p), dac, obliga-iile fiscale sustrase la plat. sunt
cuprinse între 50.000 lei /i 100.000 lei inclusiv;
h) cu amend0 de la 25.000 lei la 27.000 lei pentru
persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor
mijlocii 1i mari 2i cu amend3 de la 6.000 lei la 8.000 lei,
pentru celelalte persoane juridice, precum 4i pentru persoanele
fizice, în cazul s5vâr6irii faptelor prev7zute la alin. (1) lit.
o) 8i p), dac9 obliga:iile fiscale sustrase la plat; sunt mai
mari de 100.000 lei;
i) cu amend< de la 10.000 lei la 50.000 lei în cazul
s=vâr>irii faptei prev?zute la alin. (1) lit. s);
j) cu amend@ de la 1.000 lei la 5.000 lei în cazul
sAvârBirii faptei prevCzute la alin. (1)lit. D);
k) cu amendE de la 1.000 lei la 5.000 lei în cazul
sFvârGirii faptei prevHzute la alin. (1) lit. t).
l) cu amendI de la 30.000 lei la 50.000 lei în cazul
sJvârKirii faptelor prevLzute la alin. (1) lit. u);
(la 23-06-2017 Alineatul (2) din Articolul 336 , Titlul XI a
fost completat de Punctul 9, Articolul I din ORDONANMA DE
URGENNO nr. 42 din 9 iunie 2017, publicatP în MONITORUL OFICIAL
nr. 438 din 13 iunie 2017)

m) cu amend de la 70.000 lei la 100.000 lei în cazul
s vâririi faptelor prevzute la alin. (1) lit. v).
(la 23-06-2017 Alineatul (2) din Articolul 336 , Titlul XI a
fost completat de Punctul 9, Articolul I din ORDONANA DE
URGEN nr. 42 din 9 iunie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL
nr. 438 din 13 iunie 2017)
(3) În cazul persoanelor fizice nedepunerea la termenele
prevzute de lege a declara iilor de venit constituie
contraven ie i se sanc ioneaz cu amend de la 50 lei la 500
lei.
(3^1) Nedepunerea în termen a Chestionarului pentru
stabilirea rezidenei persoanei fizice la sosirea în România,
respectiv a Chestionarului pentru stabilirea rezidenei
persoanei fizice la plecarea din România, de ctre persoanele
obligate potrivit Codului fiscal, constituie contravenie i se
sancioneaz cu amend de la 50 lei la 100 lei.
(la 01-01-2018 Articolul 336 din Titlul XI a fost completat
de Punctul 111, Articolul I din ORDONANA nr. 30 din 30 august
2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 31 august 2017)
(3^2) Nedepunerea în termenul de 45 de zile a scrisorii de
garanie/poliei de asigurare de garanie de ctre debitorul
care a notificat organul fiscal potrivit art. 233 alin. (2^1)
constituie contravenie i se sancioneaz cu amend! de la 2.500
lei la 5.000 lei pentru persoanele juridice încadrate în
categoria contribuabililor mijlocii "i mari #i cu amend$ de la
500 lei la 1.000 lei pentru celelalte persoane juridice, precum
%i pentru persoanele fizice.
(la 13-09-2017 Articolul 336 din Titlul XI a fost completat
de Punctul 111, Articolul I din ORDONAN&A nr. 30 din 30 august
2017, publicat' în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 31 august 2017)
(4) În cazul asocierilor (i al altor entit)*i f+r,
personalitate juridic-, contraven.iile prev/zute la alin. (1) se
sanc0ioneaz1 cu amenda prev2zut3 pentru persoanele fizice.
(5) Nedepunerea la termen a declara4iilor fiscale pentru
obliga5iile datorate bugetelor locale se sanc6ioneaz7 potrivit
Codului fiscal.
(6) Sumele încasate în condi8iile prezentului titlu se fac
venit la bugetul de stat sau bugetele locale, dup9 caz.
ART. 337
Contraven:ii în cazul declara;iilor recapitulative

(1) Constituie contravenii urmtoarele fapte:
a) nedepunerea la termenele prev zute de lege a
declaraiilor recapitulative reglementate de normele din Codul
fiscal privind taxa pe valoarea adugat;
b) depunerea de declaraii recapitulative incorecte ori
incomplete.
(2) Contraveniile prevzute la alin. (1) se sanc ioneaz
astfel:
a) cu amend de la 1.000 lei la 5.000 lei în cazul
s vâr irii faptei prevzute la lit. a);
b) cu amend de la 500 lei la 1.500 lei în cazul svâririi
faptei prevzute la lit. b).
(3) Nu se sancioneaz contravenional:
a) persoanele care corecteaz declaraia recapitulativ pân
la termenul legal de depunere a urmtoarei declaraii
recapitulative, dac fapta prevzut la alin. (1) lit. b) nu a
fost constatat de organul fiscal anterior corect rii;
b) persoanele care, ulterior termenului legal de depunere,
corecteaz! declara"iile ca urmare a unui fapt neimputabil
persoanei impozabile.
ART. 338
Constatarea contraven#iilor $i aplicarea sanc%iunilor
(1) Constatarea contraven&iilor 'i aplicarea sanc(iunilor se
fac de c)tre organele fiscale competente, cu excep*ia
contraven+iei prev,zute la art. 336 alin. (1) lit. t) pentru
care constatarea contraven-iei .i aplicarea sanc/iunii se face
de persoanele stabilite prin ordin al ministrului finan0elor
publice sau, dup1 caz, hot2râre a autorit34ii deliberative.
(2) Sanc5iunile contraven6ionale prev7zute la art. 336 8i
337 se aplic9, dup: caz, persoanelor fizice sau persoanelor
juridice. În cazul asocierilor ;i al altor entit<=i f>r?
personalitate juridic@, sancAiunile se aplicB reprezentanCilor
acestora.
(3) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de
cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori,
dupD caz, de la data comunicErii acestuia jumFtate din minimul
amenzii prevGzute în prezentul cod, agentul constatator fHcând
menIiune despre aceastJ posibilitate în procesul-verbal.
ART. 339
DispoziKii aplicabile
DispoziLiile prezentului titlu se completeazM cu
dispoziNiile OrdonanOei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul

juridic al contraveniilor, aprobat cu modific ri i completri
prin Legea nr. 180/2002, cu modificrile i completrile
ulterioare.
TITLUL XII
Dispoziii tranzitorii i finale
ART. 340
Dispozi ii privind regimul vamal
Neplata la termenul legal a taxelor care se datoreaz în
vam , potrivit legii, cu excep ia celor prevzute la art. 157
alin. (2), atrage interzicerea efecturii operaiunilor de
vmuire pân la stingerea integral a acestora.
ART. 341
Dispoziii privind funcionarii publici din cadrul organelor
fiscale
(1) În exercitarea atribuiilor de serviciu funcionarii
publici din cadrul organelor fiscale sunt învestii cu
exerciiul autoritii publice i beneficiaz de protecie
potrivit legii.
(2) Statul i unit !ile administrativ-teritoriale r"spund
patrimonial pentru prejudiciile cauzate contribuabilului de
func#ionarii publici din cadrul organelor fiscale, în
exercitarea atribu$iilor de serviciu.
(3) Înc%lcarea de c&tre func'ionarii publici, cu vinov()ie,
a îndatoririlor de serviciu atrage r*spunderea potrivit Legii
nr. 188/1999 privind Statutul func+ionarilor publici,
republicat,, cu modific-rile .i complet/rile ulterioare.
Prevederile art. IX din Ordonan0a de urgen12 a Guvernului nr.
46/2009 privind îmbun3t45irea procedurilor fiscale 6i diminuarea
evaziunii fiscale, aprobat7 cu modific8ri 9i complet:ri prin
Legea nr. 324/2009, r;mân aplicabile.
ART. 342
Acte normative de aplicare
(1) Formularele necesare <i instruc=iunile de utilizare a
acestora privind administrarea crean>elor fiscale de c?tre
organul fiscal central, precum @i orice norme sau instrucAiuni
necesare aplicBrii unitare a prezentului cod se aprobC prin
ordin al preDedintelui A.N.A.F.
(2) Formularele necesare Ei instrucFiunile de utilizare a
acestora, pentru administrarea creanGelor fiscale de cHtre
organul fiscal local, precum Ii orice norme sau instrucJiuni
necesare aplicKrii unitare a prezentului cod, se aprobL prin
ordin al ministrului dezvoltMrii regionale Ni administraOiei
publice, cu avizul Ministerului FinanPelor Publice.
----------

Alin. (2) al art. 342 a fost modificat de pct. 2 al art. III
din ORDONANA DE URGEN  nr. 50 din 27 octombrie 2015, publicat
în MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 3 noiembrie 2015, prin
modificarea unei sintagme.
(3) Formularele necesare i instruciunile de utilizare a
acestora, privind realizarea creanelor bugetului general
consolidat administrate de alte autoriti publice care
administreaz crean e fiscale, precum i orice norme sau
instruc iuni necesare aplic rii unitare a prezentului cod se
aprob prin ordin al ministrului de resort sau al conductorului
instituiei publice, dup caz, cu avizul Ministerului Finanelor
Publice.
(la 03-09-2017 Alineatul (3) din Articolul 342 , Titlul XII a
fost modificat de Punctul 112, Articolul I din ORDONANA nr. 30
din 30 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din
31 august 2017)
(4) Ordinele ministrului finanelor publice, ale
preedintelui A.N.A.F., precum i celelalte ordine prevzute de
prezentul cod se public în Monitorul Oficial al României,
Partea I, cu excepia ordinelor prin care sunt reglementate
exclusiv norme de lucru interne care vizeaz atribuii i
schimbul de informaii între structurile organului fiscal.
(5) Ordinele preedintelui A.N.A.F., cu caracter normativ,
emise în temeiul Codului fiscal, Codului de procedur fiscal!,
precum "i a altor reglement#ri din domeniul de competen$% al
Ministerului Finan&elor Publice se supun, în mod obligatoriu,
aviz'rii acestui minister. Avizul Ministerului Finan(elor
Publice este un aviz conform.
(la 03-09-2017 Articolul 342 din Titlul XII a fost completat
de Punctul 113, Articolul I din ORDONAN)A nr. 30 din 30 august
2017, publicat* în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 31 august 2017)
ART. 343
Scutirea organelor fiscale de plata taxelor
Organele fiscale sunt scutite de taxe, tarife, comisioane,
cau+iuni ,i alte asemenea sume pentru cererile, ac-iunile .i
orice alte m/suri pe care le îndeplinesc în vederea
administr0rii crean1elor fiscale, cu excep2ia celor privind
comunicarea actului administrativ fiscal.
(la 03-09-2017 Articolul 343 din Titlul XII a fost modificat
de Punctul 114, Articolul I din ORDONAN3A nr. 30 din 30 august
2017, publicat4 în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 31 august 2017)

ART. 344
Scutirea de la plata taxelor extrajudiciare de timbru
Certificatele, adeverinele sau alte documente pentru care
legea prevede plata taxei extrajudiciare de timbru, eliberate de
organele fiscale sunt scutite de taxe extrajudiciare de timbru.
ART. 345
Înscrierea crean elor la Arhiva Electronic de Garanii
Reale Mobiliare
A.N.A.F. este autorizat ca operator care, prin structurile
de specialitate cu atribuii de administrare a creanelor
fiscale, inclusiv unitile subordonate A.N.A.F., ca agen i
împuternici i, s înscrie garan iile reale la Arhiva Electronic
de Garanii Reale Mobiliare pentru creanele fiscale
administrate de ctre organul fiscal central, precum i pentru
creanele fiscale administrate de organele fiscale locale.
ART. 346
Conflictul temporal al actelor normative
(1) Reglementrile emise în temeiul actelor normative
prevzute la art. 354 rmân aplicabile pân la data aprobrii
actelor normative de aplicare a prezentului cod, în msura în
care nu contravin prevederilor acestuia.
(2) Trimiterile fcute prin alte acte normative la Ordonana
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal,
republicat, cu modificrile i complet rile ulterioare, se
consider! a fi f"cute la prezentul cod.
ART. 347
Dispozi#ii privind termenele
(1) Termenele în curs la data intr$rii în vigoare a
prezentului cod se calculeaz% dup& normele legale în vigoare la
data când au început s' curg(.
(2) Cauzele de întrerupere sau suspendare a termenului de
prescrip)ie se supun legii în vigoare la data la care acestea au
intervenit.
---------Alin. (2) al art. 347 a fost introdus de pct. 13 al art. II
din ORDONAN*A DE URGEN+, nr. 50 din 27 octombrie 2015, publicatîn MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 3 noiembrie 2015.
ART. 348
Confisc.ri
(1) Confisc/rile dispuse potrivit legii se duc la
îndeplinire de c0tre organele care au dispus confiscarea.

Confiscrile dispuse de instanele de judecat se duc la
îndeplinire de ctre Ministerul Finanelor Publice, Ministerul
Afacerilor Interne sau, dup caz, de ctre alte autoriti
publice abilitate de lege, prin organele competente, stabilite
prin ordin comun al conduc torilor institu iilor în cauz , iar
valorificarea se face de organele competente ale Ministerului
Finan elor Publice, sau de c tre alte autoriti publice
abilitate de lege, cu respectarea prevederilor legale în
vigoare.
(2) În situaia în care confiscrile privesc sume exprimate
în moned strin, sumele se convertesc în lei la cursul de
schimb comunicat de Banca Naional a României, valabil la data
rmânerii definitive a msurii confiscrii.
(3) Sumele confiscate, precum i cele realizate din
valorificarea bunurilor confiscate, mai puin cheltuielile
impuse de ducerea la îndeplinire i de valorificare, se fac
venit la bugetul de stat sau bugetele locale, dup caz, conform
legii.
ART. 349
Constatarea faptelor ce pot constitui infraciuni
(1) Ori de câte ori, organele fiscale constat c exist!
indicii privind s"vâr#irea unor infrac$iuni în leg%tur& cu
situa'ii de fapt ce intr( în competen)a de constatare a
organelor fiscale, acestea întocmesc procese-verbale/acte de
control, în baza c*rora sesizeaz+ organele de urm,rire penal- cu
privire la faptele constatate.
(2) Procesul-verbal sau actul de control încheiat potrivit
competen.elor ce revin organelor fiscale, documentele ridicate
/i explica0iile scrise solicitate, potrivit legii, dup1 caz,
precum 2i alte înscrisuri care au valoare probatorie de
înscrisuri în procesul penal se trimit organelor de urm3rire
penal4 împreun5 cu actul de sesizare.
ART. 350
Colaborarea cu organele de urm6rire penal7
(1) La solicitarea organelor de urm8rire penal9, când exist:
pericol de dispari;ie a unor mijloace de prob< sau de schimbare
a unei situa=ii de fapt >i este necesar? l@murirea urgentA a
unor fapte sau împrejurBri ale cauzei, personalul desemnat din
cadrul A.N.A.F. efectueazC controale fiscale.
(2) În cazuri temeinic justificate, dupD începerea urmEririi
penale, cu avizul procurorului, poate fi solicitatF A.N.A.F.
efectuarea de controale fiscale, conform obiectivelor stabilite.
(3) Rezultatul controalelor prevGzute la alin. (1) Hi (2) se
consemneazI în procese-verbale, care constituie mijloace de

prob. Procesele-verbale nu constituie titlu de crean
în sensul prezentului cod.

fiscal

ART. 351
Soluionarea cilor de atac în cazul actelor administrative
fiscale privind debitorii în insolven
Prin derogare de la dispoziiile art. 75 din Legea nr.
85/2014, actele administrative fiscale emise înainte i dup
intrarea în insolven
se supun controlului instan elor
specializate de contencios administrativ fiscal.
ART. 352
Aplicarea legii noi i ultraactivarea legii vechi
(1) Dispoziiile prezentului cod se aplic numai
procedurilor de administrare începute dup intrarea acestuia în
vigoare.
(2) Procedurile de administrare începute înainte de data
intrrii în vigoare a prezentului cod rmân supuse legii vechi.
(3) Dispoziiile art. 181 sunt aplicabile creanelor fiscale
nscute dup data de 1 ianuarie 2016.
(4) Prin excepie de la prevederile alin. (1) i (2),
executrile silite în curs la data intrrii în vigoare a
prezentei legi se continu potrivit dispoziiilor prezentului
cod, actele îndeplinite anterior rmânând valabile.
---------Alin. (4) al art. 352 a fost introdus de pct. 14 al art. II
din ORDONANA DE URGEN ! nr. 50 din 27 octombrie 2015, publicat"
în MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 3 noiembrie 2015.
(5) Prin excep#ie de la prevederile alin. (1) $i (2),
dispozi%iile art. 6, 8, 13 &i 133 se aplic' (i procedurilor de
administrare în derulare la data de 1 ianuarie 2016.
---------Alin. (5) al art. 352 a fost introdus de pct. 14 al art. II
din ORDONAN)A DE URGEN*+ nr. 50 din 27 octombrie 2015, publicat,
în MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 3 noiembrie 2015.
(6) Taxele prev-zute la art. 52 se aplic. pentru cererile de
emitere/modificare a unui acord de pre/ în avans sau solu0ie
fiscal1 individual2 anticipat3, dup4 caz, depuse dup5 data de 1
ianuarie 2016.
---------Alin. (6) al art. 352 a fost introdus de pct. 14 al art. II
din ORDONAN6A DE URGEN78 nr. 50 din 27 octombrie 2015, publicat9
în MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 3 noiembrie 2015.

(7) Prevederile art. 129 se aplic pentru refacerea
inspeciei fiscale dispus prin decizii de soluionare a
contestaiilor emise dup data de 1 ianuarie 2016.
---------Alin. (7) al art. 352 a fost introdus de pct. 14 al art. II
din ORDONANA DE URGEN nr. 50 din 27 octombrie 2015, publicat
în MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 3 noiembrie 2015.
(8) Prevederile art. 186-209 se aplic
i pentru obliga iile
fiscale pentru care au fost acordate e alonri la plat pân la
data de 1 ianuarie 2016.
---------Alin. (8) al art. 352 a fost introdus de pct. 14 al art. II
din ORDONANA DE URGEN nr. 50 din 27 octombrie 2015, publicat
în MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 3 noiembrie 2015.
(9) Prevederile art. 213 alin. (7) se aplic i msurilor
asigurtorii aplicate înainte de 1 ianuarie 2016. În acest caz,
termenele de 6 luni sau 1 an încep s curg de la 1 ianuarie
2016.
---------Alin. (9) al art. 352 a fost introdus de pct. 14 al art. II
din ORDONANA DE URGEN nr. 50 din 27 octombrie 2015, publicat
în MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 3 noiembrie 2015.
(10) Prevederile art. 278 alin. (2) se aplic cererilor de
suspendare a execut rii actului administrativ fiscal depuse dup!
data de 1 ianuarie 2016, precum "i cererilor de suspendare în
curs de solu#ionare la aceast$ dat%.
---------Alin. (10) al art. 352 a fost introdus de pct. 14 al art. II
din ORDONAN&A DE URGEN'( nr. 50 din 27 octombrie 2015, publicat)
în MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 3 noiembrie 2015.
(11) Prevederile art. 278 alin. (4) se aplic* pentru
cererile de suspendare a execut+rii actului administrativ fiscal
admise de instan,a judec-toreasc. dup/ 1 ianuarie 2016.
---------Alin. (11) al art. 352 a fost introdus de pct. 14 al art. II
din ORDONAN0A DE URGEN12 nr. 50 din 27 octombrie 2015, publicat3
în MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 3 noiembrie 2015.
ART. 353
Intrarea în vigoare
Prezentul cod intr4 în vigoare la data de 1 ianuarie 2016.

