PARTEA

Anul 173 (XVII) — Nr. 863

I

Luni, 26 septembrie 2005

LEGI, DECRETE, HOT√R¬RI ™I ALTE ACTE
SUMAR
Pagina
REPUBLIC√RI
Ordonan˛a Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea
modului ∫i condi˛iilor de valorificare a bunurilor
confiscate sau intrate, potrivit legii, Ón proprietatea
privat„ a statului........................................................

1–5

Ordonan˛a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedur„ fiscal„ .......................................................

6–48

REPUBLIC√RI
O R D O N A N ﬁ A G U V E R N U L U I Nr. 128/1998*)
pentru reglementarea modului ∫i condi˛iilor de valorificare a bunurilor confiscate
sau intrate, potrivit legii, Ón proprietatea privat„ a statului
CAPITOLUL I
Dispozi˛ii generale
Art. 1. — (1) Bunurile confiscate sau intrate, potrivit
legii, Ón proprietatea privat„ a statului, care se valorific„ Ón
condi˛iile prezentei ordonan˛e, sunt:
a) bunurile mobile ∫i titlurile de valoare confiscate,
devenite proprietate privat„ a statului Ón temeiul legii, al
hot„r‚rilor judec„tore∫ti sau al deciziilor organelor
Ómputernicite s„ dispun„ confiscarea;
b) bunurile care provin din succesiuni vacante sau
dona˛ii, cu excep˛ia celor afectate de clauze derogatorii;

c) bunurile mobile ∫i imobile prev„zute la art. 7 din
Legea nr. 314/2001 pentru reglementarea situa˛iei unor
societ„˛i comerciale, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare;
d) bunurile imobile f„r„ st„p‚ni sau p„r„site, declarate
ca atare potrivit legii, ai c„ror proprietari sunt neidentifica˛i;
e) bunurile mobile abandonate ai c„ror proprietari sunt
neidentifica˛i, predate pe baz„ de proces-verbal organelor
de poli˛ie, sau bunurile mobile descoperite de organele
poli˛iei de frontier„ Ón zonele de competen˛„, care nu au
fost reclamate de proprietari timp de un an de la data

*) Republicat„ Ón temeiul art. XVIII din Ordonan˛a Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor m„suri financiare, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 803 din 31 august 2004, d‚ndu-se textelor o nou„ numerotare.
Ordonan˛a Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului ∫i condi˛iilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, Ón
proprietatea privat„ a statului a fost republicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 707 din 5 august 2004 ∫i a mai fost modificat„ ∫i
completat„ prin:
— Ordonan˛a Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor m„suri financiare, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 803
din 31 august 2004, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 507/2004, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 1.080 din
19 noiembrie 2004;
— Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 17/2005 pentru stabilirea unor m„suri organizatorice la nivelul administra˛iei publice centrale,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 229 din 18 martie 2005, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 198/2005, publicat„
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 550 din 28 iunie 2005.

2

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 863/26.IX.2005

pred„rii ∫i a c„ror valorificare nu este reglementat„ prin
alte acte normative specifice. Œn aceea∫i categorie intr„ ∫i
bunurile prev„zute la lit. d), precum ∫i cele prev„zute Ón
cadrul tezei Ónt‚i din prezenta liter„, ai c„ror proprietari
sunt cunoscu˛i, Óns„ exist„ indicii temeinice, determinate de
natura bunurilor sau a Ómprejur„rilor Ón care au fost g„site,
din care rezult„ inten˛ia neechivoc„ a proprietarului de a
renun˛a la dreptul de proprietate asupra acestora;
f) sumele consemnate Ón orice scop de c„tre persoane
fizice sau juridice, la dispozi˛ia organelor judiciare, pentru
care s-a dispus restituirea ∫i nu s-a cerut ridicarea lor de
c„tre cei care le-au depus ori de c„tre cei care erau
Óndrept„˛i˛i s„ le ridice Ón termenul de prescrip˛ie prev„zut
de legisla˛ia Ón vigoare;
g) mijloacele de plat„ Ón valut„ liber convertibil„, care
se depun la b„ncile comerciale selectate de organele de
valorificare, Ón condi˛iile legii.
(2) Organele care au dispus consemnarea sumelor
prev„zute la alin. (1) lit. f) sunt obligate s„ le declare la
direc˛iile generale ale finan˛elor publice jude˛ene sau a
municipiului Bucure∫ti Ón termen de 30 de zile de la
Ómplinirea termenului legal de prescrip˛ie.
(3) Dac„ bunurile prev„zute la alin. (1) lit. e) sunt
reclamate Ónainte de expirarea termenului de un an de la
data pred„rii, ele se restituie proprietarilor sau
mo∫tenitorilor acestora de c„tre organul de poli˛ie
competent. Œn orice alte cazuri, bunurile sau contravaloarea
acestora se restituie Ón temeiul unei hot„r‚ri judec„tore∫ti
definitive ∫i irevocabile.
(4) Bunurile men˛ionate la alin. (1) lit. e), ai c„ror
proprietari au fost identifica˛i ∫i care au renun˛at printr-o
declara˛ie autentic„ la exercitarea dreptului de proprietate
asupra acestora, se vor valorifica Ónainte de expirarea
termenului de un an, conform prevederilor prezentei
ordonan˛e.
(5) Pot fi valorificate Ónainte de expirarea termenului de
un an ∫i bunurile prev„zute la alin. (1) lit. e) care
Óndeplinesc condi˛iile prev„zute la art. 6 alin. (3).
(6) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) bunurile
care nu Óndeplinesc condi˛iile legale de comercializare.
(7) Bunurile prev„zute la alin. (6) vor fi distruse pe
cheltuiala de˛in„torului sau, dup„ caz, a persoanelor fizice
ori juridice de la care au fost confiscate. Distrugerea Ón
cauz„ se va efectua Ón prezen˛a ∫i cu confirmarea prin
semn„tur„ a unei comisii de preluare ∫i distrugere formate
din reprezentan˛i ai de˛in„torului, ai Autorit„˛ii Na˛ionale
pentru Protec˛ia Consumatorilor, ai Ministerului Finan˛elor
Publice, ai Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor ∫i ai
Ministerului Mediului ∫i Gospod„ririi Apelor.
Art. 2. — (1) Bunurile confiscate care constituie corp
delict sau mijloace de prob„ Ón procedura judiciar„ trec Ón
proprietatea privat„ a statului Ón temeiul unei ordonan˛e
emise de procuror sau al unei hot„r‚ri judec„tore∫ti
r„mase definitive, prin care se dispune valorificarea
acestora.