ART. 354
Abrogri
La data intr rii în vigoare a prezentului cod se abrog:
a) Ordonana Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedur fiscal, republicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 513 din 31 iulie 2007, cu modificrile i
complet rile ulterioare;
b) Ordonan a de urgen
a Guvernului nr. 29/2011 privind
reglementarea acord rii ealonrilor la plat, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 22 martie
2011, aprobat prin Legea nr. 15/2012, cu modificrile i
completrile ulterioare;
c) Hotrârea Guvernului nr. 1.050/2004 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Ordonanei Guvernului nr.
92/2003 privind Codul de procedur fiscal, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 651 din 20 iulie
2004;
d) Hotrârea Guvernului nr. 529/2007 pentru aprobarea
Procedurii de emitere a soluiei fiscale individuale anticipate
i a acordului de pre în avans, publicat în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 395 din 12 iunie 2007;
e) art. 1-5 din Legea nr. 161/2003 privind unele m suri
pentru asigurarea transparen!ei în exercitarea demnit"#ilor
publice, a func$iilor publice %i în mediul de afaceri,
prevenirea &i sanc'ionarea corup(iei, publicat) în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 21 aprilie 2003, cu
modific*rile +i complet,rile ulterioare;
f) Hot-rârea Guvernului nr. 248/2011 privind aprobarea
Procedurii de aplicare a metodelor indirecte pentru stabilirea
bazei impozabile ajustate, publicat. în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 191 din 18 martie 2011, cu modific/rile
0i complet1rile ulterioare.
*
Prevederile capitolului I al titlului X transpun Directiva
2011/16/UE a Consiliului din 15 februarie 2011 privind
cooperarea administrativ2 în domeniul fiscal 3i de abrogare a
Directivei 77/799/CEE, publicat4 în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene, seria L, nr. 64 din 11 martie 2011, astfel cum a fost
modificat5 prin Directiva 2014/107/UE a Consiliului din 9
decembrie 2014 de modificare a Directivei 2011/16/UE în ceea ce
prive6te schimbul automat obligatoriu de informa7ii în domeniul
fiscal, publicat8 în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria
L, nr. 359 din 16 decembrie 2014.
Prevederile capitolului II al titlului X transpun Directiva
2010/24/UE a Consiliului din 16 martie 2010 privind asisten9a
reciproc: în materie de recuperare a crean;elor legate de

impozite, taxe i alte msuri, publicat în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene, seria L, nr. 84 din 31 martie 2010 i
rectificat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L,
nr. 100 din 22 aprilie 2010.
Aceast lege a fost adoptat de Parlamentul României, cu
respectarea prevederilor art. 75 i ale art. 76 alin. (2) din
Constituia României, republicat .
PRE EDINTELE CAMEREI DEPUTA ILOR
VALERIU- TEFAN ZGONEA
PRE EDINTELE SENATULUI
CLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TRICEANU
Bucureti, 20 iulie 2015.
Nr. 207.
ANEXA 1
NORME
de raportare i de diligen fiscal pentru schimbul
de informaii referitoare la conturile financiare
---------Titlul anexei 1 a fost modificat de pct. 1 al art. III din
ORDONANA DE URGEN nr. 50 din 27 octombrie 2015, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 3 noiembrie 2015, prin înlocuirea
unei sintagme.
Prezenta anex stabilete normele de raportare i de
diligen fiscal care trebuie s fie aplicate de c!tre
Institu"iile Financiare Raportoare pentru a permite României s#
comunice, prin schimb automat, informa$iile prev%zute la art.
291 alin. (4). Prezenta anex& prevede, de asemenea, normele 'i
procedurile administrative care trebuie s( fie în vigoare în
România pentru a se asigura punerea în aplicare eficace )i
respectarea procedurilor de raportare *i de diligen+, fiscal-,
prezentate în continuare.
---------Preambulul anexei 1 a fost modificat de pct. 1 al art. III
din ORDONAN.A DE URGEN/0 nr. 50 din 27 octombrie 2015, publicat1
în MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 3 noiembrie 2015, prin
înlocuirea unei sintagme.
SEC2IUNEA I
Cerin3e generale de raportare
A. Sub rezerva dispozi4iilor lit. C-E ale prezentei
sec5iuni, fiecare Institu6ie Financiar7 Raportoare trebuie s8
raporteze autorit9:ii competente din România urm;toarele

informaii cu privire la fiecare Cont care face obiectul
raportrii al respectivelor Institu ii Financiare Raportoare:
1. numele, adresa, statul membru (statele membre) de
reziden, numrul (numerele) de identificare fiscal (NIF) i
data i locul na terii (în cazul unei persoane fizice) ale
fiec rei Persoane care face obiectul raport rii, care este
Titular de cont al respectivului cont i, în cazul unei Entit i
care este Titular de cont i care, dup aplicarea procedurilor
de diligen fiscal în conformitate cu seciunile V, VI i VII,
este identificat ca având una sau mai multe Persoane care
exercit controlul care sunt Persoane care fac obiectul
raportrii, numele, adresa, statul membru (statele membre) de
reziden i numrul (numerele) de identificare fiscal (NIF)
ale Entitii, precum i numele, adresa, statul membru (statele
membre) de reziden!" #i num$rul (numerele) de identificare
fiscal% (NIF) &i data 'i locul na(terii fiec)rei Persoane care
face obiectul raport*rii;
---------Pct. 1 al lit. A, sec+iunea I din anexa 1 a fost modificat
de pct. 1 al art. III din ORDONAN,A DE URGEN-. nr. 50 din 27
octombrie 2015, publicat/ în MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 3
noiembrie 2015, prin înlocuirea unei sintagme.
2. num0rul de cont (sau echivalentul s1u func2ional în
absen3a unui num4r de cont);
3. numele 5i num6rul de identificare, dac7 este cazul, al
Institu8iei Financiare Raportoare;
4. soldul sau valoarea contului, inclusiv Valoarea de
r9scump:rare în cazul unui Contract de asigurare cu valoare de
r;scump<rare sau al unui Contract de rent= viager>, valabil? la
sfâr@itul anului calendaristic relevant sau la sfârAitul altei
perioade de raportare adecvate sau, în cazul în care contul a
fost închis în cursul anului sau al perioadei în cauzB,
închiderea contului;
5. în cazul oricCrui Cont de custodie:
a) cuantumul brut total al dobânzilor, cuantumul brut total
al dividendelor Di cuantumul brut total al altor venituri
generate în legEturF cu activele deGinute în cont, în fiecare
caz plHtite sau creditate în contul respectiv sau în legIturJ cu
respectivul cont în cursul anului calendaristic sau al altei
perioade de raportare adecvate;
b) încasKrile brute totale din vânzarea sau rLscumpMrarea
Activelor Financiare plNtite sau creditate în cont în cursul
anului calendaristic sau al altei perioade de raportare adecvate
în legOturP cu care InstituQia FinanciarR Raportoare a acSionat

drept custode, broker, reprezentant sau orice alt fel de
mandatar al Titularului de cont;
6. în cazul oricrui Cont de depozit, cuantumul brut total
al dobânzilor pl tite sau creditate în cont în cursul anului
calendaristic sau al altei perioade de raportare adecvate;
7. în cazul oricrui cont care nu este descris la pct. 5 sau
6, din cuantumul brut total pltit sau creditat Titularului de
cont în legtur cu respectivul cont în cursul anului
calendaristic sau al altei perioade de raportare adecvate în
legtur cu care Instituia Financiar Raportoare este
debitoare, inclusiv cuantumul agregat al oric ror ramburs ri
pl tite Titularului de cont în cursul anului calendaristic sau
al altei perioade de raportare adecvate.
B. Informa iile raportate trebuie s identifice moneda în
care este exprimat fiecare sum.
C. Fr a aduce atingere pct. 1 al lit. A, cu privire la
fiecare Cont care face obiectul raportrii care este un Cont
Preexistent, nu este obligatorie raportarea NIF sau a datei
naterii în cazul în care acestea nu figureaz în registrele
Instituiei Financiare Raportoare i nu exist o alt cerin
care s impun respectivei Instituii Financiare Raportoare s
colecteze aceste informa ii în temeiul dreptului intern sau al
oric!rui instrument juridic al Uniunii. Cu toate acestea, o
Institu"ie Financiar# Raportoare are obliga$ia s% depun&
eforturi rezonabile pentru a ob'ine NIF (i data na)terii în ceea
ce prive*te Conturile Preexistente pân+ la sfâr,itul celui de al
doilea an calendaristic care urmeaz- anului în care respectivele
Conturi Preexistente au fost identificate drept Conturi care fac
obiectul raport.rii.
D. F/r0 a aduce atingere pct. 1 al lit. A, nu exist1
obliga2ia raport3rii NIF în cazul în care acesta nu este emis de
c4tre statul membru relevant sau de o alt5 jurisdic6ie de
reziden78.
E. F9r: a aduce atingere pct. 1 al lit. A, nu exist;
obliga<ia raport=rii locului na>terii, cu excep?ia urm@toarelor
cazuri:
1. InstituAia FinanciarB Raportoare este obligatC, în alt
mod, sD obEinF Gi sH raporteze aceastI informaJie în temeiul
legislaKiei din România sau InstituLia FinanciarM Raportoare
este sau a fost obligatN, în alt mod, sO obPinQ Ri sS raporteze
aceastT informaUie în temeiul oricVrui instrument juridic al
Uniunii în vigoare sau care a fost în vigoare la 5 ianuarie
2015;

2. informaia este disponibil i poate fi c utat în bazele
de date electronice pstrate de Instituia Financiar
Raportoare.
SECIUNEA a II-a
Cerin e generale de diligen

fiscal

---------Titlul sec iunii a II-a din anexa 1 a fost modificat de pct.
1 al art. III din ORDONANA DE URGEN nr. 50 din 27 octombrie
2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 3 noiembrie
2015, prin înlocuirea unei sintagme.
A. Un cont este considerat drept Cont care face obiectul
raportrii începând de la data la care este identificat ca atare
în conformitate cu procedurile de diligen fiscal prevzute în
seciunile II-VII i, cu excepia cazului în care se prevede
altfel, informaiile cu privire la un Cont care face obiectul
raportrii trebuie raportate anual, în anul calendaristic
urmtor anului la care se refer informaiile.
---------Lit. A, seciunea II din anexa 1 a fost modificat de pct. 1
al art. III din ORDONAN!A DE URGEN"# nr. 50 din 27 octombrie
2015, publicat$ în MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 3 noiembrie
2015, prin înlocuirea unei sintagme.
B. Soldul sau valoarea unui cont se stabile%te ca fiind
cel/cea valabil/valabil& în ultima zi a anului calendaristic sau
a unei alte perioade de raportare adecvate.
C. În cazul în care soldul sau pragul valorii urmeaz' s( se
stabileasc) în ultima zi a unui an calendaristic, soldul sau
valoarea în cauz* trebuie stabilit/stabilit+ în ultima zi a
perioadei de raportare care se încheie cu sau în anul
calendaristic respectiv.
D. Institu,iile Financiare Raportoare pot s- utilizeze
prestatori de servicii în scopul îndeplinirii obliga.iilor de
raportare /i de diligen01 fiscal2 impuse respectivelor
Institu3ii Financiare Raportoare, prev4zute de legisla5ia
na6ional7, dar responsabilitatea pentru respectivele obliga8ii
revine în continuare Institu9iilor Financiare Raportoare.
---------Lit. D, sec:iunea II din anexa 1 a fost modificat; de pct. 1
al art. III din ORDONAN<A DE URGEN=> nr. 50 din 27 octombrie
2015, publicat? în MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 3 noiembrie
2015, prin înlocuirea unei sintagme.
E. Institu@iile Financiare Raportoare pot sA aplice
procedurile de diligenBC fiscalD pentru Conturile Noi în cazul

Conturilor Preexistente, precum i procedurile de precauie
pentru Conturile cu Valoare Mare în cazul Conturilor cu Valoare
Mai Mic. Dispozi iile privind Conturile Preexistente sunt
aplicabile în mod corespunztor.
---------Lit. E, seciunea II din anexa 1 a fost modificat de pct. 1
al art. III din ORDONANA DE URGEN nr. 50 din 27 octombrie
2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 3 noiembrie
2015, prin înlocuirea unei sintagme.
SEC IUNEA a III-a
Diligen
fiscal în ceea ce privete conturile de persoan
fizic preexistente
---------Titlul seciunii a III-a din anexa 1 a fost modificat de
pct. 1 al art. III din ORDONANA DE URGEN nr. 50 din 27
octombrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 3
noiembrie 2015, prin înlocuirea unei sintagme.
A. Introducere. Urmtoarele proceduri se aplic în scopul
identificrii Conturilor care fac obiectul raportrii dintre
Conturile de Persoan Fizic Preexistente.
B. Conturi cu Valoare Mai Mic. În cazul Conturilor cu
Valoare Mai Mic se aplic procedurile prezentate în continuare.
1. Adresa de reziden !. În cazul în care Institu"ia
Financiar# Raportoare de$ine în registrele sale o adres% actual&
de reziden'( pentru Titularul de cont persoan) fizic*, bazat+ pe
Documente Justificative, Institu,ia Financiar- Raportoare poate
considera Titularul de cont persoan. fizic/ ca având reziden0a
fiscal1 în România sau într-o alt2 jurisdic3ie în care este
situat4 adresa, pentru a stabili dac5 respectivul Titular de
cont persoan6 fizic7 este o Persoan8 care face obiectul
raport9rii.
2. C:utarea în registrul electronic. În cazul în care o
Institu;ie Financiar< Raportoare nu se bazeaz= pe o adres>
actual? de reziden@A a Titularului de cont persoanB fizicC, pe
baza unor Documente Justificative, astfel cum este prevDzut la
pct. 1, InstituEia FinanciarF Raportoare trebuie sG examineze
datele accesibile pentru cHutare electronicI pJstrate de
InstituKia FinanciarL Raportoare cu privire la toate indiciile
prezentate în continuare Mi sN aplice pct. 3-6:
a) identificarea Titularului de cont drept rezident al unui
stat membru;
b) adresa de corespondenOP sau de rezidenQR actualS,
inclusiv o cTsuUV poWtalX, dintr-un stat membru;

c) unul sau mai multe numere de telefon într-un stat membru

i niciun numr de telefon în România;
d) instruciunile permanente, altele decât cele privind un

Cont de Depozit, de a transfera fonduri într-un cont administrat
în România;
e) o împuternicire sau o delegare de semn tur valabil,
acordat unei persoane cu adresa într-un stat membru;
f) o adres purtând meniunea "post-restant" sau "în
aten ia" într-un stat membru, în cazul în care Institu ia
Financiar Raportoare nu are la dosar nicio alt adres pentru
Titularul de cont.

3. În cazul în care nu se descoper în urma cutrii
electronice niciunul dintre indiciile enumerate la pct. 2, nu se
impune nicio msur suplimentar pân în momentul în care
intervine o modificare a circumstanelor care s duc fie la
asocierea unuia sau mai multor indicii cu contul, fie la
transformarea contului într-un Cont cu Valoare Mare.
4. În cazul în care oricare dintre indiciile enumerate la
pct. 2 lit. a)-e) este descoperit în sistemul electronic de
cutare, sau în cazul în care intervine o modificare a
circumstanelor care s duc la asocierea unuia sau a mai multor
indicii cu contul, Instituia Financiar Raportoare trebuie s
considere Titularul de cont drept rezident fiscal în fiecare
stat membru pentru care este identificat un indiciu, cu excepia
cazului în care aceasta alege s aplice pct. 6 !i, cu privire la
respectivul cont, se aplic" una dintre excep#iile prev$zute la
respectivul punct.
5. În cazul în care o adres% purtând men&iunea "postrestant" sau "în aten'ia" este descoperit( în urma c)ut*rii
electronice +i nicio alt, adres- .i niciunul dintre celelalte
indicii enumerate la pct. 2 lit. a)-e) nu este
identificat//identificat cu privire la Titularul de cont,
Institu0ia Financiar1 Raportoare trebuie, în ordinea cea mai
adecvat2 circumstan3elor, s4 efectueze c5utarea în registrul pe
suport hârtie prev6zut7 la pct. 2 al lit. C sau s8 încerce s9
ob:in; din partea Titularului de cont o autocertificare sau
Documente Justificative pentru a stabili reziden<a fiscal=
(reziden>ele fiscale) a/ale respectivului Titular de cont. În
cazul în care în urma c?ut@rii în dosar nu se constatA niciun
indiciu, iar încercarea de a obBine autocertificarea sau
Documente Justificative nu dC rezultate, InstituDia FinanciarE
Raportoare trebuie sF raporteze contul autoritGHii competente
din România drept cont nedocumentat.
6. Sub rezerva gIsirii unor indicii în temeiul pct. 2, o
InstituJie FinanciarK Raportoare nu este obligatL sM considere

un Titular de cont drept rezident al unui stat membru în cazul
în care:
a) informaiile referitoare la Titularul de cont con in o
adres de coresponden sau de reziden actual în statul
membru respectiv, unul sau mai multe numere de telefon în statul
membru respectiv (i niciun num r de telefon în România) sau
instruc iuni permanente (cu privire la Conturi Financiare altele
decât Conturile de Depozit) de a transfera fonduri într-un cont
administrat într-un stat membru, i Institu ia Financiar
Raportoare obine sau a examinat anterior i pstreaz o
înregistrare a urmtoarelor informaii:
(i) o declaraie pe propria rspundere din partea
Titularului de cont privind statul membru (statele membre) sau o
alt jurisdicie (alte jurisdicii) de reziden a(le)
Titularului de cont, care nu includ(e) statul membru respectiv;
i
(ii) Documente Justificative care stabilesc statutul
Titularului de cont ca nefcând obiectul raportrii;
b) informaiile referitoare la Titularul de cont conin o
împuternicire sau o delegare de semn tur! valabil", acordat#
unei persoane cu adresa în statul membru respectiv, $i
Institu%ia Financiar& Raportoare ob'ine sau a examinat anterior
(i p)streaz* o înregistrare a urm+toarelor informa,ii:
(i) o declara-ie pe proprie r.spundere din partea
Titularului de cont privind statul membru (statele membre) sau
alt/ jurisdic0ie (alte jurisdic1ii) de reziden23 a/ale
respectivului Titular de cont, care nu include/includ statul
membru respectiv; sau
(ii) Documente Justificative care stabilesc statutul
Titularului de cont ca nef4când obiectul raport5rii.