(2) Œn cazul bunurilor ridicate cu ocazia constat„rii ∫i
sanc˛ion„rii contraven˛iilor pe baz„ de proces-verbal, titlul
de proprietate Ól constituie Ónsu∫i procesul-verbal de
contraven˛ie, Ón cazul Ón care acesta nu a fost contestat Ón
termenul legal sau dac„ a fost contestat, contesta˛ia a fost
respins„ printr-o hot„r‚re judec„toreasc„ r„mas„ definitiv„.
CAPITOLUL II
Declararea ∫i preluarea bunurilor trecute
Ón proprietatea privat„ a statului
Art. 3. — (1) Declararea bunurilor trecute Ón proprietatea
privat„ a statului, precum ∫i predarea acestora se fac la
direc˛iile generale ale finan˛elor publice jude˛ene sau a
municipiului Bucure∫ti, Ón termen de 10 zile de la data
primirii de c„tre de˛in„tor a documentului care constituie
titlu de proprietate al statului asupra acestora.
(2) Bunurile confiscate, devenite proprietatea privat„ a
statului, se declar„ ∫i se predau organelor de valorificare,
Ón termen de 10 zile de la data r„m‚nerii definitive a
actului de confiscare.
(3) Œn situa˛ia Ón care actul de confiscare este atacat Ón
termenul prev„zut de lege, bunurile confiscate trec Ón
proprietatea privat„ a statului Óncep‚nd cu data la care
hot„r‚rea judec„toreasc„ r„m‚ne definitiv„.
Art. 4. — (1) De˛in„torii bunurilor care au trecut Ón
proprietatea privat„ a statului, persoane fizice sau juridice,
dup„ caz, au obliga˛ia s„ inventarieze bunurile respective,
lu‚nd Ón acela∫i timp ∫i m„surile de p„strare ∫i de
conservare corespunz„toare, p‚n„ la predarea lor efectiv„
spre valorificare direc˛iilor generale ale finan˛elor publice
jude˛ene sau a municipiului Bucure∫ti.
(2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) urm„toarele
categorii de bunuri:
a) medicamente, materiale consumabile de utilitate
medical„, materiale de natura obiectelor de inventar
medicale, aparatur„ medical„, substan˛e toxice, materiale
radioactive, bunuri culturale din patrimoniu, obiecte,
ve∫minte ∫i c„r˛i de cult, timbre filatelice, h‚rtii de valoare,
materiale lemnoase, documente istorice, materiale de
arhiv„, care se pun de Óndat„ la dispozi˛ie organelor de
specialitate ale statului care au competen˛a de a gestiona
astfel de bunuri, conform prevederilor legale;
b) mijloacele de plat„ Ón valut„ neconvertibil„, care se
depun la Banca Na˛ional„ a Rom‚niei, Ón condi˛iile legii, ∫i
mijloacele de plat„ Ón lei, care se depun la unit„˛ile
Trezoreriei Statului, Ón contul bugetului de stat;
c) armele de foc, muni˛iile explozive ∫i diferite bunuri cu
specific militar, care se predau imediat, cu titlu gratuit,
inspectoratelor jude˛ene de poli˛ie sau Direc˛iei Generale de
Poli˛ie a Municipiului Bucure∫ti ori, dup„ caz, Ministerului
Ap„r„rii Na˛ionale;
d) bunurile imobile intrate, potrivit legii, Ón proprietatea
privat„ a statului, ce provin din succesiuni vacante, care nu
se valorific„ Ón termen de 180 de zile de la data evalu„rii.
Œn aceast„ situa˛ie bunurile imobile intrate, potrivit legii, Ón
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proprietatea privat„ a statului, care provin din succesiuni
vacante, trec Ón proprietatea privat„ a unit„˛ilor
administrativ-teritoriale, cu destina˛ia de locuin˛e sociale, Ón
condi˛iile legii.
(3) Bunurile men˛ionate la alin. (2) se vor evalua, utiliza,
valorifica, distruge sau se vor casa de c„tre organele
specializate care le-au preluat, dispun‚nd de acestea
conform atribu˛iilor legale ce le revin.
(4) Sumele ob˛inute ca urmare a valorific„rii bunurilor
prev„zute la alin. (2) vor fi virate la bugetul de stat, dup„
deducerea cheltuielilor efectuate conform prevederilor legale
Ón vigoare ∫i a cotei de 1%, care se vireaz„ Ministerului
Administra˛iei ∫i Internelor pentru recompensarea poli˛i∫tilor,
potrivit dispozi˛iilor art. 54 alin. (3) din Legea nr. 360/2002
privind Statutul poli˛istului, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, aferent„ bunurilor confiscate ca urmare a
ac˛iunilor desf„∫urate de poli˛i∫ti. Sunt exceptate de la
aceste prevederi sumele rezultate din valorificarea bunurilor
ce intr„ sub inciden˛a Legii nr. 103/1992 privind dreptul
exclusiv al cultelor religioase pentru producerea obiectelor
de cult, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, care
r„m‚n la dispozi˛ia cultelor religioase.
(5) Prin de˛in„tor de bunuri se Ón˛elege persoana fizic„
sau juridic„ care are Ón posesie temporar„ bunuri de
natura celor prev„zute la art. 1.
CAPITOLUL III
Evaluarea ∫i valorificarea bunurilor intrate
Ón proprietatea privat„ a statului
Art. 5. — (1) Bunurile prev„zute la art. 1, care au
trecut Ón proprietatea privat„ a statului, se valorific„ de
c„tre Ministerul Finan˛elor Publice prin organele sale
teritoriale — direc˛iile generale ale finan˛elor publice
jude˛ene sau a municipiului Bucure∫ti —, denumite Ón
continuare organe de valorificare.
(2) Valorificarea bunurilor prev„zute la alin. (1) se poate
face ∫i de c„tre administra˛iile finan˛elor publice de sector
din cadrul Direc˛iei Generale a Finan˛elor Publice a
Municipiului Bucure∫ti, denumite Ón continuare organe de
valorificare.
(3) Sunt considerate organe de valorificare ∫i structurile
de specialitate care au atribu˛ii Ón acest sens, din cadrul
Ministerului Afacerilor Externe, pentru bunurile intrate Ón
proprietatea privat„ a statului, care nu se g„sesc pe
teritoriul Rom‚niei. Valorificarea acestor bunuri se va face
conform metodologiei aprobate prin ordin comun al
ministrului finan˛elor publice ∫i ministrului afacerilor externe.
Art. 6. — (1) Bunurile men˛ionate la art. 1 vor fi
predate de c„tre de˛in„tori organelor de valorificare, care
sunt obligate s„ le preia pe baz„ de proces-verbal de
predare-preluare Ón termen de 10 zile de la data primirii de
c„tre de˛in„tor a documentului care constituie titlu de
proprietate al statului asupra acestora.
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(2) Dup„ preluarea bunurilor intrate Ón proprietatea