C. Proceduri de examinare aprofundat6 pentru Conturile cu
Valoare Mare. Se aplic7 urm8toarele proceduri de examinare
aprofundat9 în ceea ce prive:te Conturile cu Valoare Mare.
1. C;utarea în registrul electronic. În ceea ce prive<te
Conturile cu Valoare Mare, Institu=ia Financiar> Raportoare
trebuie s? examineze datele accesibile pentru c@utare
electronicA pBstrate de InstituCia FinanciarD Raportoare cu
privire la oricare dintre indiciile descrise la pct. 2 al lit.
B.
2. CEutarea în registrul pe suport hârtie. În cazul în care
baza de date accesibile pentru cFutare electronicG a InstituHiei
Financiare Raportoare include domenii destinate tuturor
informaIiilor prevJzute la pct. 3 Ki toate informaLiile

respective, nu este necesar c utarea suplimentar în registrul
pe suport hârtie. În cazul în care bazele de date electronice nu
cuprind toate informaiile respective, atunci, în ceea ce
privete Conturile cu Valoare Mare, Instituia Financiar
Raportoare trebuie s examineze i actualul dosar principal al
clientului i, în m sura în care informa iile în cauz nu sunt
cuprinse în actualul dosar principal al clientului, urm toarele
documente asociate contului i obinute de Instituia Financiar
Raportoare în cursul ultimilor 5 ani pentru oricare dintre
indiciile prevzute la pct. 2 al lit. B:
a) cele mai recente Documente Justificative colectate cu
privire la contul respectiv;
b) cel mai recent contract sau cea mai recent documentaie
cu privire la deschiderea contului;
c) cea mai recent documentaie obinut de Instituia
Financiar Raportoare în conformitate cu Procedurile AML/KYC sau
în alte scopuri de reglementare;
d) orice formulare de împuternicire sau de delegare de
semntur valabile; i
e) orice instruciuni permanente în vigoare (altele decât
cele referitoare la un Cont de Depozit) de a transfera fonduri.
3. Excepie, în m sura în care bazele de date con!in
informa"ii suficiente. O Institu#ie Financiar$ Raportoare nu
este obligat% s& efectueze c'utarea în registrul pe suport
hârtie prev(zut) la pct. 2 în m*sura în care informa+iile
disponibile pentru c,utare în format electronic ale Institu-iei
Financiare Raportoare includ:
a) statutul Titularului de cont în ceea ce prive.te
reziden/a;
b) adresa de reziden01 2i adresa de coresponden34 ale
Titularului de cont, aflate în prezent la dosarul Institu5iei
Financiare Raportoare;
c) num6rul (numerele) de telefon al/ale Titularului de cont,
aflat(e) în prezent la dosarul Institu7iei Financiare
Raportoare, dac8 este cazul;
d) în cazul Conturilor Financiare altele decât Conturile de
Depozit, dac9 exist: instruc;iuni permanente pentru a transfera
fonduri din respectivul cont într-un alt cont (inclusiv un cont
aflat la o alt< sucursal= a Institu>iei Financiare Raportoare
sau la o alt? Institu@ie FinanciarA);
e) dacB existC în prezent o menDiune "post-restant" sau "în
atenEia" pentru Titularul de cont; Fi
f) dacG existH orice împuternicire sau delegare de semnIturJ
pentru contul respectiv.

4. Consultarea responsabilului pentru relaii cu clien ii în
scopul obinerii de informaii concrete. În afar de cutarea în
registrul electronic i de cutarea în registrul pe suport
hârtie prevzute la pct. 1 i 2, Institu ia Financiar
Raportoare trebuie s considere drept Cont care face obiectul
raport rii orice Cont cu Valoare Mare încredinat unui
responsabil pentru relaii cu clienii (inclusiv orice Conturi
Financiare agregate respectivului Cont cu Valoare Mare) în cazul
în care responsabilul pentru relaii cu clienii deine
informaii concrete conform crora Titularul de cont este o
Persoan care face obiectul raportrii.
5. Efectele gsirii unor indicii:
a) Dac, în urma examinrii aprofundate a Conturilor cu
Valoare Mare prevzute la lit. C, nu este descoperit niciunul
dintre indiciile enumerate la pct. 2 al lit. B, iar contul nu
este identificat ca fiind deinut de o Persoan care face
obiectul raportrii descris la pct. 4, atunci nu sunt necesare
ac iuni suplimentare pân! în momentul în care intervine o
modificare a circumstan"elor care s# duc$ la asocierea unuia sau
a mai multor indicii cu contul respectiv.
b) În cazul în care, în urma examin%rii aprofundate a
Conturilor cu Valoare Mare, este descoperit oricare dintre
indiciile enumerate la lit. B pct. 2 lit. a)-e), sau în cazul în
care intervine ulterior o modificare a circumstan&elor care duce
la asocierea unuia sau a mai multor indicii cu contul,
Institu'ia Financiar( Raportoare trebuie s) considere contul
drept Cont care face obiectul raport*rii în fiecare stat membru
pentru care este identificat un indiciu, cu excep+ia cazului în
care aceasta alege s, aplice pct. 6 al lit. B -i, cu privire la
respectivul cont, se aplic. una dintre excep/iile prev0zute la
respectivul punct.
c) În cazul în care, în urma examin1rii aprofundate, este
descoperit2 o adres3 purtând men4iunea "post-restant" sau "în
aten5ia" 6i pentru Titularul de cont nu este identificat7 nicio
alt8 adres9 :i niciunul dintre celelalte indicii enumerate la
lit. B pct. 2 lit. (a)-(e) Institu;ia Financiar< Raportoare
trebuie s= ob>in? din partea Titularului de cont respectiv o
autocertificare sau Documente Justificative pentru a stabili
reziden@a fiscalA/ rezidenBele fiscale a/ale respectivului
Titular de cont. În cazul în care o InstituCie FinanciarD
Raportoare nu poate obEine autocertificarea sau Documentele
Justificative respective, aceasta trebuie sF raporteze contul
autoritGHii competente din propriul stat membru drept cont
nedocumentat.
6. În cazul în care un Cont de PersoanI FizicJ Preexistent
nu este un Cont cu Valoare Mare la data de 31 decembrie 2015,

dar devine un Cont cu Valoare Mare începând cu ultima zi a
anului calendaristic urmtor, Instituia Financiar Raportoare
trebuie s finalizeze procedurile de examinare aprofundat cu
privire la respectivul cont în anul calendaristic urmtor anului
în care contul devine un Cont cu Valoare Mare. Dac, pe baza
acestei examinri, respectivul cont este identificat drept Cont
care face obiectul raportrii, Institu ia Financiar Raportoare
are obliga ia de a raporta, anual, informa iile necesare cu
privire la respectivul cont pentru anul în care acesta este
identificat drept Cont care face obiectul raport rii i pentru
anii urmtori, cu excepia cazului în care Titularul de cont
înceteaz s mai fie o Persoan care face obiectul raportrii.
7. Odat ce o Instituie Financiar Raportoare aplic
procedurile de examinare aprofundat pentru un Cont cu Valoare
Mare, Instituia Financiar Raportoare nu este obligat s
aplice din nou respectivele proceduri, în afar de consultarea
responsabilului pentru relaii cu clien ii prev!zut" la pct. 4,
cu privire la acela#i Cont cu Valoare Mare în orice an ulterior,
cu excep$ia cazului în care contul este nedocumentat, caz în
care Institu%ia Financiar& Raportoare ar trebui s' aplice din
nou, anual, respectivele proceduri, pân( în momentul în care
respectivul cont înceteaz) s* mai fie nedocumentat.
8. În cazul în care intervine o modificare a circumstan+elor
privind un Cont cu Valoare Mare care duce la asocierea cu contul
respectiv a unuia sau a mai multor indicii prev,zute la pct. 2
al lit. B, Institu-ia Financiar. Raportoare trebuie s/ considere
contul drept Cont care face obiectul raport0rii în leg1tur2 cu
fiecare stat membru pentru care este identificat un indiciu, cu
excep3ia cazului în care aceasta alege s4 aplice pct. 6 al lit.
B 5i, cu privire la respectivul cont, se aplic6 una dintre
excep7iile prev8zute la punctul men9ionat.
9. O Institu:ie Financiar; Raportoare trebuie s< pun= în
aplicare proceduri prin care s> se asigure c? un responsabil
pentru rela@ii cu clienAii identificB orice modificare a
circumstanCelor referitoare la un cont. De exemplu, în cazul în
care responsabilului pentru relaDii cu clienEii i se comunicF
faptul cG Titularul de cont are o nouH adresI de corespondenJK
într-un stat membru, InstituLia FinanciarM Raportoare are
obligaNia de a considera noua adresO drept o modificare a
circumstanPelor Qi, în cazul în care aceasta alege sR aplice
pct. 6 al lit. B, este obligatS sT obUinV documentele adecvate
din partea Titularului de cont.
D. Examinarea Conturilor de PersoanW FizicX cu Valoare Mare
Preexistente trebuie finalizatY pânZ la 31 decembrie 2016.
Examinarea Conturilor de Persoan[ Fizic\ cu Valoare Mai Mic]
Preexistente trebuie finalizat^ pân_ la 31 decembrie 2017.

E. Orice Cont de Persoan Fizic Preexistent, care a fost
identificat drept Cont ce face obiectul raportrii în temeiul
prezentei seciuni, trebuie considerat drept Cont care face
obiectul raportrii în toi anii urmtori, cu excepia cazului
în care Titularul de cont înceteaz s mai fie o Persoan care
face obiectul raport rii.
SEC IUNEA a IV-a
Diligen  fiscal în ceea ce privete conturile de persoan
fizic noi
---------Titlul seciunii a IV-a din anexa 1 a fost modificat de pct.
1 al art. III din ORDONANA DE URGEN nr. 50 din 27 octombrie
2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 3 noiembrie
2015, prin înlocuirea unei sintagme.
Urmtoarele proceduri se aplic în scopul identificrii
Conturilor care fac obiectul raportrii dintre Conturile de
Persoan Fizic Noi.
A. În ceea ce privete Conturile de Persoan Fizic Noi, în
momentul deschiderii contului, Institu!ia Financiar" Raportoare
trebuie s# ob$in% o autocertificare, care poate face parte din
documenta&ia de deschidere a contului, care permite Institu'iei
Financiare Raportoare s( stabileasc) reziden*a fiscal+
(reziden,ele fiscale) a/ale Titularului de cont -i s. confirme
caracterul rezonabil al respectivei autocertific/ri pe baza
informa0iilor ob1inute de Institu2ia Financiar3 Raportoare în
leg4tur5 cu deschiderea contului, inclusiv eventualele documente
colectate în conformitate cu Procedurile AML/KYC.
B. În cazul în care autocertificarea stabile6te c7 Titularul
de cont este rezident fiscal într-un stat membru, Institu8ia
Financiar9 Raportoare trebuie s: considere contul drept Cont
care face obiectul raport;rii <i autocertificarea trebuie s=
includ>, de asemenea, NIF al Titularului de cont pentru
respectivul stat membru (sub rezerva sec?iunii I lit. D) @i data
naAterii acestuia.
C. În cazul în care intervine o modificare a circumstanBelor
cu privire la un Cont de PersoanC FizicD Nou în urma cEreia
InstituFia FinanciarG Raportoare aflH sau are motive sI afle cJ
autocertificarea iniKialL este incorectM sau nefiabilN,
InstituOia FinanciarP Raportoare nu se poate baza pe
autocertificarea iniQialR Si trebuie sT obUinV o autocertificare
valabilW care sX stabileascY rezidenZa fiscal[ (reziden\ele
fiscale) a/ale Titularului de cont.
SEC]IUNEA a V-a
Diligen^_ fiscal` în ceea ce priveate conturile de entitate
preexistente

---------Titlul seciunii a V-a din anexa 1 a fost modificat de pct.
1 al art. III din ORDONANA DE URGEN  nr. 50 din 27 octombrie
2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 3 noiembrie
2015, prin înlocuirea unei sintagme.
Urmtoarele proceduri se aplic în scopul identificrii
Conturilor care fac obiectul raportrii dintre Conturile de
Entitate Preexistente.
A. Conturi de Entitate care nu fac obiectul obliga iei de
examinare, identificare sau raportare. Cu excep ia cazului în
care Institu ia Financiar Raportoare decide altfel, fie cu
privire la toate Conturile de Entitate Preexistente, fie
separat, cu privire la orice grup clar identificat de astfel de
conturi, un Cont de Entitate Preexistent cu un sold agregat sau
o valoare agregat a contului care nu depete, la data de 31
decembrie 2015, echivalentul în lei a 250.000 USD nu face
obiectul obligaiei de examinare, identificare sau raportare
drept un Cont care face obiectul raportrii, pân în momentul în
care soldul agregat sau valoarea agregat a contului depete
cuantumul respectiv în ultima zi din orice an calendaristic
ulterior.
B. Conturi de entitate care fac obiectul examinrii. Un Cont
de Entitate Preexistent cu un sold sau o valoare agregat a
contului care depete echivalentul în lei a 250.000 USD, la
data de 31 decembrie 2015 i un Cont de Entitate Preexistent
care nu depe te echivalentul în lei a 250.000 USD, la data de
31 decembrie 2015, dar cu un sold sau o valoare agregat! a
contului care dep"#e$te acest cuantum în ultima zi din orice an
calendaristic ulterior, trebuie examinate în conformitate cu
procedurile prev%zute la lit. D.
C. Conturi de entitate care fac obiectul obliga&iei de
raportare. În ceea ce prive'te Conturile de Entitate
Preexistente prev(zute la lit. B, numai conturile care sunt
de)inute de una sau mai multe Entit*+i care sunt Persoane care
fac obiectul raport,rii sau de ENFS (Entit-.i care nu sunt
Institu/ii Financiare) pasive cu una sau mai multe Persoane care
exercit0 controlul care sunt Persoane care fac obiectul
raport1rii sunt considerate drept Conturi care fac obiectul
raport2rii.
D. Proceduri de examinare pentru identificarea Conturilor de
Entitate care fac obiectul obliga3iei de raportare. Pentru
Conturile de Entitate Preexistente prev4zute la lit. B, o
Institu5ie Financiar6 Raportoare trebuie s7 aplice urm8toarele
proceduri de examinare pentru a stabili dac9 contul este de:inut
de una sau mai multe Persoane care fac obiectul raport;rii sau

de ENFS pasive cu una sau mai multe Persoane care exercit
controlul care sunt Persoane care fac obiectul raport rii:
1. S stabileasc dac Entitatea este o Persoan care face
obiectul raportrii:
a) S examineze informaiile p strate în scopuri de
reglementare sau de rela ii cu clien ii (inclusiv informa ii
colectate în conformitate cu Procedurile AML/KYC) pentru a
stabili dac informaiile indic faptul c Titularul de cont
este rezident într-un stat membru. În acest scop, informaiile
care indic faptul c Titularul de cont este rezident într-un
stat membru includ un loc de înregistrare ori de constituire sau
o adres într-un stat membru.
b) Dac informaiile indic faptul c Titularul de cont este
rezident într-un stat membru, Instituia Financiar Raportoare
trebuie s considere contul drept Cont care face obiectul
raportrii, cu excepia cazului în care aceasta obine o
autocertificare din partea Titularului de cont sau stabilete,
în mod rezonabil, pe baza informa iilor aflate în posesia sa sau
care sunt disponibile public, c! Titularul de cont nu este o
Persoan" care face obiectul raport#rii.
2. S$ stabileasc% dac& Entitatea este o ENFS pasiv' cu una
sau mai multe Persoane care exercit( controlul care sunt
Persoane care fac obiectul raport)rii. Cu privire la un Titular
de cont al unui Cont de entitate preexistent (inclusiv o
Entitate care este o Persoan* care face obiectul raport+rii),
Institu,ia Financiar- Raportoare trebuie s. stabileasc/ dac0
Titularul de cont este o ENFS pasiv1 cu una sau mai multe
Persoane care exercit2 controlul care sunt Persoane care fac
obiectul raport3rii. În cazul în care oricare dintre Persoanele
care exercit4 controlul asupra unei ENFS pasive este o Persoan5
care face obiectul raport6rii, atunci contul trebuie considerat
drept un Cont care face obiectul raport7rii. În cursul
stabilirii acestor elemente, Institu8ia Financiar9 Raportoare
trebuie s: respecte orient;rile de la pct. 2 lit. a)-c) în
ordinea cea mai adecvat< circumstan=elor:
a) S> stabileasc? dac@ Titularul de cont este o ENFS pasivA.
În scopul de a stabili dacB Titularul de cont este o ENFS
pasivC, InstituDia FinanciarE Raportoare trebuie sF obGinH o
autocertificare din partea Titularului de cont pentru a stabili
statutul acestuia, cu excepIia cazului în care existJ informaKii
aflate în posesia sa sau disponibile public, pe baza cLrora
poate stabili în mod rezonabil cM Titularul de cont este o ENFS
activN sau o InstituOie FinanciarP, alta decât o Entitate de
InvestiQii prevRzutS la secTiunea a VIII-a lit. A pct. 6 lit. b)
care nu este o InstituUie FinanciarV dintr-o JurisdicWie
ParticipantX.

b) S stabileasc Persoanele care exercit controlul asupra
unui Titular de cont. În scopul stabilirii Persoanelor care
exercit controlul asupra unui Titular de cont, o Instituie
Financiar Raportoare se poate baza pe informaiile colectate i
pstrate în conformitate cu Procedurile AML/KYC.
c) S stabileasc dac o Persoan care exercit controlul
asupra unei ENFS pasive este o Persoan care face obiectul
raportrii. Pentru a stabili dac o Persoan care exercit
controlul asupra unei ENFS pasive este o Persoan care face
obiectul raportrii, o Instituie Financiar Raportoare se poate
baza pe:
(i) informaii colectate i pstrate în conformitate cu
Procedurile AML/KYC în cazul unui Cont de entitate preexistent
deinut de una sau mai multe ENFS cu un sold sau o valoare
agregat care nu depete echivalentul în lei a 1.000.000 USD;
sau
(ii) o autocertificare din partea Titularului de cont sau a
Persoanei care exercit controlul privind statul membru (statele
membre) sau privind alt jurisdic!ie (alte jurisdic"ii) în care
Persoana care exercit# controlul are reziden$a fiscal%.

E. Calendarul punerii în aplicare a examin&rii 'i proceduri
suplimentare aplicabile Conturilor de Entitate Preexistente:
1. Examinarea Conturilor de Entitate Preexistente cu un sold
sau o valoare agregat( a contului care dep)*e+te, la data de 31
decembrie 2015, echivalentul în lei a 250.000 USD trebuie
finalizat, pân- la data de 31 decembrie 2017.
2. Examinarea Conturilor de Entitate Preexistente cu un sold
sau o valoare agregat. a contului care nu dep/0e1te, la data de
31 decembrie 2015, echivalentul în lei a 250.000 USD, dar
dep23e4te cuantumul respectiv la data de 31 decembrie a unui an
ulterior trebuie finalizat5 în anul calendaristic urm6tor anului
în care soldul sau valoarea agregat7 a contului dep89e:te acest
cuantum.
3. În cazul în care intervine o modificare a circumstan;elor
cu privire la un Cont de Entitate Preexistent în urma c<reia
Institu=ia Financiar> Raportoare afl? sau are motive s@ afle cA
autocertificarea sau alte documente asociate cu un cont sunt
incorecte sau nefiabile, InstituBia FinanciarC Raportoare
trebuie sD stabileascE din nou statutul contului în conformitate
cu procedurile prevFzute la lit. D.
SECGIUNEA a VI-a

noi

Diligen

fiscal în ceea ce privete conturile de entitate

---------Titlul seciunii a VI-a din anexa 1 a fost modificat de pct.
1 al art. III din ORDONANA DE URGEN nr. 50 din 27 octombrie
2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 3 noiembrie
2015, prin înlocuirea unei sintagme.
Urm toarele proceduri se aplic în scopul identific rii
Conturilor care fac obiectul raport rii dintre Conturile de
Entitate Noi.
Proceduri de examinare pentru identificarea Conturilor de
entitate care fac obiectul obliga iei de raportare. Pentru
Conturile de Entitate Noi, o Instituie Financiar Raportoare
trebuie s aplice urmtoarele proceduri de examinare pentru a
stabili dac contul este deinut de una sau mai multe Persoane
care fac obiectul raportrii sau de ENFS pasive cu una sau mai
multe Persoane care exercit controlul care sunt Persoane care
fac obiectul raportrii:
1. S stabileasc dac Entitatea este o Persoan care face
obiectul raportrii:
a) S obin o autocertificare, care poate face parte din
documentaia de deschidere a contului, care permite Institu iei
Financiare Raportoare s! stabileasc" reziden#a fiscal$
(reziden%ele fiscale) a/ale Titularului de cont &i s' confirme
caracterul rezonabil al respectivei autocertific(ri pe baza
informa)iilor ob*inute de Institu+ia Financiar, Raportoare în
leg-tur. cu deschiderea contului, inclusiv eventualele documente
colectate în conformitate cu Procedurile AML/KYC. În cazul în
care Entitatea certific/ faptul c0 nu are reziden12 fiscal3,
Institu4ia Financiar5 Raportoare se poate baza pe adresa
sediului principal al Entit67ii pentru a stabili reziden8a
Titularului de cont.
b) Dac9 autocertificarea indic: faptul c; Titularul de cont
este rezident într-un stat membru, Institu<ia Financiar=
Raportoare trebuie s> considere contul drept Cont care face
obiectul raport?rii, cu excep@ia cazului în care aceasta
stabileAte în mod rezonabil, pe baza informaBiilor aflate în
posesia sa sau care sunt disponibile public, cC Titularul de
cont nu este o PersoanD care face obiectul raportErii în
legFturG cu respectivul stat membru.
2. SH stabileascI dacJ Entitatea este o ENFS pasivK cu una
sau mai multe Persoane care exercitL controlul care sunt
Persoane care fac obiectul raportMrii. Cu privire la un Titular
de cont al unui Cont de Entitate Nou (inclusiv o Entitate care
este o PersoanN care face obiectul raportOrii), InstituPia

Financiar Raportoare trebuie s stabileasc dac Titularul de
cont este o ENFS pasiv cu una sau mai multe Persoane care
exercit controlul care sunt Persoane care fac obiectul
raportrii. În cazul în care oricare dintre Persoanele care
exercit controlul asupra unei ENFS pasive este o Persoan care
face obiectul raport rii, atunci contul trebuie considerat drept
un Cont care face obiectul raport rii. În cursul stabilirii
acestor elemente, Institu ia Financiar Raportoare trebuie s
respecte orientrile de la lit. a)-c) în ordinea cea mai
adecvat circumstanelor:
a) S stabileasc dac Titularul de cont este o ENFS pasiv.
În scopul de a stabili dac Titularul de cont este o ENFS
pasiv, Instituia Financiar Raportoare trebuie s se bazeze pe
o autocertificare din partea Titularului de cont pentru a
stabili statutul acestuia, cu excepia cazului în care exist
informaii aflate în posesia sa sau disponibile public, pe baza
crora poate stabili în mod rezonabil c Titularul de cont este
o ENFS activ sau o Institu ie Financiar!, alta decât o Entitate
de investi"ii prev#zut$ la sec%iunea a VIII-a lit. A pct. 6 lit.
b) care nu este o Institu&ie Financiar' dintr-o Jurisdic(ie
Participant).
b) S* stabileasc+ Persoanele care exercit, controlul asupra
unui Titular de cont. În scopul stabilirii Persoanelor care
exercit- controlul asupra unui Titular de cont, o Institu.ie
Financiar/ Raportoare se poate baza pe informa0iile colectate 1i
p2strate în conformitate cu Procedurile AML/KYC.
c) S3 stabileasc4 dac5 o Persoan6 care exercit7 controlul
asupra unei ENFS pasive este o Persoan8 care face obiectul
raport9rii. Pentru a stabili dac: o Persoan; care exercit<
controlul asupra unei ENFS pasive este o Persoan= care face
obiectul raport>rii, o Institu?ie Financiar@ Raportoare se poate
baza pe o autocertificare din partea Titularului de cont sau a
respectivei Persoane care exercitA controlul.
SECBIUNEA a VII-a
Norme speciale de diligenCD fiscalE
---------Titlul secFiunii a VII-a din anexa 1 a fost modificat de
pct. 1 al art. III din ORDONANGA DE URGENHI nr. 50 din 27
octombrie 2015, publicatJ în MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 3
noiembrie 2015, prin înlocuirea unei sintagme.
Se aplicK urmLtoarele norme suplimentare în punerea în
aplicare a procedurilor de diligenMN fiscalO menPionate
anterior:
----------

Partea introductiv a primului alineat al seciunii a VII-a
din anexa 1 a fost modificat de pct. 1 al art. III din
ORDONANA DE URGEN nr. 50 din 27 octombrie 2015, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 3 noiembrie 2015, prin înlocuirea
unei sintagme.
A. Recurgerea la autocertificri i Documente Justificative.
O Institu ie Financiar Raportoare nu se poate baza pe
autocertificare sau pe Documente Justificative în cazul în care
Institu ia Financiar Raportoare tie sau are motive s tie c
autocertificarea sau Documentele Justificative sunt incorecte
sau nefiabile.
B. Proceduri alternative pentru Conturile Financiare
deinute de beneficiari persoane fizice ai unui Contract de
asigurare cu valoare de rscumprare sau ai unui Contract de
rent viager i pentru Contractele de asigurare cu valoare de
rscumprare de grup sau pentru Contractele de rent viager de
grup. O Instituie Financiar Raportoare poate presupune c un
beneficiar persoan fizic (altul decât de in!torul) al unui
Contract de asigurare cu valoare de r"scump#rare sau al unui
Contract de rent$ viager% care beneficiaz& de o indemniza'ie de
deces nu este o Persoan( care face obiectul raport)rii *i poate
considera un astfel de Cont Financiar ca nefiind un Cont care
face obiectul raport+rii, cu excep,ia cazului în care Institu-ia
Financiar. Raportoare /tie sau are motive s0 1tie c2
beneficiarul este o Persoan3 care face obiectul raport4rii. O
Institu5ie Financiar6 Raportoare are motive s7 8tie c9
beneficiarul unui Contract de asigurare cu valoare de
r:scump;rare sau al unui Contract de rent< viager= este o
Persoan> care face obiectul raport?rii dac@ informaAiile
colectate de cBtre InstituCia FinanciarD Raportoare Ei asociate
respectivului beneficiar conFin indicii conform celor prevGzute
la secHiunea a III-a lit. B. În cazul în care o InstituIie
FinanciarJ Raportoare deKine informaLii concrete sau are motive
sM Ntie cO beneficiarul este o PersoanP care face obiectul
raportQrii, InstituRia FinanciarS Raportoare trebuie sT respecte
procedurile de la SecUiunea a III-a lit. B. O InstituVie
FinanciarW Raportoare poate considera un Cont Financiar care
constX în participaYia de care beneficiazZ un membru în cadrul
unui Contract de asigurare cu valoare de r[scump\rare de grup
sau al unui Contract de rent] viager^ de grup ca fiind un Cont
Financiar care este un cont care nu face obiectul raport_rii
pân` la data la care suma respectiva trebuie plbtitc
angajatului/dedinetorului unui certificat sau beneficiarului, în
cazul în care Contul Financiar care constf în participagia de
care beneficiazh un membru în cadrul unui Contract de asigurare

cu valoare de rscump rare de grup sau al unui Contract de rent
viager de grup îndeplinete urmtoarele cerine:
(i) contractul de asigurare cu valoare de rscumprare de
grup sau Contractul de rent viager de grup îi este emis unui
angajator i asigur cel pu in 25 de angajai/deintori de
certificate;
(ii) angajatul/deintorul de certificate are dreptul s
beneficieze de orice valoare înscris în contract în legtur cu
participaia sa i s numeasc beneficiari pentru indemnizaia
pltibil la decesul angajatului; i
(iii) suma agregat pl tibil! oric"rui angajat/de#in$tor de
certificat sau beneficiar nu dep%&e'te echivalentul în lei a
1.000.000 USD.
Termenul "Contract de asigurare cu valoare de r(scump)rare
de grup" înseamn* un Contract de asigurare cu valoare de
r+scump,rare care: (i) asigur- persoane fizice care sunt
afiliate prin intermediul unui angajator, al unei organiza.ii
profesionale, al unui sindicat ori al altei asocia/ii sau
grup0ri; 1i (ii) impune plata unei prime pentru fiecare membru
al grupului (sau membru al unei categorii din cadrul grupului),
care este stabilit2 f3r4 a lua în considerare caracteristicile
individuale de s5n6tate, altele decât vârsta, genul 7i
obiceiurile legate de fumat ale respectivului membru al grupului
(sau ale categoriei de membri).
Termenul "Contract de rent8 viager9 de grup" înseamn: un
Contract de rent; viager< în care creditorii sunt persoane
fizice care sunt afiliate prin intermediul unui angajator, al
unei organiza=ii profesionale, al unui sindicat ori al altei
asocia>ii sau grup?ri.
C. Norme privind Agregarea soldurilor conturilor @i
Conversia monetarA
1. Agregarea Conturilor de persoanB fizicC. În scopul
stabilirii soldului sau a valorii agregate Conturilor Financiare
deDinute de o persoanE fizicF, o InstituGie FinanciarH
Raportoare are obligaIia de a agrega toate Conturile Financiare
administrate de InstituJia FinanciarK Raportoare sau de o
Entitate afiliatL, dar numai în mMsura în care sistemele
informatice ale InstituNiei Financiare Raportoare aratO o
legPturQ între Conturile Financiare prin referire la un element
de date, cum ar fi numRrul de client sau NIF, Si permit
agregarea soldurilor sau a valorii conturilor. FiecTrui titular
al unui Cont Financiar deUinut în comun i se atribuie soldul sau
valoarea integralV a Contului Financiar deWinut în comun în
scopul aplicXrii cerinYelor privind agregarea prevZzute la
prezentul punct.

2. Agregarea Conturilor de entitate. În scopul stabilirii
soldului sau a valorii agregate a Conturilor Financiare deinute
de o Entitate, o Institu ie Financiar Raportoare are obligaia
de a lua în considerare toate Conturile Financiare care sunt
administrate de Instituia Financiar Raportoare sau de o
Entitate afiliat, dar numai în msura în care sistemele
informatice ale Instituiei Financiare Raportoare arat o
leg tur între Conturile Financiare prin referire la un element
de date, cum ar fi num rul de client sau NIF, i permit
agregarea soldurilor sau a valorilor conturilor. Fiecrui
titular al unui Cont Financiar deinut în comun i se atribuie
soldul sau valoarea integral a Contului Financiar deinut în
comun în scopul aplicrii cerinelor privind agregarea prevzute
la prezentul punct.
3. Norme speciale privind agregarea conturilor aplicabile
responsabililor pentru relaii cu clienii. În scopul stabilirii
soldului sau a valorii agregate a Conturilor Financiare deinute
de o persoan, pentru a stabili dac un Cont Financiar este un
Cont cu Valoare Mare, o Instituie Financiar Raportoare are, de
asemenea, obligaia, în cazul oricror Conturi Financiare cu
privire la care responsabilul pentru relaii cu clienii tie
sau are motive s! "tie c# sunt în mod direct sau indirect
de$inute, controlate sau instituite (altfel decât în capacitate
fiduciar%) de c&tre aceea'i persoan(, de a agrega toate
respectivele conturi.
4. Toate sumele exprimate în monedele diferitelor state
membre se citesc ca incluzând sumele echivalente în lei.
SEC)IUNEA a VIII-a
Defini*iile termenilor
Urm+torii termeni sunt defini,i în continuare:
A. Institu-ie Financiar. Raportoare
1. Termenul "Institu/ie Financiar0 Raportoare" înseamn1
orice Institu2ie Financiar3 din România care nu este o
Institu4ie Financiar5 Nonraportoare. Termenul "Institu6ie
Financiar7 din România" înseamn8: (i) orice Institu9ie
Financiar: care este rezident; în România, dar exclude orice
sucursal< a respectivei Institu=ii Financiare care se afl> în
afara teritoriului României; ?i (ii) orice sucursal@ a unei
InstituAii Financiare care nu este rezidentB în România, în
cazul în care sucursala respectivC se aflD în România.
2. Termenul "InstituEie FinanciarF dintr-o JurisdicGie
ParticipantH" înseamnI: (i) orice InstituJie FinanciarK care
este rezidentL într-o JurisdicMie ParticipantN, dar exclude
orice sucursalO a respectivei InstituPii Financiare care se aflQ
în afara teritoriului JurisdicRiei Participante; Si (ii) orice
sucursalT a unei InstituUii Financiare care nu este rezidentV

într-o Jurisdicie Participant, în cazul în care sucursala
respectiv se afl într-o Jurisdicie Participant.
3. Termenul "Instituie Financiar" înseamn o Institu ie de
Custodie, o Institu ie Depozitar , o Entitate de Investi ii sau
o Companie de asigur ri determinat.
4. Termenul "Instituie de Custodie" înseamn orice Entitate
care deine, ca parte substanial a activitii sale, Active
Financiare în contul unor teri. O Entitate deine, ca parte
substanial a activitii sale, Active Financiare în contul
unor teri dac venitul brut al Entitii atribuibil de inerii
de Active Financiare !i serviciilor financiare conexe este egal
sau mai mare de 20% din venitul brut al Entit"#ii pe perioada
cea mai scurt$ dintre urm%toarele: (i) perioada de trei ani care
se încheie la data de 31 decembrie (sau în ultima zi a unei
perioade contabile care nu este un an calendaristic) dinaintea
anului în care se efectueaz& calculul; sau (ii) perioada în
cursul c'reia Entitatea a existat.
5. Termenul "Institu(ie Depozitar)" înseamn* orice Entitate
care atrage depozite în cadrul obi+nuit al activit,-ii bancare
sau al unei activit./i similare.
6. Termenul "Entitate de Investi0ii" înseamn1 orice
Entitate:
a) care desf23oar4, ca activitate principal5, una sau mai
multe dintre urm6toarele activit78i ori opera9iuni pentru sau în
numele unui client:
(i) tranzac:ii cu instrumente de pia;< monetar= (cecuri,
bonuri de trezorerie, certificate de depozit, instrumente
derivate etc.); schimb valutar; instrumente în materie de schimb
valutar, rata dobânzii >i indici bursieri; titluri de valoare
transferabile; sau tranzac?ii la termen cu m@rfuri;
(ii) administrarea individualA Bi colectivC a portofoliului;
sau
(iii) care investeDte, administreazE sau gestioneazF în alt
mod Active Financiare sau bani în numele altor persoane;
sau
b) al cGrei venit brut provine în principal din activitHIi
de investire, reinvestire sau tranzacJionare de Active
Financiare, în cazul în care Entitatea este administratK de
cLtre o altM Entitate care este o InstituNie DepozitarO, o
InstituPie de Custodie, o Companie de asigurQri specificatR sau
o Entitate de InvestiSii, astfel cum sunt prevTzute la lit. (a).
O Entitate este consideratU a desfVWura ca activitate
principalX una sau mai multe dintre activitYZile prev[zute la
lit. a), sau venitul brut al unei Entit\]i este atribuibil în
principal activit^_ilor de investire, reinvestire sau
tranzac`ionare de Active Financiare în sensul prezentei litere,