privat„ a statului o comisie de evaluare va proceda la
evaluarea acestora Ón maximum 21 de zile de la preluare.
(3) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) bunurile de
consum alimentar cu grad ridicat de perisabilitate sau care,
prin trecerea timpului, pierd din greutate ori din valoare,
inclusiv animalele ∫i p„s„rile vii, care se predau imediat
persoanelor juridice specializate sau persoanelor fizice
autorizate pentru comercializarea acestor bunuri c„tre
popula˛ie. Valorificarea acestor bunuri se face numai dup„
ob˛inerea avizului de calitate, potrivit legii, Ón situa˛ia Ón
care pe ambalaj nu este inscrip˛ionat termenul de
valabilitate, la pre˛uri cu ridicata practicate Ón zon„, f„r„
efectuarea procedurilor de evaluare. Œn acest caz,
procesele-verbale de predare-primire se predau Ón termen
de 48 de ore organelor de valorificare.
(4) Prin exceptare de la prevederile art. 3 alin. (2), la
solicitarea de˛in„torului, acela∫i termen ∫i aceea∫i
procedur„ de valorificare prev„zute la alin. (3) se aplic„ ∫i
bunurilor al c„ror termen de garan˛ie expir„ Ónainte de data
r„m‚nerii definitive a hot„r‚rii ce se va pronun˛a Ón litigiu,
al c„rui obiect Ól constituie legalitatea procesului-verbal de
confiscare.
(5) Œn cazul Ón care prin hot„r‚re judec„toreasc„
r„mas„ definitiv„ se dispune restituirea bunurilor prev„zute
la alin. (3) ∫i (4), sumele ob˛inute din valorificarea acestora
se achit„ persoanei de la care au fost preluate bunurile
respective, la nivelul actualizat al pre˛urilor, de la bugetul
de stat sau de la bugetul local, dup„ caz.
(6) Institu˛iile abilitate prin lege s„ ateste calitatea
bunurilor confiscate Ón vederea comercializ„rii sunt obligate
s„ emit„ certificatul constatator, Ón termen de maximum
15 zile de la data solicit„rii acestuia de c„tre organul de
valorificare.
(7) Pentru bunurile prev„zute la alin. (3) avizul
constatator se va emite de Óndat„, astfel Ónc‚t Ón momentul
v‚nz„rii acestea s„ Óndeplineasc„ condi˛iile de
comercializare.
Art. 7. — (1) Bunurile confiscate sau intrate, potrivit
legii, Ón proprietatea privat„ a statului ∫i preluate de
organele de valorificare, care Ón perioada valorific„rii au
devenit necomercializabile, precum ∫i cele care nu au putut
fi valorificate vor fi distruse sub supravegherea unei comisii
de distrugere.
(2) Comisia de distrugere se constituie Ón baza deciziei
directorului executiv al direc˛iei generale a finan˛elor publice
jude˛ene sau a municipiului Bucure∫ti, respectiv Ón baza
deciziei ∫efului administra˛iei finan˛elor publice de sector din
cadrul Direc˛iei Generale a Finan˛elor Publice a Municipiului
Bucure∫ti, ∫i este format„ din reprezentan˛i ai urm„toarelor
institu˛ii:
a) direc˛ia general„ a finan˛elor publice jude˛ean„ sau a
municipiului Bucure∫ti, respectiv administra˛ia finan˛elor
publice de sector, 2 membri;
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b) inspectoratul jude˛ean de poli˛ie sau Direc˛ia
General„ de Poli˛ie a Municipiului Bucure∫ti, 2 membri;
c) agen˛ia de protec˛ie a mediului jude˛ean„, un
membru.
(3) Comisia de distrugere stabile∫te locul unde urmeaz„
a fi distruse bunurile, put‚ndu-se apela ∫i la serviciile unor
unit„˛i specializate Ón acest gen de activitate.
Art. 8. — Cheltuielile de deplasare ∫i de cazare vor fi
pl„tite membrilor comisiei de distrugere de c„tre institu˛ia
public„ care i-a desemnat.
Art. 9. — (1) Valorificarea bunurilor trecute Ón
proprietatea privat„ a statului se face de organele de
valorificare, prin bursele de m„rfuri, direct de la locul de
depozitare sau la locul la care acestea se afl„, prin
magazine proprii, licita˛ie public„ sau Ón regim de
consigna˛ie, dup„ caz. V‚nzarea direct„ de la locul de
depozitare sau de la locul de de˛inere se poate face
pentru bunurile care necesit„ condi˛ii deosebite de p„strare
∫i paz„ sau care necesit„ un spa˛iu mare de depozitare,
ce nu pot fi asigurate Ón momentul intr„rii Ón proprietatea
privat„ a statului. Œn acest caz v‚nzarea se face Ón sistem
angro, cu plata integral„ sau Ón rate.
(2) Produsele de natura celor supuse marc„rii potrivit
legii, nemarcate sau cu marcaje false, devenite proprietatea
privat„ a statului prin confiscare, vor purta marcaje
speciale, conform reglement„rilor legale Ón materie.
Art. 10. — (1) Œn vederea cre∫terii eficien˛ei activit„˛ii de
valorificare a bunurilor intrate Ón proprietatea privat„ a
statului, autorit„˛ile administra˛iei publice locale vor asigura
cu prioritate, Ón limitele disponibilit„˛ilor existente sau create
ulterior, la solicitarea scris„ a direc˛iilor generale ale
finan˛elor publice jude˛ene sau a municipiului Bucure∫ti,
spa˛iile necesare depozit„rii ∫i valorific„rii.
(2) Œn cadrul direc˛iilor generale ale finan˛elor publice
jude˛ene sau a municipiului Bucure∫ti vor func˛iona servicii
sau birouri specializate pentru desf„∫urarea activit„˛ii de
valorificare.
(3) Pentru asigurarea activit„˛ii de valorificare, personalul
Ministerului Finan˛elor Publice va fi suplimentat, dup„ caz,
cu num„rul necesar care va fi aprobat prin hot„r‚re a
Guvernului.
Art. 11. — (1) Œn vederea valorific„rii bunurilor intrate Ón
proprietatea privat„ a statului se va face evaluarea de
c„tre o comisie de evaluare, stabilit„ prin decizia
directorului executiv al direc˛iei generale a finan˛elor publice
jude˛ene sau a municipiului Bucure∫ti, respectiv prin decizia
∫efului administra˛iei finan˛elor publice de sector din cadrul
Direc˛iei Generale a Finan˛elor Publice a Municipiului
Bucure∫ti, care va avea urm„toarea componen˛„:
a) directorul executiv adjunct al direc˛iei generale a
finan˛elor publice jude˛ene sau a municipiului Bucure∫ti,
respectiv ∫eful adjunct al administra˛iei — ∫eful comisiei;
b) un reprezentant din cadrul serviciului, biroului sau al
compartimentului pentru valorificare bunuri;