în cazul în care venitul brut al Entit ii atribuibil
activitilor relevante este egal sau mai mare de 50% din
venitul brut al Entitii pe perioada cea mai scurt dintre
urmtoarele: (i) perioada de trei ani care se încheie la data de
31 decembrie a anului dinaintea anului în care se efectueaz
calculul; sau (ii) perioada în cursul c reia Entitatea a
existat. Termenul "Entitate de Investi ii" nu include o Entitate
care este o ENFS activ , întrucât Entitatea respectiv
îndepline te oricare dintre criteriile prevzute la lit. D pct.
8 lit. d)-g).
Prezentul punct se interpreteaz într-o manier consecvent
cu limbajul similar utilizat în definiia termenului "Instituie
Financiar" din recomandrile Grupului de Aciune Financiar.
7. Termenul "Activ Financiar" include un titlu de valoare
(de exemplu, aciuni în cadrul capitalului unei societi
comerciale; participaii în capitalurile proprii sau dreptul la
beneficii în cadrul unui parteneriat deinut de muli asociai
sau cotat la burs sau în cadrul unei fiducii; bilete la ordin,
obliga iuni sau alte titluri de datorie), drepturi generate de
un parteneriat, o marf!, un swap (de exemplu, swap pe rata
dobânzii, swap valutar, swap de baz", rat# de dobând$ cu plafon
maxim, rat% de dobând& cu prag minim, swap pe m'rfuri, swap pe
ac(iuni, swap pe indici bursieri )i acorduri similare), un
Contract de asigurare sau un Contract de rent* viager+ sau orice
dobând, (inclusiv un contract de tip futures sau forward sau o
op-iune) în leg.tur/ cu un titlu de valoare, drepturi generate
de un parteneriat, o marf0, un swap, un Contract de asigurare
sau un Contract de rent1 viager2. Termenul "Activ Financiar" nu
include drepturile directe asupra unor bunuri imobile, care s3
nu fie titluri de datorie.
8. Termenul "Companie de asigur4ri specificat5" înseamn6
orice Entitate care este o companie de asigur7ri (sau societatea
holding a unei companii de asigur8ri) care emite sau este
obligat9 s: efectueze pl;<i cu privire la un Contract de
asigurare cu valoare de r=scump>rare sau la un Contract de rent?
viager@.
B. InstituAie FinanciarB Nonraportoare
1. Termenul "InstituCie FinanciarD Nonraportoare" înseamnE
orice InstituFie FinanciarG care este:
a) o Entitate guvernamentalH, o OrganizaIie internaJionalK
sau o BancL centralM, în afarN de situaOiile care se referP la o
platQ care derivR dintr-o obligaSie care incumbT în legUturV cu
o activitate financiarW comercialX de tipul celor desfYZurate de
o Companie de asigur[ri specificat\, de o Institu]ie de Custodie
sau de o Institu^ie depozitar_;

b) un Fond de pensii cu participare larg; un Fond de pensii
cu participare restrâns ; un Fond de pensii al unei Entiti
guvernamentale, al unei Organizaii internaionale sau al unei
Bnci centrale; sau un Emitent de carduri de credit calificat;
c) orice alt Entitate care prezint un risc sc zut de a fi
utilizat pentru evaziune fiscal are caracteristici similare în
mod substan ial cu oricare dintre Entit ile prevzute la lit.
a) i b) i este inclus pe lista Instituiilor Financiare
Nonraportoare prevzut la art. 291 alin. (7), cu condiia ca
statutul respectivei Entiti drept Instituie Financiar
Nonraportoare s nu aduc atingere obiectivelor cap. I al
titlului X;
d) un Organism de plasament colectiv exceptat; sau
e) o fiducie, în msura în care fiduciarul este o Instituie
Financiar Raportoare i raporteaz! toate informa"iile care
trebuie raportate în conformitate cu Sec#iunea I cu privire la
toate Conturile fiduciei care fac obiectul raport$rii.
2. Termenul "Entitate guvernamental%" înseamn& Guvernul
României sau al unei alte jurisdic'ii, orice subdiviziune
politic( a României sau a unei alte jurisdic)ii (care, pentru
evitarea oric*rei ambiguit+,i, include un stat, o provincie, un
jude- sau o localitate) sau orice organism sau agen.ie
de/inut(0) integral de România sau de o alt1 jurisdic2ie ori de
una sau mai multe dintre subdiviziunile sus-men3ionate (fiecare
reprezentând o "Entitate guvernamental4"). Aceast5 categorie
este alc6tuit7 din p8r9i integrante, entit:;i controlate <i
subdiviziuni politice ale României sau ale unei alte
jurisdic=ii:
a) O "parte integrant>" a României sau a unei alte
jurisdic?ii înseamn@ orice persoanA, organizaBie, agenCie,
birou, fond, organism public sau alt organism, oricare ar fi
denumirea sa, care constituie o autoritate administrativD a
României sau a unei alte jurisdicEii. Veniturile nete ale
autoritFGii administrative trebuie sH fie creditate contului
propriu al acesteia sau altor conturi ale României sau al unei
alte jurisdicIii Ji nicio parte a acestora nu trebuie sK revinL
în beneficiul vreunei persoane private. O parte integrantM nu
include nicio persoanN fizicO care este un membru al guvernului,
funcPionar sau administrator care acQioneazR cu titlu privat sau
personal;
b) O entitate controlatS înseamnT o Entitate care este,
formal, separatU de România sau altV jurisdicWie sau care
constituie, în alt mod, o entitate juridicX separatY, cu
condiZia ca:

(i) Entitatea s fie deinut i controlat în totalitate de
una sau mai multe Entiti guvernamentale, direct sau prin
intermediul uneia sau al mai multor entiti controlate;
(ii) veniturile nete ale Entit ii s fie creditate contului
propriu al acesteia sau altor conturi ale uneia sau ale mai
multor Entit i guvernamentale i nicio parte a acestora s nu
revin în beneficiul vreunei persoane private; i
(iii) activele Entitii s revin uneia sau mai multor
Entiti guvernamentale în momentul dizolvrii acesteia.
c) Venitul nu revine în beneficiul persoanelor fizice în
cazul în care respectivele persoane sunt beneficiarii-int ai
unui program guvernamental, iar activitile din cadrul
programului sunt desfurate pentru publicul larg în interes
general sau se refer la administrarea unei p r!i a guvernului.
Cu toate acestea, sub rezerva dispozi"iilor anterioare, se
consider# c$ venitul revine în beneficiul persoanelor fizice în
cazul în care este ob%inut din folosirea unei Entit&'i
Guvernamentale pentru a desf()ura o activitate comercial*, cum
ar fi o activitate bancar+ comercial,, care furnizeaz- servicii
financiare persoanelor fizice.

3. Termenul "Organiza.ie interna/ional0" înseamn1 orice
organiza2ie interna3ional4 ori agen5ie sau organism de6inut în
totalitate de aceasta. Aceast7 categorie include orice
organiza8ie interguvernamental9 (inclusiv o organiza:ie
suprana;ional<): (i) care este alc=tuit> în primul rând din
guverne; (ii) care are în vigoare un acord privind sediul sau un
acord în mod fundamental similar cu România; ?i (iii) al c@rei
venit nu revine în beneficiul unor persoane private.
4. Termenul "BancA centralB" înseamnC Banca NaDionalE a
României.
5. Termenul "Fond de pensii cu participare largF" înseamnG
un fond instituit pentru a furniza beneficii cu titlu de pensie,
indemnizaHii de invaliditate sau de deces sau orice combinaIie a
acestora cJtre beneficiari care sunt actuali sau foKti angajaLi
(sau persoanele desemnate de cMtre respectivii angajaNi) ai
unuia sau ai mai multor angajatori în schimbul unor servicii
prestate, cu condiOia ca fondul:
a) sP nu aibQ un singur beneficiar cu dreptul la mai mult de
5% din activele fondului;
b) sR facS obiectul normelor guvernamentale Ti sU raporteze
informaVii autoritWXilor fiscale; Yi
c) sZ îndeplineasc[ cel pu\in una dintre urm]toarele
cerin^e:

(i) fondul este, în general, scutit de la plata impozitului
pe veniturile din investiii sau impozitarea acestor venituri
este amânat sau impozitat cu o cot redus, datorit
statutului su de fond de pensii sau regim de pensii;
(ii) fondul primete cel puin 50% din contribu iile sale
totale [altele decât transferurile de active de la alte regimuri
prev zute la pct. 5-7 sau din conturile de pensii prev zute la
lit. C pct. 17 lit. a)] din partea angajatorilor care le
finan eaz ;
(iii) plile sau retragerile din fond sunt permise numai în
cazul producerii unor evenimente determinate legate de
pensionare, invaliditate sau deces [cu excepia plilor
periodice ctre alte fonduri de pensii prevzute la lit. B pct.
5-7 i a conturilor de pensii prevzute la lit. C pct. 17 lit.
a)] sau, în cazul efecturii de pli sau de retrageri înainte
de evenimentele determinate, se aplic sanciuni; sau
(iv) contribuiile angajailor (altele decât anumite
contribuii autorizate) la fond sunt limitate în funcie de
venitul câ tigat de angajat sau nu pot dep!"i, anual,
echivalentul în lei a 50.000 USD, aplicând normele stabilite la
Sec#iunea a VII-a lit. C privind Agregarea conturilor $i
Conversia monetar%.
6. Termenul "Fond de pensii cu participare restrâns&"
înseamn' un fond instituit pentru a furniza beneficii cu titlu
de pensii sau indemniza(ii de invaliditate sau de deces c)tre
beneficiari care sunt actuali sau fo*ti angaja+i (sau persoanele
desemnate de c,tre respectivii angaja-i) ai unuia sau ai mai
multor angajatori în schimbul unor servicii prestate, cu
urm.toarele condi/ii:
a) fondul s0 aib1 mai pu2in de 50 de participan3i;
b) fondul s4 fie finan5at de unul sau mai mul6i angajatori
care nu sunt Entit78i de Investi9ii sau ENFS pasive;
c) contribu:iile angajatului ;i ale angajatorului la fond
[altele decât transferurile de active din conturile de pensii
prev<zute la lit. C pct. 17 lit. a)] s= fie limitate în func>ie
de venitul câ?tigat @i, respectiv, de remunerarea angajaAilor;
d) participanBii care nu sunt rezidenCi ai statului membru
în care este stabilit fondul sD nu aibE dreptul la mai mult de
20% din activele fondului; Fi
e) fondul sG facH obiectul normelor guvernamentale Ii sJ
raporteze informaKii autoritLMilor fiscale.
7. Termenul "Fond de pensii al unei EntitNOi guvernamentale,
al unei OrganizaPii internaQionale sau al unei BRnci centrale"
înseamnS un fond instituit de o Entitate guvernamentalT, o

Organizaie interna ional sau o Banc central pentru a furniza
beneficii cu titlu de pensii sau indemnizaii de invaliditate
sau de deces ctre beneficiari sau participani care sunt
actuali sau foti angaja i (sau persoanele desemnate de c tre
respectivii angaja i) sau care nu sunt actuali sau fo ti
angaja i, dac respectivele beneficii sunt acordate unor astfel
de beneficiari sau participani în schimbul unor servicii
personale prestate pentru Entitatea guvernamental, Organizaia
internaional sau Banca central respective.
8. Termenul "Emitent de carduri de credit calificat"
înseamn o Instituie Financiar care îndeplinete urmtoarele
cerine:
a) Instituia Financiar este o Instituie Financiar doar
pentru c este un emitent de carduri de credit care atrage
depozite numai atunci când un client face o plat care dep!"e#te
soldul datorat cu privire la card $i pl%&ile în exces nu sunt
restituite imediat clientului; 'i
b) anterior datei de 1 ianuarie 2016 sau începând cu data
men(ionat), Institu*ia Financiar+ pune în aplicare politici ,i
proceduri fie pentru a împiedica un client de la a face o platexcedentar. care dep/0e1te echivalentul în lei a 50.000 USD, fie
pentru a asigura faptul c2 orice plat3 excedentar4 efectuat5 de
un client peste cuantumul respectiv este restituit6 clientului
în termen de 60 de zile, aplicând, în fiecare caz, normele
prev7zute la Sec8iunea a VII-a lit. C privind Agregarea
conturilor 9i Conversia monetar:. În acest sens, o plat;
excedentar< a unui client nu se refer= la solduri creditoare
aferente unor debite contestate, ci include soldurile creditoare
rezultate din restituiri de m>rfuri.
9. Termenul "Organism de plasament colectiv exceptat"
înseamn? o Entitate de Investi@ii care este reglementatA ca
organism de plasament colectiv, cu condiBia ca toate drepturile
asupra organismului de plasament colectiv sC fie deDinute de
cEtre sau prin intermediul unor persoane fizice sau EntitFGi
care nu sunt Persoane care fac obiectul raportHrii, cu excepIia
unei ENFS pasive cu Persoane care exercitJ controlul care sunt
Persoane care fac obiectul raportKrii.
Simplul fapt cL organismul de plasament colectiv a emis
acMiuni fizice la purtNtor nu împiedicO o Entitate de investiPii
care este reglementatQ ca organism de plasament colectiv sR se
încadreze drept Organism de plasament colectiv exceptat, în
urmStoarele condiTii:
a) organismul de plasament colectiv sU nu fi emis Vi sW nu
emitX niciun fel de acYiuni fizice la purtZtor ulterior datei de
31 decembrie 2015;

b) organismul de plasament colectiv s retrag toate
aciunile respective în caz de rscumprare;
c) organismul de plasament colectiv s îndeplineasc
procedurile de diligen fiscal prev zute în sec iunile II-VII
i s raporteze orice informaii solicitate care trebuie
raportate cu privire la orice astfel de aciuni atunci când
respectivele aciuni sunt prezentate pentru rscumprare sau
alte forme de plat; i
---------Lit. c) a pct. 9, lit. B a seciunii a VIII-a din anexa 1 a
fost modificat de pct. 1 al art. III din ORDONANA DE URGEN
nr. 50 din 27 octombrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr.
817 din 3 noiembrie 2015, prin înlocuirea unei sintagme.
d) organismul de plasament colectiv s fi instituit politici
i proceduri pentru a se asigura c astfel de aciuni sunt
rscump rate sau imobilizate cât mai curând posibil !i, în orice
caz, anterior datei de 1 ianuarie 2018.

C. Cont Financiar
1. Termenul "Cont Financiar" înseamn" un cont administrat de
o Institu#ie Financiar$ %i include un Cont de Depozit, un Cont
de Custodie &i:
a) în cazul unei Entit'(i de Investi)ii, orice drepturi
aferente capitalului sau datoriei apar*inând Institu+iei
Financiare. F,r- a aduce atingere dispozi.iilor anterioare,
termenul "Cont Financiar" nu include niciun drept aferent
capitalului sau datoriei unei Entit/0i care este o Entitate de
Investi1ii doar din motivul c2 aceasta: (i) presteaz3 un
serviciu de consiliere în investi4ii 5i ac6ioneaz7 în numele;
sau (ii) administreaz8 portofolii ale unui client 9i ac:ioneaz;
în numele acestuia în scopul realiz<rii de investi=ii, de
gestionare sau de administrare a Activelor Financiare depuse în
numele clientului la o Institu>ie Financiar?, alta decât
respectiva Entitate;
b) în cazul unei Institu@ii Financiare care nu este
prevAzutB la lit. (a), orice drept aferent capitalului sau
datoriei InstituCiei Financiare, în cazul în care categoria de
drepturi a fost stabilitD cu scopul de a evita raportarea în
conformitate cu SecEiunea I; Fi
c) orice Contract de asigurare cu valoare de rGscumpHrare Ii
orice Contract de rentJ viagerK emis sau administrat de cLtre o
InstituMie FinanciarN, altul decât o rentO viagerP imediatQ,
nelegatR de investiSii, netransferabilT, care îi este emisU unei
persoane fizice Vi corespunde unei pensii sau unei indemnizaWii

de invaliditate furnizate în cadrul unui cont care este un Cont
Exclus.
Termenul "Cont Financiar" nu include niciun cont care este
un Cont Exclus.
2. Termenul "Cont de Depozit" include orice cont comercial,
de debit, de economii, la termen, de consemnaiuni, sau un cont
a crui existen  este documentat printr-un certificat de
depozit, de economii, de investiii, un certificat de îndatorare
sau un alt instrument similar pstrat de o Instituie Financiar
în cadrul obi nuit al activit ii bancare sau al unei activit i
similare. Un Cont de Depozit include, de asemenea, o sum
deinut de o companie de asigurri în temeiul unui contract de
investiii cu garanie sau al unui acord similar care are drept
scop plata sau creditarea de dobânzi ctre titular.
3. Termenul "Cont de Custodie" înseamn un cont (altul decât
un Contract de asigurare sau un Contract de rent viager) care
conine unul sau mai multe Active Financiare în beneficiul altei
persoane.
4. Termenul "Participaie în capitalurile proprii" înseamn,
în cazul unui parteneriat care este o Instituie Financiar, o
participaie fie la capitalul, fie la profitul parteneriatului.
În cazul unei fiducii care este o Instituie Financiar, o
Participa ie în capitalurile proprii este considerat! a fi
de"inut# de c$tre orice persoan% asimilat& unui constituitor sau
unui beneficiar al întregii fiducii sau a unei p'r(i a acesteia
ori oric)rei alte persoane fizice care exercit* un control
efectiv definitiv asupra fiduciei. O Persoan+ care face obiectul
raport,rii va fi considerat- beneficiar al unei fiducii dac.
respectiva Persoan/ care face obiectul raport0rii are dreptul de
a primi, direct sau indirect (de exemplu, prin intermediul unui
mandatar), o distribu1ie obligatorie sau poate primi, direct sau
indirect, o distribu2ie discre3ionar4 din fiducie.
5. Termenul "Contract de asigurare" înseamn5 un contract
(altul decât un Contract de rent6 viager7) în conformitate cu
care emitentul este de acord s8 pl9teasc: o sum; în momentul în
care survine un eveniment asigurat specificat, legat de
mortalitate, morbiditate, accident, r<spundere civil= sau pagub>
material? afectând o proprietate.
6. Termenul "Contract de rent@ viagerA" înseamnB un contract
în conformitate cu care emitentul este de acord sC efectueze
plDEi pentru o anumitF perioadG de timp, determinatH, în
totalitate sau parIial, în funcJie de speranKa de viaLM a uneia
sau mai multor persoane fizice. Termenul include, de asemenea,
un contract care este considerat a fi un Contract de rentN
viagerO în conformitate cu legislaPia, reglementQrile sau
practica din statul membru sau din altR jurisdicSie în care