c) un reprezentant desemnat de inspectoratul de
concuren˛„ jude˛ean sau al municipiului Bucure∫ti;
d) un reprezentant din partea oficiului jude˛ean pentru
protec˛ia consumatorilor sau al Oficiului pentru Protec˛ia
Consumatorilor al Municipiului Bucure∫ti;
e) reprezentantul institu˛iei publice care de˛ine bunurile
respective.
(2) Membrii comisiei de evaluare, precum ∫i membrii
comisiilor prev„zute la art. 1 alin. (7) ∫i la art. 7 alin. (2)
vor primi o indemniza˛ie fix„ lunar„, stabilit„ prin ordin al
ministrului finan˛elor publice, care se acoper„ din veniturile
Óncasate din valorificarea bunurilor confiscate sau intrate,
potrivit legii, Ón proprietatea privat„ a statului.
Art. 12. — (1) Œn cazul bunurilor care nu s-au putut
valorifica Ón decurs de 30 de zile de la data punerii Ón
v‚nzare, comisia de evaluare poate proceda la reevaluarea
bunurilor. Œn intervalul de 150 de zile de la data primei
reevalu„ri se pot face mai multe reevalu„ri succesive, Ón
sensul major„rii sau mic∫or„rii pre˛ului bunurilor, Ón func˛ie
de decizia comisiei de evaluare. Dac„ bunurile respective
nu sunt v‚ndute Ón termen de 150 de zile de la data
primei reevalu„ri, se poate proceda la atribuirea gratuit„,
valorificarea prin unit„˛ile de colectare ∫i valorificare a
de∫eurilor, dezmembrarea bunurilor ∫i valorificarea sau
distrugerea componentelor rezultate sau la distrugerea
bunurilor, dup„ caz. Œn acela∫i interval de timp directorul
executiv al direc˛iei generale a finan˛elor publice jude˛ene
sau a municipiului Bucure∫ti, respectiv ∫eful administra˛iei
finan˛elor publice de sector din cadrul Direc˛iei Generale a
Finan˛elor Publice a Municipiului Bucure∫ti, va putea decide
schimbarea metodei de valorificare, Ón condi˛iile
competen˛elor stabilite prin ordin al ministrului finan˛elor
publice.
(2) Conduc„torul organului de valorificare poate decide
ca valorificarea bunurilor intrate Ón proprietatea privat„ a
statului s„ se fac„ ∫i prin intermediul altor organe de
valorificare, numai cu acordul prealabil al acestora.
(3) Bunurile al c„ror termen de valabilitate expir„ Ón
cele 180 de zile f„r„ a fi valorificate vor fi distruse sub
supravegherea comisiei de distrugere.
CAPITOLUL IV
Atribuirea, cu titlu gratuit, a unor categorii de bunuri
intrate Ón proprietatea privat„ a statului
Art. 13. — (1) Ministerul Finan˛elor Publice poate
transmite sau, dup„ caz, propune Guvernului transmiterea
cu titlu gratuit a unor bunuri intrate Ón proprietatea privat„
a statului unor persoane fizice sau juridice, astfel:
a) Secretariatului General al Guvernului — autovehicule,
ambulan˛e sanitare cu dot„ri aferente, ambarca˛iuni ∫i
motoare ata∫abile acestora, care vor fi repartizate Ón
administrarea ministerelor, autorit„˛ilor publice centrale ∫i
locale, Ón limita normativelor de dotare a acestora, cu
respectarea procedurilor de declarare ∫i de evaluare,
precum ∫i unit„˛ilor de cult;
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b) cre∫elor, gr„dini˛elor, centrelor de plasament ∫i
centrelor de primire a copilului, c„minelor de b„tr‚ni,
cantinelor pentru s„raci, azilurilor, spitalelor, ∫colilor,
bibliotecilor, institu˛iilor de cult, persoanelor cu handicap,
Societ„˛ii Na˛ionale de Cruce Ro∫ie din Rom‚nia, precum
∫i persoanelor fizice care au avut de suferit de pe urma
dezastrelor, la propunerea direc˛iilor generale ale finan˛elor
publice jude˛ene sau a municipiului Bucure∫ti, a
administra˛iilor finan˛elor publice de sector din cadrul
Direc˛iei Generale a Finan˛elor Publice a Municipiului
Bucure∫ti;
c) persoanelor fizice sau juridice care pot face dovada
c„ au calitatea de destinatar al materialelor cu caracter
documentar, informa˛ional, educativ, ∫tiin˛ific ∫i altele
asemenea, la solicitarea acestora;
d) ministerelor, autorit„˛ilor publice centrale ∫i locale —
echipamente de comunica˛ie, tehnic„ de calcul ∫i birotic„,
rechizite, bunuri de folosin˛„ Óndelungat„, inventar
gospod„resc, materiale de Óntre˛inere ∫i repara˛ii, cu
respectarea procedurilor de declarare ∫i evaluare;
e) persoanelor juridice care nu Óndeplinesc condi˛ia de
utilizatori unici, dar au calitatea de destinatari ini˛iali, pentru
bunurile intrate Ón proprietatea privat„ a statului ∫i care nu
pot fi valorificate Ón condi˛iile art. 9 ∫i 12;
f) Ministerului Afacerilor Externe — bunuri mobile ∫i
imobile aflate Ón str„in„tate, prin hot„r‚re a Guvernului;
g) persoanelor juridice care administreaz„ case
memoriale, prin hot„r‚re a Guvernului, la propunerea
Ministerului Finan˛elor Publice.
(2) Repartizarea bunurilor prev„zute la alin. (1) lit. a) se
va face de c„tre o comisie interministerial„ care va
func˛iona pe l‚ng„ Secretariatul General al Guvernului,
constituit„ prin decizie a primului-ministru, format„ din
reprezentan˛i ai Secretariatului General al Guvernului,
Ministerului Finan˛elor Publice, Ministerului Economiei ∫i
Comer˛ului, Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor,
Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale, Ministerului Justi˛iei,
Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului ∫i
Cancelariei Primului-Ministru.
(3) Ministerul Finan˛elor Publice poate atribui, cu titlu
gratuit, persoanelor juridice bunuri intrate Ón proprietatea
privat„ a statului, care au fost achizi˛ionate din import, Ón
baza unui contract de credit garantat de stat, prin hot„r‚re
a Guvernului.
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CAPITOLUL V
Dispozi˛ii finale ∫i tranzitorii
Art. 15. — (1) Veniturile Óncasate din valorificarea
bunurilor prev„zute la art. 1 se vars„ la bugetul de stat,
dup„ deducerea cheltuielilor efectuate Ón vederea
valorific„rii acestora, precum ∫i a cotei de 1%, care se
vireaz„ Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor pentru
recompensarea poli˛i∫tilor, potrivit dispozi˛iilor art. 54
alin. (3) din Legea nr. 360/2002, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, aferent„ bunurilor confiscate ca
urmare a ac˛iunilor desf„∫urate de poli˛i∫ti.
(2) Bunurile confiscate de c„tre organele autorit„˛ii
administra˛iei publice locale se predau direc˛iilor generale
ale finan˛elor publice jude˛ene sau a municipiului Bucure∫ti,
iar sumele Óncasate din valorificarea acestora se fac venit
la bugetul local, dup„ deducerea cheltuielilor cu
valorificarea efectuate conform legisla˛iei Ón vigoare ∫i a
unui comision de 10% din veniturile Óncasate.
(3) Œn situa˛ia Ón care nivelul veniturilor Óncasate din
valorificarea bunurilor intrate Ón proprietatea privat„ a
statului nu asigur„ acoperirea cheltuielilor necesare Ón
vederea valorific„rii acestora, diferen˛a va fi acoperit„ de la
bugetul de stat sau din veniturile datorate bugetului local.
(4) Œn categoria cheltuielilor efectuate Ón vederea
valorific„rii bunurilor intrate Ón proprietatea privat„ a statului,
Ón condi˛iile prezentei ordonan˛e, se cuprind cheltuielile
efectuate de la preluarea acestora ∫i p‚n„ la valorificare,
atribuirea cu titlu gratuit sau distrugere.
Art. 16. — (1) Nerespectarea obliga˛iilor prev„zute de
prezenta ordonan˛„ atrage dup„ sine r„spunderea
disciplinar„, contraven˛ional„, material„ sau, dup„ caz,
penal„, potrivit legii.
(2) Contraven˛iile ∫i sanc˛iunile aplicabile se stabilesc
prin hot„r‚re a Guvernului Ón termen de 60 de zile de la
intrarea Ón vigoare a prezentei ordonan˛e.
Art. 17. — Œn termen de 60 de zile de la intrarea Ón
vigoare a prezentei ordonan˛e, Ministerul Administra˛iei ∫i
Internelor, Ministerul Finan˛elor Publice ∫i Banca Na˛ional„
a Rom‚niei vor elabora norme de aplicare a acesteia, care
vor fi aprobate prin hot„r‚re a Guvernului.
Art. 18. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei
ordonan˛e se abrog„:

(4) Ministerul Finan˛elor Publice poate propune atribuirea
cu titlu gratuit, prin hot„r‚re a Guvernului, ∫i altor
beneficiari a unor bunuri intrate Ón proprietatea privat„ a
statului.

— Decretul nr. 111/1951 privind reglementarea situa˛iei
bunurilor de orice fel supuse confisc„rii, confiscate, f„r„
mo∫tenitori sau f„r„ st„p‚n, precum ∫i a unor bunuri care
nu mai folosesc institu˛iilor bugetare, publicat Ón Buletinul
Oficial nr. 81 din 27 iulie 1951;

Art. 14. — Prin hot„r‚re a Guvernului, la propunerea
Ministerului Finan˛elor Publice, bunuri intrate Ón proprietatea
privat„ a statului, care nu pot fi valorificate Ón condi˛iile
prezentei ordonan˛e, pot fi atribuite, cu titlu gratuit,
persoanelor fizice ∫i juridice care au calitatea de destinatar.

— Hot„r‚rea Guvernului nr. 662/1991 privind modul de
valorificare a bunurilor care au devenit proprietate de stat
potrivit legii, republicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 362 din 17 decembrie 1997, precum ∫i orice
alte dispozi˛ii contrare.
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O R D O N A N ﬁ A G U V E R N U L U I Nr. 92/2003*)
privind Codul de procedur„ fiscal„
TITLUL I
Dispozi˛ii generale

(2) Orice modificare sau completare la prezentul cod
intr„ Ón vigoare cu Óncepere din prima zi a anului urm„tor
celui Ón care a fost adoptat„ prin lege.

CAPITOLUL I

ARTICOLUL 4

Domeniul de aplicare a Codului de procedur„ fiscal„

Func˛ionarea Comisiei fiscale centrale

ARTICOLUL 1
Sfera de aplicare a Codului de procedur„ fiscal„

(1) Prezentul cod reglementeaz„ drepturile ∫i obliga˛iile
p„r˛ilor din raporturile juridice fiscale privind administrarea
impozitelor ∫i taxelor datorate bugetului de stat ∫i bugetelor
locale, prev„zute de Codul fiscal**).
(2) Prezentul cod se aplic„ ∫i pentru administrarea
drepturilor vamale, precum ∫i pentru administrarea
crean˛elor provenind din contribu˛ii, amenzi ∫i alte sume ce
constituie venituri ale bugetului general consolidat, potrivit
legii, Ón m„sura Ón care prin lege nu se prevede altfel.
(3) Prin administrarea impozitelor, taxelor, contribu˛iilor ∫i a
altor sume datorate bugetului general consolidat se Ón˛elege
ansamblul activit„˛ilor desf„∫urate de organele fiscale Ón
leg„tur„ cu:
a) Ónregistrarea fiscal„;
b) declararea, stabilirea, verificarea ∫i colectarea
impozitelor, taxelor, contribu˛iilor ∫i a altor sume datorate
bugetului general consolidat;
c) solu˛ionarea contesta˛iilor Ómpotriva actelor
administrative fiscale.
ARTICOLUL 2
Raportul Codului de procedur„ fiscal„ cu alte acte normative

(1) Administrarea impozitelor, taxelor, contribu˛iilor ∫i a
altor sume datorate bugetului general consolidat, prev„zute
la art. 1, se Óndepline∫te potrivit dispozi˛iilor Codului de
procedur„ fiscal„, ale Codului fiscal, precum ∫i ale altor
reglement„ri date Ón aplicarea acestora.
(2) Prezentul cod constituie procedura de drept comun
pentru administrarea impozitelor, taxelor, contribu˛iilor ∫i a
altor sume datorate bugetului general consolidat.
(3) Unde prezentul cod nu dispune se aplic„ prevederile
Codului de procedur„ civil„.
ARTICOLUL 3
Modificarea ∫i completarea Codului de procedur„ fiscal„

(1) Prezentul cod se modific„ ∫i se completeaz„ numai
prin lege, promovat„, de regul„, cu 6 luni Ónainte de data
intr„rii Ón vigoare a acesteia.

(1) Comisia fiscal„ central„ constituit„ potrivit art. 6 din
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal are responsabilit„˛i
de elaborare a deciziilor cu privire la aplicarea unitar„ a
prezentului cod.
(2) Deciziile Comisiei fiscale centrale cu privire la
aplicarea unitar„ a prezentului cod, precum ∫i a Codului
fiscal sunt obligatorii pentru func˛ionarii publici din cadrul
organelor fiscale.
CAPITOLUL II
Principii generale de conduit„ Ón administrarea
impozitelor, taxelor, contribu˛iilor ∫i a altor sume
datorate bugetului general consolidat
ARTICOLUL 5
Aplicarea unitar„ a legisla˛iei

Organul fiscal este obligat s„ aplice unitar prevederile
legisla˛iei fiscale pe teritoriul Rom‚niei, urm„rind stabilirea
corect„ a impozitelor, taxelor, contribu˛iilor ∫i a altor sume
datorate bugetului general consolidat.
ARTICOLUL 6
Exercitarea dreptului de apreciere

Organul fiscal este Óndrept„˛it s„ aprecieze, Ón limitele
atribu˛iilor ∫i competen˛elor ce Ói revin, relevan˛a st„rilor de
fapt fiscale ∫i s„ adopte solu˛ia admis„ de lege, Óntemeiat„
pe constat„ri complete asupra tuturor Ómprejur„rilor
edificatoare Ón cauz„.
ARTICOLUL 7
Rolul activ

(1) Organul fiscal Ón∫tiin˛eaz„ contribuabilul asupra
drepturilor ∫i obliga˛iilor ce Ói revin Ón desf„∫urarea
procedurii potrivit legii fiscale.
(2) Organul fiscal este Óndrept„˛it s„ examineze, din
oficiu, starea de fapt, s„ ob˛in„ ∫i s„ utilizeze toate
informa˛iile ∫i documentele necesare pentru determinarea
corect„ a situa˛iei fiscale a contribuabilului. Œn analiza
efectuat„ organul fiscal va identifica ∫i va avea Ón vedere
toate circumstan˛ele edificatoare ale fiec„rui caz.
(3) Organul fiscal are obliga˛ia s„ examineze Ón mod
obiectiv starea de fapt, precum ∫i s„ Óndrume contribuabilii

*) Republicat„ Ón temeiul art. III din Ordonan˛a Guvernului nr. 20/2005 pentru modificarea ∫i completarea Ordonan˛ei Guvernului nr. 92/2003
privind Codul de procedur„ fiscal„, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 101 din 31 ianuarie 2005, aprobat„ cu modific„ri ∫i
complet„ri prin Legea nr. 210/2005, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 580 din 5 iulie 2005, d‚ndu-se textelor o nou„ numerotare.
Ordonan˛a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur„ fiscal„ a fost republicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 560 din
24 iunie 2004 ∫i a mai fost modificat„ prin Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea ∫i combaterea evaziunii fiscale, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 672 din 27 iulie 2005.
**) Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003.
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pentru depunerea declara˛iilor ∫i a altor documente, pentru
corectarea declara˛iilor sau a documentelor, ori de c‚te ori
este cazul.
(4) Organul fiscal decide asupra felului ∫i volumului
examin„rilor, Ón func˛ie de circumstan˛ele fiec„rui caz Ón
parte ∫i de limitele prev„zute de lege.
(5) Organul fiscal Óndrum„ contribuabilul Ón aplicarea
prevederilor legisla˛iei fiscale. Œndrumarea se face fie ca
urmare a solicit„rii contribuabililor, fie din ini˛iativa organului
fiscal.
ARTICOLUL 8
Limba oficial„ Ón administra˛ia fiscal„
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obliga˛i, Ón condi˛iile legii, s„ p„streze secretul asupra
informa˛iilor pe care le de˛in ca urmare a exercit„rii
atribu˛iilor de serviciu.
(2) Informa˛iile referitoare la impozite, taxe, contribu˛ii ∫i
alte sume datorate bugetului general consolidat pot fi
transmise numai:
a) autorit„˛ilor publice, Ón scopul Óndeplinirii obliga˛iilor
prev„zute de lege;
b) autorit„˛ilor fiscale ale altor ˛„ri, Ón condi˛ii de
reciprocitate Ón baza unor conven˛ii;
c) autorit„˛ilor judiciare competente, potrivit legii;
d) Ón alte cazuri prev„zute de lege.