contractul a fost emis i în conformitate cu care emitentul este
de acord s fac plile pentru o perioad de mai muli ani.
7. Termenul "Contract de asigurare cu valoare de
rscumprare" înseamn un Contract de asigurare (altul decât un
contract de reasigurare încheiat între dou societ i de
asigurare) care are o Valoare de r scumprare.
8. Termenul "Valoare de rscumprare" înseamn valoarea cea
mai mare dintre: (i) suma pe care deintorul poliei de
asigurare este îndreptit s o primeasc în cazul rscumprrii
sau rezilierii contractului (calculat fr a scdea eventualele
taxe de r scump!rare sau împrumuturi din poli"#); $i (ii) suma
pe care de%in&torul poli'ei de asigurare o poate împrumuta în
temeiul contractului sau în leg(tur) cu acesta. F*r+ a aduce
atingere dispozi,iilor anterioare, termenul "Valoare de
r-scump.rare" nu include o sum/ de pl0tit în temeiul unui
Contract de asigurare:
a) doar din motivul decesului unei persoane fizice asigurate
în temeiul unui contract de asigurare de via12;
b) drept indemniza3ie pentru o daun4 corporal5, o boal6 sau
o alt7 plat8 reparatorie pentru o pierdere economic9 ce survine
în momentul producerii evenimentului asigurat;
c) drept rambursare a unei prime pl:tite anterior (mai pu;in
costul taxelor de asigurare, fie c< acestea sunt sau nu efectiv
aplicate) în conformitate cu un Contract de asigurare (altul
decât un contract de asigurare de via=> cu component? de
investi@ii sau un Contract de rentA viagerB) ca urmare a
anulCrii sau a rezilierii contractului, a diminuDrii expunerii
la risc pe parcursul perioadei în care contractul este efectiv
în vigoare ori rezultând din corectarea unei erori de înscriere
sau a unei erori similare cu privire la prima stipulatE în
contract;
d) drept dividend în beneficiul deFinGtorului poliHei de
asigurare (în afarI de dividendele transferate la rezilierea
contractului), cu condiJia ca respectivele dividende sK fie
legate de un Contract de asigurare în conformitate cu care
singurele indemnizaLii de plMtit sunt cele prevNzute la lit. b);
sau
e) drept restituire a unei prime în avans sau a unui depozit
de primO pentru un Contract de asigurare a cPrui primQ trebuie
plRtitS cel puTin o datU pe an, dacV suma reprezentând prima
anticipatW sau depozitul de primX nu depYZe[te suma primei
anuale de plat\ pentru anul urm]tor în temeiul contractului.
9. Termenul "Cont Preexistent" înseamn^:
a) un Cont Financiar administrat de o Institu_ie Financiar`
Raportoare începând cu data de 31 decembrie 2015;

b) orice Cont Financiar al unui Titular de cont, indiferent
de data la care a fost deschis respectivul Cont Financiar, în
cazul în care:
(i) Titularul de cont deine, de asemenea, la Institu ia
Financiar Raportoare (sau la o Entitate afiliat din acelai
stat membru ca Instituia Financiar Raportoare) un Cont
Financiar care este un Cont preexistent în conformitate cu lit.
a);
(ii) Instituia Financiar Raportoare ( i, dup caz,
Entitatea afiliat din acela i stat membru ca i Instituia
Financiar Raportoare) trateaz atât Conturile Financiare
menionate anterior, precum i orice alte Conturi Financiare ale
Titularului de cont care sunt considerate drept Conturi
Preexistente în temeiul lit. b) drept un singur Cont Financiar
în scopul respectrii standardelor în materie de cerine privind
cunoaterea clientului prevzute la seciunea a VII-a lit. A i
în scopul stabilirii soldului sau a valorii oricruia dintre
Conturile Financiare atunci când aplic oricare dintre pragurile
referitoare la cont;
(iii) în ceea ce privete un Cont Financiar care face
obiectul Procedurilor AML/KYC, Instituia Financiar Raportoare
este autorizat s respecte respectivele Proceduri AML/KYC
referitor la Contul Financiar bazându-se pe Procedurile AML/KYC
efectuate pentru Contul Preexistent prev zut la lit. a);
(iv) deschiderea Contului Financiar nu implic! obliga"ia de
a furniza informa#ii despre un client nou, suplimentare sau
modificate de c$tre Titularul de cont, în afara celor necesare
în scopul cap. I al titlului X.
10. Termenul "Cont Nou" înseamn% un Cont Financiar
administrat de o Institu&ie Financiar' Raportoare deschis la
data de 1 ianuarie 2016 sau ulterior datei men(ionate, cu
excep)ia cazului în care acesta este considerat drept un Cont
Preexistent în temeiul lit. b).
11. Termenul "Cont de Persoan* Fizic+ Preexistent" înseamn,
un Cont Preexistent de-inut de una sau mai multe persoane
fizice.
12. Termenul "Cont de Persoan. Fizic/ Nou" înseamn0 un Cont
Nou de1inut de una sau mai multe persoane fizice.
13. Termenul "Cont de Entitate Preexistent" înseamn2 un Cont
Preexistent de3inut de una sau mai multe Entit45i.
14. Termenul "Cont cu Valoare Mai Mic6" înseamn7 un Cont de
Persoan8 Fizic9 Preexistent cu un sold sau o valoare agregat: a
contului care, la data de 31 decembrie 2015, nu dep;<e=te
echivalentul în lei a 1.000.000 USD.

15. Termenul "Cont cu Valoare Mare" înseamn un Cont de
Persoan Fizic Preexistent cu un sold sau o valoare agregat a
contului care depete, la data de 31 decembrie 2015 sau la
data de 31 decembrie a oricrui an ulterior, echivalentul în lei
a 1.000.000 USD.
16. Termenul "Cont de Entitate Nou" înseamn un Cont Nou
de inut de una sau mai multe Entit i.
17. Termenul "Cont Exclus" înseamn oricare dintre
urm toarele conturi:
a) un cont de pensie care îndeplinete urmtoarele cerine:
(i) contul este reglementat drept cont de pensie cu caracter
personal sau face parte dintr-un plan de pensii reglementat
pentru furnizarea de beneficii cu titlu de pensii sau de
indemnizaii (inclusiv indemnizaii de invaliditate sau de
deces);
(ii) contul beneficiaz de un tratament fiscal favorabil (i
anume, contribuiile în cont care ar face în mod normal obiectul
impozitrii sunt deductibile sau excluse din venitul brut al
Titularului de cont sau impozitate la o cot redus ori
impozitarea venitului din investiii generat de contul respectiv
este amânat sau venitul din investiii este impozitat la o cot
redus);
(iii) este obligatorie raportarea informaiilor cu privire
la cont ctre autorit !ile fiscale;
(iv) retragerile sunt condi"ionate de atingerea unei vârste
de pensionare determinate, de invaliditate sau deces sau se
aplic# sanc$iuni în cazul retragerilor efectuate înainte de
astfel de evenimente determinate; %i
(v) fie (i) contribu&iile anuale sunt limitate la
echivalentul în lei a 50.000 USD sau mai pu'in, fie (ii) exist(
o limit) maxim* de contribu+ie pe durata vie,ii, egal- cu
echivalentul în lei a 1.000.000 USD sau inferioar., aplicânduse, în fiecare caz, normele prev/zute la Sec0iunea a VII-a lit.
C privind Agregarea conturilor 1i Conversia monetar2.
Un Cont Financiar care îndepline3te în alt mod cerin4a
prezentului subpunct nu va înceta s5 îndeplineasc6 aceast7
cerin89 numai din cauza faptului c: respectivul Cont Financiar
poate primi active sau fonduri virate din unul sau mai multe
Conturi Financiare care îndeplinesc cerin;ele prezentei litere
sau ale lit. b) din unul sau mai multe fonduri de pensii care
îndeplinesc cerin<ele de la oricare dintre pct. 5-7 de la lit.
B;
b) un cont care îndepline=te cerin>ele urm?toare:
(i) contul este reglementat drept organism de plasament în
alte scopuri decât pentru pensie @i este tranzacAionat în mod

regulat pe o pia a titlurilor de valoare reglementat sau
contul este reglementat drept instrument pentru economii în alte
scopuri decât pentru pensie;
(ii) contul beneficiaz de un tratament fiscal favorabil (i
anume, contribuiile în cont care ar face în mod normal obiectul
impozitrii sunt deductibile sau excluse din venitul brut al
Titularului de cont sau impozitate la o cot redus ori
impozitarea venitului din investi ii generat de contul respectiv
este amânat sau venitul din investi ii este impozitat la o cot
redus );
(iii) retragerile sunt condiionate de îndeplinirea unor
criterii specifice legate de scopul contului de investiii sau
de economii (de exemplu, acordarea de beneficii medicale sau
pentru educaie) sau se aplic sanciuni în cazul unor retrageri
efectuate înainte ca aceste criterii s fie îndeplinite; i
(iv) contribuiile anuale sunt limitate la echivalentul în
lei a 50.000 USD sau mai puin, aplicându-se normele prevzute
la Seciunea a VII-a lit. C privind Agregarea conturilor i
Conversia monetar.
Un Cont Financiar care îndeplinete în alt mod cerina de la
lit. a) subpct. (iv) nu va înceta s îndeplineasc aceast
cerin ! numai din cauza faptului c" respectivul Cont Financiar
poate primi active sau fonduri virate din unul sau mai multe
Conturi Financiare care îndeplinesc cerin#ele de la lit. a) sau
de la prezenta liter$ sau din unul sau mai multe fonduri de
pensii care îndeplinesc cerin%ele de la oricare dintre pct. 5-7
din lit. B;
c) un contract de asigurare de via&' pe o perioad( care
urmeaz) s* se încheie înainte ca persoana fizic+ asigurat, sîmplineasc. vârsta de 90 de ani, cu condi/ia ca contractul s0
îndeplineasc1 urm2toarele cerin3e:
(i) primele sunt periodice, nu se diminueaz4 în timp, se
pl5tesc cel pu6in o dat7 pe an pe parcursul perioadei în care
contractul este în vigoare sau pân8 în momentul în care persoana
asigurat9 împline:te vârsta de 90 de ani, oricare dintre aceste
perioade este mai scurt;;
(ii) nicio persoan< nu poate avea acces la valoarea
contractului (prin retragere, împrumut sau altfel) f=r>
rezilierea contractului;
(iii) suma (alta decât o indemniza?ie de deces) care trebuie
pl@titA în cazul anulBrii sau al rezilierii contractului nu
poate depCDi totalul primelor plEtite pentru contract, minus
suma reprezentând taxe aferente mortalitFGii, morbiditHIii Ji
cheltuielilor (fie cK au fost sau nu aplicate efectiv) pentru
perioada sau perioadele în care contractul este în vigoare Li

orice sume pltite înainte de anularea sau rezilierea
contractului; i
(iv) contractul nu este deinut de un cesionar cu titlu
oneros;
d) un cont care este de inut exclusiv de un patrimoniu
succesoral dac documentaia pentru respectivul cont include o
copie a testamentului sau a certificatului de deces al persoanei
decedate;
e) un cont instituit în legtur cu oricare dintre
urmtoarele elemente:
(i) un ordin judec toresc sau o hot râre judec toreasc ;
(ii) o vânzare, un schimb, închirierea unei propriet ii
imobiliare sau personale, cu condiia ca acest cont s
îndeplineasc urmtoarele cerine:
- contul este finanat exclusiv cu o plat în avans, o sum
reprezentând o plat anticipat care constituie un acont, o sum
corespunztoare pentru a asigura o obligaie direct legat de
tranzacie sau o plat similar, ori este finan at cu un Activ
Financiar care este depus în cont în leg!tur" cu vânzarea,
cedarea sau închirierea propriet#$ii;
– contul este instituit %i utilizat exclusiv pentru a
garanta obliga&ia cump'r(torului de a pl)ti pre*ul de achizi+ie
a propriet,-ii, obliga.ia vânz/torului de a pl0ti orice datorie
neprev1zut2 ori a locatorului sau a locatarului de a pl3ti orice
desp4gubiri legate de proprietatea închiriat5, dup6 cum s-a
convenit în contractul de închiriere;
– activele contului, inclusiv veniturile câ7tigate din
aceste active vor fi pl8tite sau altfel distribuite în
beneficiul vânz9torului, cump:r;torului, locatorului sau
locatarului (inclusiv în scopul îndeplinirii unei obliga<ii a
persoanei respective) atunci când bunul este vândut, cedat sau
predat sau când contractul de închiriere este reziliat;
– contul nu este un cont în marj= sau un cont similar
instituit în leg>tur? cu vânzarea sau tranzac@ionarea unui Activ
Financiar; Ai
– contul nu este asociat unui cont prevBzut la lit. f);
(iii) obligaCia unei InstituDii Financiare care achitE
ratele unui împrumut garantat cu bunuri imobiliare de a rezerva
o parte din platF exclusiv în scopul facilitGrii plHIii
impozitelor sau a asigurJrii referitoare la respectivul bun
imobiliar la un moment ulterior;
(iv) obligaKia unei InstituLii Financiare de a facilita
plata impozitelor la un moment ulterior;
f) un Cont de Depozit care îndeplineMte urmNtoarele cerinOe:

(i) contul exist numai din motivul c un client face o
plat care depete soldul debitor cu privire la un card de
credit sau la alt facilitate de credit reînnoibil i plata
excedentar nu este restituit imediat clientului; i
(ii) de la data de 1 ianuarie 2016 sau anterior datei
men ionate, Institu ia Financiar pune în aplicare politici i
proceduri, fie pentru a împiedica un client de la a face o plat
excedentar care depete echivalentul în lei a 50.000 USD, fie
pentru a asigura faptul c orice plat excedentar efectuat de
un client i care depete cuantumul respectiv este restituit
clientului în termen de 60 de zile, aplicând, în fiecare caz,
normele prevzute la Seciunea a VII-a lit. C privind conversia
monetar . În acest sens, o plat! excedentar" a unui client nu se
refer# la solduri creditoare aferente unor debite contestate,
dar include soldurile creditoare rezultate din restituiri de
m$rfuri;
g) orice alt cont care prezint% un risc sc&zut de a fi
utilizat pentru evaziune fiscal' are caracteristici în mod
substan(ial similare cu oricare dintre conturile prev)zute la
lit. C pct. 17 lit. a)-f) *i este inclus pe lista Conturilor
excluse men+ionat, la art. 291 alin. (7), cu condi-ia ca
statutul respectivului cont drept Cont exclus s. nu aduc/
atingere obiectivelor cap. I al titlului X;
D. Cont care face obiectul raport0rii
1. Termenul "Cont care face obiectul raport1rii" înseamn2 un
Cont Financiar care este administrat de o Institu3ie Financiar4
Raportoare a României 5i este de6inut de una sau mai multe
Persoane care fac obiectul raport7rii sau de o ENFS pasiv8 cu
una sau mai multe Persoane care exercit9 controlul care sunt
Persoane care fac obiectul raport:rii, cu condi;ia ca aceasta s<
fi fost identificat= ca atare în temeiul procedurilor de
diligen>? fiscal@ prevAzute la SecBiunile II-VII.
---------Pct. 1, lit. D a secCiunii a VIII-a din anexa 1 a fost
modificat de pct. 1 al art. III din ORDONANDA DE URGENEF nr. 50
din 27 octombrie 2015, publicatG în MONITORUL OFICIAL nr. 817
din 3 noiembrie 2015, prin înlocuirea unei sintagme.
2. Termenul "PersoanH care face obiectul raportIrii"
înseamnJ o PersoanK din România care nu este: (i) o companie al
cLrei capital este tranzacMionat în mod regulat pe una sau mai
multe pieNe ale titlurilor de valoare reglementate; (ii) orice
companie care este o Entitate afiliatO unei companii prevPzute

la teza (i); (iii) o Entitate guvernamental; (iv) o Organizaie
interna ional; (v) o Banc central; sau (vi) o Instituie
Financiar.
3. Termenul "Persoan dintr-un alt stat membru", din
perspectiva României, înseamn o persoan fizic sau o Entitate
care are reziden a în orice alt stat membru în temeiul
legisla iei fiscale din jurisdicia respectivului stat membru
sau patrimoniul succesoral al unei persoane decedate care era
rezident a oricrui alt stat membru. În acest sens, o Entitate
precum o societate civil, o societate cu rspundere limitat
sau o construcie juridic similar care nu are reziden
fiscal este considerat ca fiind rezident în jurisdicia în
care se afl sediul conducerii efective.
4. Termenul "Jurisdicie Participant" cu privire la România
înseamn :
a) orice alt stat membru;
b) orice alt! jurisdic"ie: (i) cu care Romania are un acord
în vigoare în temeiul c#ruia respectiva jurisdic$ie va furniza
informa%iile men&ionate la Sec'iunea I; (i (ii) care este
identificat) pe o list* publicat+ de România ,i notificatComisiei Europene;
c) orice alt. jurisdic/ie: (i) cu care Uniunea are un acord
în vigoare în temeiul c0ruia respectiva jurisdic1ie va furniza
informa2iile men3ionate la Sec4iunea I; 5i (ii) care este
identificat6 pe o list7 publicat8 de Comisia European9.
5. Termenul "Persoane care exercit: controlul" înseamn;
persoanele fizice care exercit< controlul asupra unei Entit=>i.
În cazul unei fiducii, acest termen înseamn? constituitorul
(constituitorii), fiduciarul (fiduciarii), protectorul
(protectorii) (dac@ este cazul), beneficiarul (beneficiarii) sau
clasa (clasele) de beneficiari, precum Ai orice altB persoanC
fizicD care exercitE un control efectiv definitiv asupra
fiduciei Fi, în cazul unei construcGii juridice care nu este o
fiducie, acest termen desemneazH persoanele aflate în poziIii
echivalente sau similare. Termenul "Persoane care exercitJ
controlul" trebuie interpretat într-o manierK consecventL cu
recomandMrile Grupului de AcNiune FinanciarO.
6. Termenul "ENFS" înseamnP orice Entitate care nu este o
InstituQie FinanciarR.
7. Termenul "ENFS pasivS" înseamnT orice: (i) ENFS care nu
este o ENFS activU; sau (ii) o Entitate de investiVii prevWzutX
la lit. A pct. 6 lit. b) care nu este o InstituYie FinanciarZ
dintr-o jurisdic[ie participant\.
8. Termenul "ENFS activ]" înseamn^ orice ENFS care
îndepline_te oricare dintre urm`toarele criterii:

a) mai puin de 50% din venitul brut al ENFS pentru anul
calendaristic precedent sau pentru alt perioad de raportare
adecvat este venit pasiv i mai puin de 50% din activele
deinute de ENFS în cursul anului calendaristic precedent sau al
altei perioade de raportare adecvate sunt active care produc sau
sunt deinute pentru a produce venit pasiv;
b) aciunile ENFS sunt tranzac ionate în mod regulat pe o
pia
a titlurilor de valoare reglementat sau ENFS este o
Entitate afiliat unei Entiti ale crei aciuni sunt
tranzacionate în mod regulat pe o pia a titlurilor de valoare
reglementat;
c) ENFS este o Entitate guvernamental, o Organizaie
internaional, o Banc central sau o Entitate deinut în
totalitate de una sau mai multe dintre entitile susmen ionate;
d) toate activit!"ile ENFS constau, în esen#$, în de%inerea
(în totalitate sau par&ial) a ac'iunilor subscrise emise de una
sau mai multe filiale ale c(ror tranzac)ii sau activit*+i sunt
diferite de activit,-ile unei Institu.ii Financiare ori în
finan/area 0i prestarea de servicii respectivelor filiale. Cu
toate acestea, o Entitate nu are statutul de Entitate activ1
dac2 func3ioneaz4 (sau se prezint5) drept un fond de investi6ii,
cum ar fi un fond de investi7ii în societ89i necotate, un fond
cu capital de risc, un fond de achizi:ie prin îndatorarea
companiei sau orice alt organism de plasament al c;rui scop este
de a achizi<iona sau de a finan=a companii >i de a de?ine
capital în cadrul respectivelor companii, reprezentând active de
capital în scopul unor investi@ii;
e) ENFS nu desfABoarC încD activitEFi comerciale Gi nu a mai
desfHIurat niciodatJ, dar investeKte capital în active cu
intenLia de a desfMNura o activitate comercialO, alta decât cea
a unei InstituPii Financiare, cu condiQia ca ENFS sR nu se
califice pentru aceastS excepTie ulterior datei la care se
împlinesc 24 de luni de la data iniUialV a constituirii ENFS;
f) ENFS nu a fost o InstituWie FinanciarX în ultimii 5 ani
Yi este în proces de lichidare a activelor sale sau de
restructurare cu intenZia de a continua sau de a relua
opera[iunile în alte activit\]i decât cele ale unei Institu^ii
Financiare;
g) activit_`ile ENFS constau în principal în finanaare bi
operaciuni de acoperire a riscurilor cu sau pentru Entitdei
afiliate care nu sunt Institufii Financiare, iar ENFS nu
presteazg servicii de finanhare sau de acoperire a riscurilor
niciunei alte Entitiji care nu este o Entitate asimilatk, cu
condilia ca grupul din care fac parte respectivele Entitmni
afiliate so desfpqoare în principal o activitate diferitr de
activitstile unei Instituuii Financiare; sau

h) ENFS îndeplinete toate condiiile urmtoare:
(i) este constituit i îi desfoar activitatea în
România sau în alt jurisdic ie de reziden
exclusiv în scopuri
religioase, caritabile, tiinifice, artistice, culturale,
sportive sau educaionale; ori este constituit i îi
desfoar activitatea în România sau în alt jurisdicie de
reziden i este o organizaie profesional, o asociaie de
afaceri, o camer de comer, o organiza ie a muncii, o
organiza!ie din sectorul agriculturii sau al horticulturii, o
asocia"ie civic# sau o organiza$ie care func%ioneaz& exclusiv
pentru promovarea bun'st(rii sociale;
(ii) este scutit) de impozitul pe venit în România sau în
alt* jurisdic+ie de reziden,-;
(iii) nu are ac.ionari sau membri care au drepturi de
proprietate sau beneficii legate de activele sau veniturile
sale;
(iv) legisla/ia României aplicabil0 ENFS sau altei
jurisdic1ii de reziden23 a ENFS ori documentele de constituire a
ENFS nu permit(e) ca vreun venit ori vreun activ al ENFS s4 fie
distribuit sau utilizat în beneficiul unei persoane fizice sau
al unei Entit56i noncaritabile în alt mod decât în scopul
desf78ur9rii de activit:;i caritabile ale ENFS sau drept plat< a
unor compensa=ii rezonabile pentru servicii prestate ori drept
plat> reprezentând valoarea just? de pia@A a proprietBCii pe
care ENFS a cumpDrat-o; Ei
(v) legislaFia României aplicabilG ENFS sau altei
jurisdicHii de rezidenIJ a ENFS ori documentele de constituire a
ENFS impun(e) ca, în momentul lichidKrii sau dizolvLrii ENFS,
toate activele sale sM fie distribuite cNtre o Entitate
guvernamentalO sau altP organizaQie nonprofit, sau sR revinS
Guvernului României sau al altei jurisdicTii de rezidenUV a ENFS
sau oricWrei subdiviziuni politice a acestora.

E. Diverse
1. Termenul "Titular de cont" înseamnX persoana inclusY pe o
listZ sau identificat[ drept titularul unui Cont Financiar de
c\tre Institu]ia Financiar^ care _ine contul. O persoan`, alta
decât o Instituaie Financiarb, care decine un Cont Financiar în
beneficiul sau în numele altei persoane, în calitate de agent,
custode, mandatar, semnatar, consilier de investidii sau
intermediar, nu este considerate drept defingtoare a contului în
sensul cap. I al titlului X, ci cealalth persoani este
consideratj drept titulark a contului. În cazul unui Contract de
asigurare cu valoare de rlscumpmrare sau al unui Contract de
rentn viagero, Titularul de cont este orice persoanp care are

dreptul s acceseze valoarea de r scumprare sau s modifice
beneficiarul contractului. În cazul în care nicio persoan nu
poate s aib acces la valoarea de rscumprare sau s modifice
beneficiarul, Titularul de cont este orice persoan desemnat în
calitate de proprietar în contract i orice persoan cu un drept
la plat în conformitate cu termenii contractuali. La scadena
unui Contract de asigurare cu valoare de rscumprare sau a unui
Contract de rent viager, fiecare persoan care are dreptul s
primeasc o plat în conformitate cu contractul este considerat
ca fiind un Titular de cont.
2. Termenul "Proceduri AML/KYC" ("anti-money laundering" combaterea splrii banilor/"know-your-client" - cunoaterea
clientelei) înseamn procedurile de diligen fiscal
referitoare la clientela unei Institu ii Financiare Raportoare
în conformitate cu cerin!ele privind combaterea sp"l#rii banilor
sau cu cerin$e similare care se aplic% respectivei Institu&ii
Financiare Raportoare.
---------Pct. 2, lit. E a sec'iunii a VIII-a din anexa 1 a fost
modificat de pct. 1 al art. III din ORDONAN(A DE URGEN)* nr. 50
din 27 octombrie 2015, publicat+ în MONITORUL OFICIAL nr. 817
din 3 noiembrie 2015, prin înlocuirea unei sintagme.
3. Termenul "Entitate" înseamn, o persoan- juridic. sau o
construc/ie juridic0, de exemplu, o companie, un parteneriat, o
fiducie sau o funda1ie.
4. O Entitate este o "Entitate afiliat2" unei alte Entit34i
dac5: (i) oricare dintre cele dou6 Entit78i de9ine controlul
asupra celeilalte; (ii) cele dou: Entit;<i se afl= sub control
comun; sau (iii) cele dou> Entit?@i sunt EntitABi de investiCii
prevDzute la lit. A pct. 6 lit. b) din prezenta secEiune, se
aflF sub o conducere comunG Hi respectiva conducere este cea
care asigurI respectarea cerinJelor de diligenKL fiscalM care
revine unor astfel de EntitNOi de investiPii. În acest sens,
noQiunea de "control" include deRinerea directS sau indirectT a
peste 50% din voturi Ui din valoarea unei EntitVWi.
---------Pct. 4, lit. E a secXiunii a VIII-a din anexa 1 a fost
modificat de pct. 1 al art. III din ORDONANYA DE URGENZ[ nr. 50
din 27 octombrie 2015, publicat\ în MONITORUL OFICIAL nr. 817
din 3 noiembrie 2015, prin înlocuirea unei sintagme.
5. Termenul "NIF" înseamn] num^r de identificare fiscal_
(sau echivalentul s`u funcaional dacb nu existc un numdr de
identificare fiscale).

6. Termenul "Documente Justificative" include oricare dintre
urmtoarele:
a) un certificat de reziden emis de un organism
guvernamental autorizat al statului membru sau a unei alte
jurisdicii în care beneficiarul plii afirm c este rezident;
b) în ceea ce privete o persoan fizic , orice identificare
valabil eliberat de un organism guvernamental autorizat, care
include numele persoanei i este utilizat, de regul, în
scopuri de identificare;
c) cu privire la o Entitate, orice document oficial eliberat
de un organism guvernamental autorizat (de exemplu, un guvern
sau o agenie a acestuia sau o comun), care include numele
Entitii i fie adresa sediului su principal în statul membru
sau în alt jurisdicie în care aceasta afirm c este
rezident, fie statul membru sau alt jurisdicie în care
entitatea a fost înregistrat sau constituit;
d) orice situaie financiar auditat!, raport de credit
efectuat de o parte ter"#, declarare a falimentului sau raport
al unei autorit$%i de reglementare a pie&ei titlurilor de
valoare.
Cu privire la un Cont de Entitate Preexistent, Institu'ia
Financiar( Raportoare poate utiliza ca Documente Justificative
orice clasificare care figureaz) în registrele Institu*iei
Financiare Raportoare cu privire la Titularul de cont care a
fost determinat+ pe baza unui sistem standardizat de codificare
a segmentelor de activitate, care a fost înregistrat, de c-tre
Institu.ia Financiar/ Raportoare în conformitate cu practicile
sale obi0nuite de afaceri în scopul aplic1rii Procedurilor
AML/KYC sau în alte scopuri de reglementare (altele decât
fiscale) 2i care a fost pus3 în aplicare de c4tre Institu5ia
Financiar6 Raportoare înainte de data utilizat7 pentru a
clasifica Contul Financiar drept un Cont Preexistent, cu
condi8ia ca respectiva Institu9ie Financiar: Raportoare s; nu fi
aflat sau s< nu aib= motive de a fi aflat c> respectiva
clasificare este incorect? sau nefiabil@. Termenul "Sistem
standardizat de codificare a segmentelor de activitate" înseamnA
un sistem de codificare utilizat pentru a clasifica unitBCile în
funcDie de tipul activitEFii lor în alte scopuri decât în
scopuri fiscale.
SECGIUNEA a IX-a
Punerea în aplicare efectivH
În conformitate cu art. 291 alin. (4), România trebuie sI
dispunJ de norme Ki proceduri administrative menite sL asigure
punerea în aplicare eficace Mi respectarea procedurilor de
raportare Ni de diligenOP fiscalQ menRionate anterior, inclusiv:

---------Partea introductiv a seciunii a IX-a din anexa 1 a fost
modificat de pct. 1 al art. III din ORDONANA DE URGEN nr. 50
din 27 octombrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 817
din 3 noiembrie 2015, prin înlocuirea unei sintagme.
1. norme care s împiedice orice Instituii Financiare,
persoane sau intermediari, s adopte practici destinate s
eludeze procedurile de raportare i de diligen
fiscal;
---------Pct. 1 al seciunii a IX-a din anexa 1 a fost modificat de
pct. 1 al art. III din ORDONANA DE URGEN nr. 50 din 27
octombrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 3
noiembrie 2015, prin înlocuirea unei sintagme.
2. norme care impun Instituiilor Financiare Raportoare s
pstreze evidena msurilor întreprinse i orice dovezi pe care
s-au bazat în desfurarea procedurilor sus-menionate, precum
i s dispun de m suri adecvate pentru ob!inerea acestor
eviden"e;
3. proceduri administrative pentru a verifica respectarea de
c#tre Institu$ia Financiar% Raportoare a procedurilor de
raportare &i de diligen'( fiscal); proceduri administrative
pentru a monitoriza o Institu*ie Financiar+ Raportoare în cazul
în care sunt raportate conturi nedocumentate;
---------Pct. 3 al sec,iunii a IX-a din anexa 1 a fost modificat de
pct. 1 al art. III din ORDONAN-A DE URGEN./ nr. 50 din 27
octombrie 2015, publicat0 în MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 3
noiembrie 2015, prin înlocuirea unei sintagme.
4. proceduri administrative pentru a se asigura c1
Entit23ile 4i conturile definite în legisla5ia na6ional7 drept
Institu8ii Financiare care nu fac obiectul raport9rii :i,
respectiv, Conturi excluse prezint;, în continuare, un risc
sc<zut de a fi utilizate pentru evaziune fiscal=; >i
5. dispozi?ii eficace de asigurare a respect@rii, pentru
abordarea cazurilor de neconformitate.
SECAIUNEA a X-a
Date de punere în aplicare în ceea ce priveBte instituCiile
financiare raportoare situate în Austria
În cazul InstituDiilor Financiare Raportoare situate în
Austria, toate trimiterile la "2016" Ei "2017" în prezenta anexF
se interpreteazG drept trimiteri la "2017" Hi, respectiv,
"2018".
În cazul Conturilor preexistente deIinute de InstituJii
Financiare Raportoare situate în Austria, toate trimiterile la

"31 decembrie 2015" în prezenta anex se interpreteaz
trimiteri la "31 decembrie 2016".

drept

ANEXA 2
NORME SUPLIMENTARE
de raportare i de diligen fiscal pentru schimbul
de informaii referitoare la conturile financiare
---------Titlul anexei 2 a fost modificat de pct. 1 al art. III din
ORDONANA DE URGEN nr. 50 din 27 octombrie 2015, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 3 noiembrie 2015, prin înlocuirea
unei sintagme.
1. Modificarea circumstan elor
O "modificare a circumstan elor" include orice modificare
care are drept rezultat ad ugarea de informaii relevante
privind statutul unei persoane sau intr, în alt mod, în
contradicie cu statutul persoanei respective. În plus, o
modificare a circumstanelor include orice modificare sau
completare a informaiilor privind contul Titularului de cont
(inclusiv adugarea sau substituirea unui Titular de cont ori
alt modificare referitoare la acesta) sau orice modificare sau
completare a informaiilor privind orice cont asociat cu un
astfel de cont (aplicând normele privind agregarea conturilor
prevzute la anexa nr. 1 Seciunea a VII-a lit. C pct. 1-3),
dac o astfel de modificare sau completare a informaiilor
afecteaz statutul Titularului de cont.
În cazul în care o Instituie Financiar Raportoare a
aplicat testul cu privire la adresa de reziden prevzut la
anexa nr. 1 Sec!iunea a III-a lit. B pct. 1 "i intervine o
modificare a circumstan#elor în urma c$reia Institu%ia
Financiar& Raportoare afl' sau are motive s( afle c) Documentele
justificative ini*iale (sau orice alte documente echivalente)
sunt incorecte sau nefiabile, Institu+ia Financiar, Raportoare
trebuie, pân- în ultima zi a anului calendaristic relevant sau a
altei perioade de raportare adecvate ori în termen de 90 de zile
calendaristice de la notificarea sau descoperirea unei asemenea
modific.ri a circumstan/elor, oricare dintre acestea este mai
recent0, s1 ob2in3 o autocertificare 4i noi Documente
Justificative pentru a stabili reziden5a fiscal6 (reziden7ele
fiscale) a(le) Titularului de cont. În cazul în care o
Institu8ie Financiar9 Raportoare nu poate ob:ine
autocertificarea ;i noi Documente Justificative pân< la data
respectiv=, aceasta trebuie s> aplice procedura de c?utare în
registrul electronic prev@zutA la anexa nr. 1 SecBiunea a III-a
lit. B pct. 2-6.

2. Autocertificarea pentru Conturile de Entitate Noi
În ceea ce privete Conturile de entitate noi, pentru a
stabili dac o Persoan care exercit controlul asupra unei ENFS
pasive este o Persoan care face obiectul raportrii, o
Instituie Financiar Raportoare se poate baza numai pe o
autocertificare, fie din partea Titularului de cont, fie din
partea Persoanei care exercit controlul.
3. Reziden a unei Institu ii Financiare
O Institu ie Financiar este "rezident " în România în cazul
în care aceasta se afl sub jurisdicia României (i anume,
România poate impune raportarea de ctre Instituia Financiar).
În general, în cazul în care o Instituie Financiar are
rezidena fiscal într-un stat membru, aceasta se afl sub
jurisdicia acestui stat membru i, prin urmare, este o
Instituie Financiar a statului membru. În cazul unei fiducii
care este o Instituie Financiar (indiferent dac aceasta este
rezident fiscal într-un stat membru), fiducia este considerat a
se afla sub jurisdic!ia unui stat membru dac" unul sau mai mul#i
fiduciari sunt reziden$i în respectivul stat membru, cu excep%ia
cazului în care fiducia raporteaz& altui stat membru toate
informa'iile care trebuie raportate în temeiul cap. I al
titlului X cu privire la Conturile care fac obiectul raport(rii
administrate de fiducie, în virtutea faptului c) fiducia are
reziden*a fiscal+ în acel stat membru. Cu toate acestea, în
cazul în care o Institu,ie Financiar- (care nu este o fiducie)
nu are reziden./ fiscal0 (de exemplu, pentru c1 este considerat2
transparent3 din punct de vedere fiscal sau pentru c4 se afl5
într-o jurisdic6ie în care nu exist7 impozit pe venit), se
consider8 c9 aceasta se afl: sub jurisdic;ia unui stat membru <i
c= este, prin urmare, o Institu>ie Financiar? a statului membru,
în cazul în care:
a) este constituit@ în temeiul legislaAiei statului membru
respectiv;
b) are sediul conducerii efective (inclusiv sediul
administrativ efectiv) într-un stat membru; sau
c) face obiectul supravegherii financiare în statul membru
respectiv.
În cazul în care o InstituBie FinanciarC (care nu este o
fiducie) este rezidentD în douE sau mai multe state membre,
respectiva InstituFie FinanciarG face obiectul cerinHelor de
raportare Ii de diligenJK fiscalL ale statului membru în care
aceasta îMi menNine Contul/Conturile Financiar(e).
----------