(1) Limba oficial„ Ón administra˛ia fiscal„ este limba
rom‚n„.
(2) Dac„ la organele fiscale se depun peti˛ii, documente
justificative, certificate sau alte Ónscrisuri Óntr-o limb„
str„in„, organele fiscale vor solicita ca acestea s„ fie
Ónso˛ite de traduceri Ón limba rom‚n„ certificate de
traduc„tori autoriza˛i.
(3) Dispozi˛iile legale cu privire la folosirea limbii
minorit„˛ilor na˛ionale se aplic„ Ón mod corespunz„tor.
ARTICOLUL 9
Dreptul de a fi ascultat

(1) Œnaintea lu„rii deciziei organul fiscal este obligat s„
asigure contribuabilului posibilitatea de a-∫i exprima punctul
de vedere cu privire la faptele ∫i Ómprejur„rile relevante Ón
luarea deciziei.
(2) Organul fiscal nu este obligat s„ aplice prevederile
alin. (1) c‚nd:
a) Ónt‚rzierea Ón luarea deciziei determin„ un pericol
pentru constatarea situa˛iei fiscale reale privind executarea
obliga˛iilor contribuabilului sau pentru luarea altor m„suri
prev„zute de lege;
b) situa˛ia de fapt prezentat„ urmeaz„ s„ se modifice
nesemnificativ cu privire la cuantumul crean˛elor fiscale;
c) se accept„ informa˛iile prezentate de contribuabil, pe
care acesta le-a dat Óntr-o declara˛ie sau Óntr-o cerere;
d) urmeaz„ s„ se ia m„suri de executare silit„.

(3) Autoritatea care prime∫te informa˛ii fiscale este
obligat„ s„ p„streze secretul asupra informa˛iilor primite.
(4) Este permis„ transmiterea de informa˛ii cu caracter
fiscal Ón alte situa˛ii dec‚t cele prev„zute la alin. (2), Ón
condi˛iile Ón care se asigur„ c„ din acestea nu reiese
identitatea vreunei persoane fizice sau juridice.
(5) Nerespectarea obliga˛iei de p„strare a secretului
fiscal atrage r„spunderea potrivit legii.
ARTICOLUL 12
Buna-credin˛„

Rela˛iile dintre contribuabili ∫i organele fiscale trebuie s„
fie fundamentate pe bun„-credin˛„, Ón scopul realiz„rii
cerin˛elor legii.
CAPITOLUL III
Aplicarea prevederilor legisla˛iei fiscale
ARTICOLUL 13
Interpretarea legii

Interpretarea reglement„rilor fiscale trebuie s„ respecte
voin˛a legiuitorului a∫a cum este exprimat„ Ón lege.
ARTICOLUL 14

ARTICOLUL 10
Obliga˛ia de cooperare

(1) Contribuabilul este obligat s„ coopereze cu organele
fiscale Ón vederea determin„rii st„rii de fapt fiscale, prin
prezentarea faptelor cunoscute de c„tre acesta, Ón
Óntregime, conform realit„˛ii, ∫i prin indicarea mijloacelor
doveditoare care Ói sunt cunoscute.
(2) Contribuabilul este obligat s„ Óntreprind„ m„surile Ón
vederea procur„rii mijloacelor doveditoare necesare, prin
utilizarea tuturor posibilit„˛ilor juridice ∫i efective ce Ói stau
la dispozi˛ie.

Criteriile economice

Veniturile, alte beneficii ∫i valori patrimoniale sunt
supuse legii fiscale indiferent dac„ sunt ob˛inute din
activit„˛i ce Óndeplinesc sau nu cerin˛ele altor dispozi˛ii
legale.
ARTICOLUL 15
Eludarea legisla˛iei fiscale

Secretul fiscal

(1) Œn cazul Ón care, elud‚ndu-se scopul legii fiscale,
obliga˛ia fiscal„ nu a fost stabilit„ ori nu a fost raportat„ la
baza de impunere real„, obliga˛ia datorat„ ∫i, respectiv,
crean˛a fiscal„ corelativ„ sunt cele legal determinate.

(1) Func˛ionarii publici din cadrul organului fiscal,
inclusiv persoanele care nu mai de˛in aceast„ calitate, sunt

(2) Pentru situa˛iile prev„zute la alin. (1) sunt aplicabile
prevederile art. 23.

ARTICOLUL 11
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CAPITOLUL IV

ARTICOLUL 19

Raportul juridic fiscal

Numirea curatorului fiscal

ARTICOLUL 16
Con˛inutul raportului de drept procedural fiscal

Raportul de drept procedural fiscal cuprinde drepturile ∫i
obliga˛iile ce revin p„r˛ilor, potrivit legii, pentru Óndeplinirea
modalit„˛ilor prev„zute pentru stabilirea, exercitarea ∫i
stingerea drepturilor ∫i obliga˛iilor p„r˛ilor din raportul de
drept material fiscal.
ARTICOLUL 17
Subiectele raportului juridic fiscal

(1) Subiecte ale raportului juridic fiscal sunt statul,
unit„˛ile administrativ-teritoriale, contribuabilul, precum ∫i
alte persoane care dob‚ndesc drepturi ∫i obliga˛ii Ón cadrul
acestui raport.
(2) Contribuabilul este orice persoan„ fizic„ ori juridic„
sau orice alt„ entitate f„r„ personalitate juridic„ ce
datoreaz„ impozite, taxe, contribu˛ii ∫i alte sume bugetului
general consolidat, Ón condi˛iile legii.
(3) Statul este reprezentat de Ministerul Finan˛elor
Publice prin Agen˛ia Na˛ional„ de Administrare Fiscal„ ∫i
unit„˛ile sale teritoriale.
(4) Unit„˛ile administrativ-teritoriale sunt reprezentate de
autorit„˛ile administra˛iei publice locale, precum ∫i de
compartimentele de specialitate ale acestora, Ón limita
atribu˛iilor delegate de c„tre autorit„˛ile respective.
(5) Agen˛ia Na˛ional„ de Administrare Fiscal„, unit„˛ile
sale teritoriale, precum ∫i compartimentele de specialitate
ale autorit„˛ilor administra˛iei publice locale sunt denumite
Ón prezentul cod organe fiscale.

(1) Dac„ nu exist„ un Ómputernicit potrivit art. 18,
organul fiscal, Ón condi˛iile legii, va solicita instan˛ei
judec„tore∫ti competente numirea unui curator fiscal pentru
contribuabilul absent, al c„rui domiciliu fiscal este
necunoscut ori care, din cauza bolii, unei infirmit„˛i,
b„tr‚ne˛ii sau unui handicap de orice fel, nu poate s„ Ó∫i
exercite ∫i s„ Ó∫i Óndeplineasc„ personal drepturile ∫i
obliga˛iile ce Ói revin potrivit legii.
(2) Pentru activitatea sa curatorul fiscal va fi remunerat
potrivit hot„r‚rii judec„tore∫ti, toate cheltuielile legate de
aceast„ reprezentare fiind suportate de cel reprezentat.
ARTICOLUL 20
Obliga˛iile reprezentan˛ilor legali

(1) Reprezentan˛ii legali ai persoanelor fizice ∫i juridice,
precum ∫i ai asocierilor f„r„ personalitate juridic„ sunt
obliga˛i s„ Óndeplineasc„ obliga˛iile fiscale ale persoanelor
reprezentate, Ón numele ∫i din averea acestora.
(2) Œn cazul Ón 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 Óndeplinirea
acestora.