Ultimul alineat al pct. 3 din anexa 2 a fost modificat de
pct. 1 al art. III din ORDONANA DE URGEN  nr. 50 din 27
octombrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 3
noiembrie 2015, prin înlocuirea unei sintagme.
4. Cont administrat
În general, se poate considera c un cont este administrat
de ctre o Instituie Financiar în urmtoarele situa ii:
a) în cazul unui Cont de custodie, de Institu ia Financiar
care de ine custodia activelor din contul respectiv (inclusiv o
Institu ie Financiar care deine active în regim "street name"
pentru un Titular de cont în respectiva instituie);
b) în cazul unui Cont de depozit, de Instituia Financiar
care este obligat s fac pli cu privire la contul respectiv
(cu excepia unui reprezentant al unei Instituii Financiare,
indiferent dac acest reprezentant este sau nu o Instituie
Financiar);
c) în cazul oricrui titlu de capital sau de crean asupra
unei Institu ii Financiare care constituie un Cont Financiar, de
c!tre respectiva Institu"ie Financiar#;
d) în cazul unui Contract de asigurare cu valoare de
r$scump%rare sau al unui Contract de rent& viager', de
Institu(ia Financiar) care este obligat* s+ fac, pl-.i cu
privire la respectivul contract.
5. Fiducii care sunt ENFS pasive
O Entitate precum o societate civil/, o societate cu
r0spundere limitat1 sau o construc2ie juridic3 similar4 care nu
are reziden56 fiscal7, în conformitate cu anexa nr. 1 Sec8iunea
a VIII-a lit. D pct. 3, este considerat9 ca fiind rezident: în
jurisdic;ia în care se afl< sediul conducerii efective. În acest
sens, o persoan= juridic> sau o construc?ie juridic@ este
consideratA a fi "similarB" cu o societate civilC Di cu o
societate cu rEspundere limitatF în cazul în care aceasta nu
este tratatG ca o unitate impozabilH în România în temeiul
legislaIiei fiscale române. Cu toate acestea, în scopul de a
evita raportarea dublJ (Kinând cont de sfera amplL a termenului
"Persoane care exercitM controlul" în cazul fiduciilor), o
fiducie care este o ENFS pasivN nu poate fi consideratO o
construcPie juridicQ similarR.
6. Adresa sediului principal al EntitSTii
Una dintre cerinUele prevVzute la anexa nr. 1 SecWiunea a
VIII-a lit. E pct. 6 lit. c) este cX, în ceea ce priveYte o
Entitate, documentaZia oficial[ include fie adresa sediului

principal al entit ii în statul membru sau în alt jurisdicie
în care aceasta afirm c este rezident, fie din statul membru
sau alt jurisdicie în care Entitatea a fost înregistrat sau
constituit . Adresa sediului principal al Entit ii este, în
general, locul în care se afl sediul conducerii efective.
Adresa unei Instituii Financiare la care Entitatea
administreaz un cont, o csu potal sau o adres utilizate
exclusiv pentru coresponden nu este adresa sediului principal
al Entitii, cu excepia cazului în care respectiva adres este
singura adres utilizat de ctre Entitate i figureaz ca
adres! social" a Entit#$ii în documentele de constituire. Mai
mult decât atât, o adres% furnizat& purtând men'iunea "postrestant" nu este adresa sediului principal al Entit()ii.
ANEXA 3
NORME
de raportare pentru grupurile de întreprinderi
multina*ionale
SEC+IUNEA I
Defini,iile termenilor
Urm-torii termeni sunt defini.i în continuare:
1. Grup înseamn/ un ansamblu de întreprinderi legate prin
dreptul de proprietate sau prin control, astfel încât acesta fie
este obligat s0 elaboreze situa1ii financiare consolidate în
scopuri de raportare financiar2 în temeiul principiilor
contabile aplicabile, fie ar fi obligat s3 fac4 acest lucru dac5
participa6iile în capitalurile proprii ale oric7reia dintre
întreprinderile respective ar fi tranzac8ionate la o burs9 de
valori publice.
2. Întreprindere înseamn: o form; de desf<=urare a unei
activit>?i economice de c@tre o persoanA menBionatC la art. 286
lit. k), cu excepDia persoanelor fizice.
3. Grup de întreprinderi multinaEionale înseamnF un grup
care include douG sau mai multe întreprinderi a cHror rezidenIJ
fiscalK se aflL în jurisdicMii diferite sau care include o
întreprindere cu rezidenNa fiscalO într-o jurisdicPie, dar care
este impozabilQ în altR jurisdicSie pentru activitatea
desfTUuratV prin intermediul unui sediu permanent Wi care nu
este un grup de întreprinderi multinaXionale exclus.
4. Grup de întreprinderi multinaYionale exclus înseamnZ un
grup care, în anul precedent anului fiscal de raportare, are un
venit consolidat total mai mic de 750.000.000 euro sau o sum[ în
lei echivalent\ cu 750.000.000 euro, astfel cum se reflect] în

situaiile financiare consolidate ale grupului pentru
respectivul an fiscal precedent.
Pentru fiecare an fiscal de raportare, la determinarea sumei
în lei se va utiliza cursul de schimb mediu al lunii ianuarie
2015 comunicat de Banca Na ional a României.
Venitul consolidat total se determin conform prevederilor
Directivei 2013/34/UE a Parlamentului European i a Consiliului
din 26 iunie 2013 privind situaiile financiare anuale,
situaiile financiare consolidate i rapoartele conexe ale
anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei
2006/43/CE a Parlamentului European i a Consiliului i de
abrogare a Directivelor 78/660/CEE i 83/349/CEE ale
Consiliului, transpus în legisla ia na ional.
5. Entitate constitutiv înseamn oricare dintre
urmtoarele:
a) o unitate operaional separat a unui grup de
întreprinderi multinaionale care este inclus în situaiile
financiare consolidate ale grupului de întreprinderi
multinaionale în scopul raportrii financiare sau care ar fi
inclus în acestea dac participaiile în capitalurile proprii
ale respectivei uniti operaionale apar inând unui grup de
întreprinderi multina!ionale ar fi tranzac"ionate la o burs# de
valori publice;
b) o astfel de unitate opera$ional% care este exclus& din
situa'iile financiare consolidate ale grupului de întreprinderi
multina(ionale exclusiv din motive de m)rime sau de importan*+
relativ,;
c) un sediu permanent al oric-rei unit./i opera0ionale
separate a unui grup de întreprinderi multina1ionale men2ionate
la lit. a) sau b), cu condi3ia ca unitatea opera4ional5 în cauz6
s7 elaboreze o situa8ie financiar9 separat: pentru respectivul
sediu permanent în scopul raport;rii financiare, al raport<rii
în scopuri de reglementare sau al raport=rii fiscale ori în
scopuri de control intern al managementului.
6. Entitate raportoare înseamn> entitatea constitutiv?
îns@rcinatA sB prezinte, în numele grupului de întreprinderi
multinaCionale, un raport pentru fiecare DarE în parte în
conformitate cu cerinFele art. 291^3 alin. (3) în jurisdicGia în
care aceasta îHi are rezidenIa fiscalJ. Entitatea raportoare
poate fi societatea-mamK finalL, societatea-mamM surogat sau o
societate descrisN la secOiunea II pct. 1.

7. Societate-mam final înseamn o entitate constitutiv a
unui grup de întreprinderi multinaionale care îndeplinete
urmtoarele criterii:
a) are, în mod direct sau indirect, un interes suficient în
ceea ce privete una sau mai multe entit i constitutive ale
grupului respectiv de întreprinderi multina ionale, astfel încât
este obligat s elaboreze situa ii financiare consolidate în
temeiul principiilor contabile general aplicabile în jurisdicia
în care îi are rezidena fiscal sau ar fi obligat s fac
acest lucru dac participaiile sale în capitalurile proprii ar
fi tranzacionate la o burs de valori publice în jurisdiciile
în care aceasta îi are rezidena fiscal;
b) în respectivul grup de întreprinderi multinaionale nu
exist nicio alt entitate constitutiv care s! aib", în mod
direct sau indirect, un interes precum cel descris la lit. a) în
prima entitate constitutiv# men$ionat%.
8. Societate-mam& surogat înseamn' o entitate constitutiv( a
grupului de întreprinderi multina)ionale care a fost desemnat*
de respectivul grup de întreprinderi multina+ionale ca unic
substitut pentru societatea-mam, final-, cu scopul de a
prezenta, în numele grupului de întreprinderi multina.ionale în
cauz/, un raport pentru fiecare 0ar1 în parte în jurisdic2ia în
care respectiva entitate constitutiv3 î4i are reziden5a fiscal6,
atunci când se aplic7 una sau mai multe dintre condi8iile
stabilite la sec9iunea II pct. 1 lit. b).
9. An fiscal înseamn: o perioad; contabil< anual= pentru
care societatea-mam> final? a grupului de întreprinderi
multina@ionale îAi pregBteCte situaDiile financiare.
10. An fiscal de raportare înseamnE anul fiscal ale cFrui
rezultate financiare Gi operaHionale sunt reflectate în raportul
pentru fiecare IarJ în parte menKionat la art. 291^3 alin. (3).
11. Acord privind stabilirea autoritLMii competente înseamnN
un acord care se încheie între reprezentanOii autorizaPi din
România Qi cei ai unei jurisdicRii din afara Uniunii Europene
care sunt pSrTi la un acord internaUional Vi care prevede
schimbul automat de rapoarte pentru fiecare WarX în parte între
jurisdicYiile semnatare.
12. Acord internaZional înseamn[ Conven\ia multilateral]
privind asisten^a administrativ_ reciproc` în materie fiscala, o
convenbie fiscalc bilaterald sau multilaterale sau un acord
privind schimbul de informafii în domeniul fiscal la care
România este parte gi care, prin clauzele sale, conferh forij
juridick schimbului de informalii în domeniul fiscal între
jurisdicmii, inclusiv schimbului automat de astfel de
informanii.

13. Situaii financiare consolidate înseamn situa iile
financiare ale unui grup de întreprinderi multinaionale în care
activele, datoriile, veniturile, cheltuielile i fluxurile de
numerar ale societii-mam finale i ale entit ilor
constitutive sunt prezentate ca fiind ale unei singure entit i
economice.
14. E ec sistemic cu privire la o jurisdicie înseamn fie
faptul c o jurisdicie a încheiat cu România un acord privind
stabilirea autoritii competente care este înc în vigoare, dar
a suspendat schimbul automat, din alte motive decât cele
conforme cu clauzele acordului, fie faptul c o jurisdicie a
omis în alt fel, în mod repetat, s transmit automat României
rapoartele pentru fiecare ar în parte, aflate în posesia sa,
ale grupurilor de întreprinderi multinaionale care dein
entiti constitutive în România.
SECIUNEA a II-a
Cerin e generale de raportare
1. O entitate constitutiv! rezident" în România, care nu
este societatea-mam# final$ a unui grup de întreprinderi
multina%ionale, prezint& un raport pentru fiecare 'ar( în parte
referitor la anul fiscal de raportare al unui grup de
întreprinderi multina)ionale din care face parte, dac* sunt
îndeplinite urm+toarele criterii:
a) entitatea î,i are reziden-a fiscal. în România;
b) îndepline/te una dintre urm0toarele condi1ii:
(i) societatea-mam2 final3 a grupului de întreprinderi
multina4ionale nu este obligat5 s6 prezinte un raport pentru
fiecare 7ar8 în parte în jurisdic9iile în care î:i are reziden;a
fiscal<;
(ii) jurisdic=ia în care î>i are reziden?a fiscal@
societatea-mamA finalB este parte la un acord internaCional în
vigoare, la care România este parte, dar nu este parte la un
acord privind stabilirea autoritDEii competente în vigoare la
care sF fie parte România, pânG la momentul specificat la art.
291^3 alin. (1), în vederea prezentHrii raportului pentru
fiecare IarJ în parte pentru anul fiscal de raportare;
(iii) în jurisdicKia în care îLi are rezidenMa fiscalN
societatea-mamO finalP s-a produs un eQec sistemic care a fost
notificat de cRtre autoritatea competentS din România entitTUii
constitutive care îVi are rezidenWa fiscalX în România.
2. FYrZ a aduce atingere obliga[iei societ\]ii-mam^ finale
men_ionate la art. 291^3 alin. (1) sau a societ`aii sale mamb

surogat de a prezenta primul raport pentru fiecare ar în parte
pentru anul fiscal al grupului de întreprinderi multina ionale
care începe de la data de 1 ianuarie 2016 sau dup aceast dat,
obligaia pentru entitile constitutive prev zute la pct. 1 din
prezenta sec iune se aplic rapoartelor pentru fiecare ar în
parte în ceea ce privete anii fiscali de raportare care încep
de la data de 1 ianuarie 2017 sau dup aceast dat.
3. O entitate constitutiv rezident în România, astfel cum
este definit la pct. 1 din prezenta seciune, solicit
societii sale mam finale s îi pun la dispoziie toate
informaiile necesare pentru a-i permite s îi îndeplineasc
obliga!iile de a prezenta un raport pentru fiecare "ar# în
parte, în conformitate cu art. 291^3 alin. (3). În cazul în care
nu a ob$inut sau nu a dobândit toate informa%iile necesare
pentru întocmirea raportului pentru grupul de întreprinderi
multina&ionale, entitatea constitutiv' prezint( un raport pentru
fiecare )ar* în parte care con+ine toate informa,iile de care
dispune, ob-inute sau dobândite, .i notific/ autorit01ii
competente din România c2 societatea-mam3 final4 a refuzat s5
pun6 la dispozi7ie informa8iile necesare. Acest lucru nu aduce
atingere dreptului autorit9:ii competente din România de a
aplica sanc;iunile prev<zute în legisla=ia sa na>ional?. De
asemenea, autoritatea competent@ din România informeazA toate
autoritBCile competente din statele membre cu privire la refuzul
sus-menDionat.
4. DacE acelaFi grup de întreprinderi multinaGionale are mai
mult de o entitate constitutivH cu rezidenIa fiscalJ în Uniunea
EuropeanK Li dacM se aplicN una sau mai multe dintre condiOiile
stabilite la lit. b) de la pct. 1 din prezenta secPiune, grupul
de întreprinderi multinaQionale poate desemna una dintre
respectivele entitRSi constitutive sT prezinte raportul pentru
fiecare UarV în parte în conformitate cu cerinWele art. 291^3
alin. (3), cu privire la un an fiscal de raportare, în termenul
specificat la art. 291^3 alin. (1) Xi sY notifice autoritZ[ii
competente din România c\ prezentarea are ca scop îndeplinirea
obliga]iei de raportare care le revine tuturor entit^_ilor
constitutive ale grupului de întreprinderi multina`ionale în
cauza care îbi au rezidenca fiscald în Uniunea Europeane.
Autoritatea competentf din România comunicg, în temeiul art.
291^3 alin. (2), raportul pentru fiecare hari în parte pe care
l-a primit oricjrui altui stat membru în care, pe baza
informakiilor din raportul pentru fiecare larm în parte, una sau
mai multe entitnoi constitutive ale grupului de întreprinderi
multinapionale din care face parte entitatea raportoare fie îqi
au rezidenra fiscals, fie sunt impozabile pentru activitatea
economict desfuvuratw prin intermediul unui sediu permanent.

5. În cazul în care o entitate constitutiv nu poate obine
sau dobândi toate informa iile necesare, prevzute la art. 291^3
alin. (3), pentru a prezenta un raport pentru fiecare ar în
parte, respectiva entitate constitutiv nu este eligibil pentru
a fi desemnat drept entitate raportoare pentru grupul de
întreprinderi multina ionale în conformitate cu pct. 4 din
prezenta sec iune. Aceast regul nu aduce atingere obliga iei
entitii constitutive de a notifica autoritatea competent din
România cu privire la faptul c societatea-mam final a refuzat
s pun la dispoziie informaiile necesare.
6. Prin excepie de la pct. 1-5 din prezenta seciune,
atunci când se aplic una sau mai multe dintre condiiile
stabilite la pct. 1 lit. b) din prezenta seciune, o entitate
constitutiv nu este obligat s prezinte un raport pentru
fiecare ar! în parte referitor la anul fiscal de raportare,
dac" grupul de întreprinderi multina#ionale în cadrul c$ruia
aceasta este o entitate constitutiv% a pus la dispozi&ie un
raport pentru fiecare 'ar( în parte, în conformitate cu art.
291^3 alin. (3), referitor la respectivul an fiscal, prin
intermediul unei societ)*i-mam+ surogat, care prezint,
respectivul raport pentru fiecare -ar. în parte autorit/0ii
fiscale din jurisdic1ia în care î2i are reziden3a fiscal4 la
data specificat5 la art. 291^3 alin. (1) sau anterior acestei
date 6i care, în cazul în care societatea-mam7 surogat î8i are
reziden9a fiscal: într-o jurisdic;ie din afara Uniunii Europene,
îndepline<te urm=toarele condi>ii:
a) jurisdic?ia în care î@i are rezidenAa fiscalB societateamamC surogat prevede obligaDia de a prezenta rapoarte pentru
fiecare EarF în parte în conformitate cu cerinGele art. 291^3
alin. (3);
b) jurisdicHia în care îIi are rezidenJa fiscalK societateamamL surogat a încheiat un acord privind stabilirea autoritMNii
competente, care este în vigoare, la care este parte România,
pânO la data specificatP la art. 291^3 alin. (1), în vederea
prezentQrii raportului pentru fiecare RarS în parte pentru anul
fiscal de raportare;
c) jurisdicTia în care îUi are rezidenVa fiscalW societateamamX surogat nu a notificat autoritYZii competente din România
un e[ec sistemic;
d) cel târziu în ultima zi a anului fiscal de raportare al
grupului de întreprinderi multina\ionale în cauz], jurisdic^ia
în care î_i are reziden`a fiscala societatea-mamb surogat a fost
informatc de cdtre entitatea constitutive cu rezidenfa fiscalg
în jurisdichia respectivi cj ea este societatea-mamk surogat;
e) s-a transmis o notificare autoritlmii competente din
România în conformitate cu pct. 8.

7. O entitate constitutiv a unui grup de întreprinderi
multinaionale care îi are reziden a fiscal în România are
obligaia s notifice autoritii competente din România dac
este societatea-mam final sau societatea-mam surogat sau
entitatea constitutiv desemnat conform pct. 1-5 din prezenta
seciune, pân cel târziu în ultima zi a anului fiscal de
raportare al respectivului grup de întreprinderi multinaionale,
dar nu mai târziu de ultima zi de depunere a declaraiei fiscale
a respectivei entiti constitutive pentru anul fiscal
precedent.
8. În cazul în care o entitate constitutiv a unui grup de
întreprinderi multinaionale care îi are rezidena fiscal în
România nu este societatea-mam final, nici societatea-mam
surogat, nici entitatea constitutiv desemnat conform pct. 1-5
din prezenta seciune, entitatea respectiv are obliga!ia s"
notifice autorit#$ii competente din România identitatea %i
reziden&a fiscal' a entit()ii raportoare pân* cel târziu în
ultima zi din anul fiscal de raportare al respectivului grup de
întreprinderi multina+ionale, dar nu mai târziu de ultima zi de
depunere a declara,iei fiscale a respectivei entit-.i
constitutive pentru anul fiscal precedent.
9. Raportul pentru fiecare /ar0 în parte specific1 moneda în
care sunt exprimate sumele men2ionate în raportul respectiv.
(la 13-06-2017 Actul a fost completat de Punctul 10, Articolul
I din ORDONAN3A DE URGEN45 nr. 42 din 9 iunie 2017, publicat6 în
MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 13 iunie 2017)
------