TITLUL II
Dispozi˛ii generale privind raportul
de drept material fiscal
CAPITOLUL I
Dispozi˛ii generale
ARTICOLUL 21

ARTICOLUL 18

Crean˛ele fiscale

Œmputernici˛ii

(1) Œn rela˛iile cu organul fiscal contribuabilul poate fi
reprezentat printr-un Ómputernicit. Con˛inutul ∫i limitele
reprezent„rii sunt cele cuprinse Ón Ómputernicire sau
stabilite de lege, dup„ caz.
(2) Œmputernicitul este obligat s„ Ónregistreze la organul
fiscal actul de Ómputernicire, Ón form„ autentic„ ∫i Ón
condi˛iile prev„zute de lege. Revocarea Ómputernicirii
opereaz„ fa˛„ de organul fiscal de la data Ónregistr„rii
actului de revocare.
(3) Œn cazul reprezent„rii contribuabililor Ón rela˛iile cu
organele fiscale prin avocat, forma ∫i con˛inutul
Ómputernicirii sunt cele prev„zute de dispozi˛iile legale
privind organizarea ∫i exercitarea profesiei de avocat.
(4) Contribuabilul f„r„ domiciliu fiscal Ón Rom‚nia, care
are obliga˛ia de a depune declara˛ii la organele fiscale,
trebuie s„ desemneze un Ómputernicit, cu domiciliul fiscal
Ón Rom‚nia, care s„ Óndeplineasc„ obliga˛iile acestuia fa˛„
de organul fiscal.
(5) Prevederile prezentului articol sunt aplicabile ∫i
reprezentan˛ilor fiscali desemna˛i potrivit Codului fiscal,
dac„ legea nu prevede altfel.

(1) Crean˛ele fiscale reprezint„ drepturi patrimoniale
care, potrivit legii, rezult„ din raporturile de drept material
fiscal.
(2) Din raporturile de drept prev„zute la alin. (1) rezult„
at‚t con˛inutul, c‚t ∫i cuantumul crean˛elor fiscale,
reprezent‚nd drepturi determinate const‚nd Ón:
a) dreptul la perceperea impozitelor, taxelor, contribu˛iilor
∫i a altor sume care constituie venituri ale bugetului
general consolidat, dreptul la rambursarea taxei pe
valoarea ad„ugat„, dreptul la restituirea impozitelor, taxelor,
contribu˛iilor ∫i a altor sume care constituie venituri ale
bugetului general consolidat, potrivit alin. (4), denumite
crean˛e fiscale principale;
b) dreptul la perceperea dob‚nzilor ∫i penalit„˛ilor de
Ónt‚rziere, Ón condi˛iile legii, denumite crean˛e fiscale
accesorii.
(3) Œn cazurile prev„zute de lege, organul fiscal este
Óndrept„˛it s„ solicite stingerea obliga˛iei fiscale de c„tre cel
Óndatorat s„ execute acea obliga˛ie Ón locul debitorului.
(4) Œn m„sura Ón care plata sumelor reprezent‚nd
impozite, taxe, contribu˛ii ∫i alte venituri ale bugetului
general consolidat se constat„ c„ a fost f„r„ temei legal,
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cel care a f„cut astfel plata are dreptul la restituirea sumei
respective.
ARTICOLUL 22
Obliga˛iile fiscale

Prin obliga˛ii fiscale, Ón sensul prezentului cod, se
Ón˛elege:
a) obliga˛ia de a declara bunurile ∫i veniturile impozabile
sau, dup„ caz, impozitele, taxele, contribu˛iile ∫i alte sume
datorate bugetului general consolidat;
b) obliga˛ia de a calcula ∫i de a Ónregistra Ón eviden˛ele
contabile ∫i fiscale impozitele, taxele, contribu˛iile ∫i alte
sume datorate bugetului general consolidat;
c) obliga˛ia de a pl„ti la termenele legale impozitele,
taxele, contribu˛iile ∫i alte sume datorate bugetului general
consolidat;
d) obliga˛ia de a pl„ti dob‚nzi ∫i penalit„˛i de Ónt‚rziere,
aferente impozitelor, taxelor, contribu˛iilor ∫i altor sume
datorate bugetului general consolidat, denumite obliga˛ii de
plat„ accesorii;
e) obliga˛ia de a calcula, de a re˛ine ∫i de a Ónregistra
Ón eviden˛ele contabile ∫i de plat„, la termenele legale,
impozitele ∫i contribu˛iile care se realizeaz„ prin stopaj la
surs„;
f) orice alte obliga˛ii care revin contribuabililor, persoane
fizice sau juridice, Ón aplicarea legilor fiscale.
ARTICOLUL 23
Na∫terea crean˛elor ∫i obliga˛iilor fiscale

(1) Dac„ legea nu prevede altfel, dreptul de crean˛„
fiscal„ ∫i obliga˛ia fiscal„ corelativ„ se nasc Ón momentul
Ón care, potrivit legii, se constituie baza de impunere care
le genereaz„.
(2) Potrivit alin. (1) se na∫te dreptul organului fiscal de
a stabili ∫i a determina obliga˛ia fiscal„ datorat„.
ARTICOLUL 24
Stingerea crean˛elor fiscale

Crean˛ele fiscale se sting prin Óncasare, compensare,
executare silit„, scutire, anulare, prescrip˛ie ∫i prin alte
modalit„˛i prev„zute de lege.
ARTICOLUL 25
Creditorii ∫i debitorii

(1) Œn raporturile de drept material fiscal, creditorii sunt
persoanele titulare ale unor drepturi de crean˛„ fiscal„
prev„zute la art. 21, iar debitorii sunt acele persoane care,
potrivit legii, au obliga˛ia corelativ„ de plat„ a acestor
drepturi.
(2) Œn cazul Ón care obliga˛ia de plat„ nu a fost
Óndeplinit„ de debitor, debitori devin, Ón condi˛iile legii,
urm„torii:
a) mo∫tenitorul care a acceptat succesiunea
contribuabilului debitor;
b) cel care preia, Ón tot sau Ón parte, drepturile ∫i
obliga˛iile debitorului supus diviz„rii, fuziunii ori reorganiz„rii
judiciare, dup„ caz;

9

c) persoana c„reia i s-a stabilit r„spunderea Ón
conformitate cu prevederile legale referitoare la faliment;
d) persoana care Ó∫i asum„ obliga˛ia de plat„ a
debitorului, printr-un angajament de plat„ sau printr-un alt
act Óncheiat Ón form„ autentic„, cu asigurarea unei garan˛ii
reale la nivelul obliga˛iei de plat„;
e) alte persoane, Ón condi˛iile legii.
ARTICOLUL 26
Pl„titorul

(1) Pl„titor al obliga˛iei fiscale este debitorul sau
persoana care Ón numele debitorului, conform legii, are
obliga˛ia de a pl„ti sau de a re˛ine ∫i de a pl„ti, dup„ caz,
impozite, taxe, contribu˛ii, amenzi ∫i alte sume datorate
bugetului general consolidat.
(2) Pentru persoanele juridice cu sediul Ón Rom‚nia,
care au sedii secundare, pl„titor de obliga˛ii fiscale este
persoana juridic„, cu excep˛ia impozitului pe venitul din
salarii, pentru care plata impozitului se face, potrivit legii,
de c„tre sediile secundare ale persoanei juridice.
ARTICOLUL 27
R„spunderea solidar„

(1) Pentru obliga˛iile de plat„ restante ale debitorului
declarat insolvabil Ón condi˛iile prezentului cod r„spund
solidar cu acesta urm„toarele persoane:
a) persoanele fizice sau juridice care, Ón cei 3 ani
anteriori datei declar„rii insolvabilit„˛ii, cu rea-credin˛„,
dob‚ndesc Ón orice mod active de la debitorii care Ó∫i
provoac„ astfel insolvabilitatea;
b) administratorii, asocia˛ii, ac˛ionarii ∫i orice alte
persoane care au provocat insolvabilitatea persoanei
juridice debitoare prin Ónstr„inarea sau ascunderea cu reacredin˛„, sub orice form„, a bunurilor mobile ∫i imobile
proprietatea acesteia.
(2) R„spunde solidar cu debitorul declarat insolvabil Ón
condi˛iile prezentului cod sau declarat insolvent, persoana
juridic„ care, direct ori indirect, controleaz„, este controlat„
sau se afl„ sub control comun cu debitorul, dac„ este
Óndeplinit„ cel pu˛in una dintre urm„toarele condi˛ii:
a) desf„∫oar„ aceea∫i activitate sau acelea∫i activit„˛i
ca ∫i debitorul;
b) utilizeaz„ cu orice titlu active corporale de la debitor,
iar valoarea contabil„ a acestor active reprezint„ cel pu˛in
jum„tate din valoarea contabil„ net„ a tuturor activelor
corporale ale utilizatorului;
c) are raporturi comerciale contractuale cu clien˛ii ∫i/sau
cu furnizorii care, Ón propor˛ie de cel pu˛in jum„tate, au
avut sau au raporturi contractuale cu debitorul;
d) are raporturi de munc„ sau civile de prest„ri de
servicii cu cel pu˛in jum„tate dintre angaja˛ii sau prestatorii
de servicii ai debitorului.
(3) Œn Ón˛elesul alin. (2), termenii ∫i expresiile de mai jos
au urm„toarea semnifica˛ie:
a) control — majoritatea drepturilor de vot, fie Ón
adunarea general„ a asocia˛ilor unei societ„˛i comerciale
ori a unei asocia˛ii sau funda˛ii, fie Ón consiliul de
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administra˛ie al unei societ„˛i comerciale 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.

CAPITOLUL II
Domiciliul fiscal
ARTICOLUL 31

ARTICOLUL 28

Domiciliul fiscal

Dispozi˛ii speciale privind stabilirea r„spunderii

(1) R„spunderea persoanelor prev„zute la art. 27 se va
stabili potrivit dispozi˛iilor prezentului articol.
(2) Œn scopul prev„zut la alin. (1) organul fiscal va
Óntocmi o decizie Ón care vor fi ar„tate motivele de fapt ∫i
de drept pentru care este angajat„ r„spunderea persoanei
Ón cauz„. Decizia se va supune spre aprobare conducerii
organului fiscal.
(3) Decizia aprobat„ potrivit alin. (2) constituie titlu de
crean˛„ privind obliga˛ia la plat„ a persoanei r„spunz„toare
potrivit art. 27 ∫i va cuprinde, pe l‚ng„ elementele
prev„zute la art. 43 alin. (2), ∫i urm„toarele:
a) codul de identificare fiscal„ a persoanei r„spunz„toare,
obligat„ la plata obliga˛iei debitorului principal, precum ∫i
orice alte date de identificare;
b) numele ∫i prenumele sau denumirea debitorului
principal; codul de identificare fiscal„; domiciliul sau sediul
acestuia, precum ∫i orice alte date de identificare;
c) cuantumul ∫i natura sumelor datorate;
d) termenul Ón care persoana r„spunz„toare trebuie s„
pl„teasc„ obliga˛ia debitorului principal;
e) temeiul legal ∫i motivele Ón fapt ale angaj„rii
r„spunderii.
(4) R„spunderea va fi stabilit„ at‚t pentru obliga˛ia
fiscal„ principal„, c‚t ∫i pentru accesoriile acesteia.
(5) Titlul de crean˛„ prev„zut la alin. (3) va fi comunicat
persoanei obligate la plat„, men˛ion‚ndu-se c„ aceasta
urmeaz„ s„ fac„ plata Ón termenul stabilit.
(6) Titlul de crean˛„ comunicat potrivit alin. (5) poate fi
atacat Ón condi˛iile legii.
ARTICOLUL 29
Drepturile ∫i obliga˛iile succesorilor

(1) Drepturile ∫i obliga˛iile din raportul juridic fiscal trec
asupra succesorilor debitorului Ón condi˛iile dreptului comun.
(2) Dispozi˛iile alin. (1) nu sunt aplicabile Ón cazul
obliga˛iei de plat„ a sumelor ce reprezint„ amenzi aplicate,
potrivit legii, debitorului persoan„ fizic„.
ARTICOLUL 30
Dispozi˛ii privind cesiunea crean˛elor fiscale ale contribuabililor

(1) Crean˛ele principale sau accesorii privind drepturi de
rambursare sau de restituire ale contribuabililor, precum ∫i
sumele afectate garant„rii execut„rii unei obliga˛ii fiscale
pot fi cesionate numai dup„ stabilirea lor potrivit legii.
(2) Cesiunea produce efecte fa˛„ de organul fiscal
competent numai de la data la care aceasta i-a fost
notificat„.
(3) Desfiin˛area cesiunii sau constatarea nulit„˛ii acesteia
ulterior stingerii obliga˛iei fiscale nu este opozabil„
organului fiscal.

(1) Œn cazul crean˛elor fiscale administrate de Ministerul
Finan˛elor Publice prin Agen˛ia Na˛ional„ de Administrare
Fiscal„, prin domiciliu fiscal se Ón˛elege:
a) pentru persoanele fizice, adresa unde Ó∫i au
domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiesc efectiv, Ón
cazul Ón care aceasta este diferit„ de domiciliu;
b) pentru persoanele juridice, sediul social sau locul
unde se exercit„ gestiunea administrativ„ ∫i conducerea
efectiv„ a afacerilor, Ón cazul Ón care acestea nu se
realizeaz„ la sediul social declarat;
c) pentru asocierile ∫i alte entit„˛i f„r„ personalitate
juridic„, adresa persoanei care reprezint„ asocierea sau
entitatea, iar Ón lipsa unei asemenea persoane, adresa
domiciliului fiscal al oric„ruia dintre asocia˛i.
(2) Prin adresa unde locuiesc efectiv, Ón sensul alin. (1)
lit. a), se Ón˛elege adresa locuin˛ei pe care o persoan„ o
folose∫te Ón mod continuu peste 183 de zile Óntr-un an
calendaristic, Óntreruperile de scurt„ durat„ nefiind luate Ón
considerare. Dac„ ∫ederea are un scop exclusiv de vizit„,
concediu, tratament sau alte scopuri particulare
asem„n„toare ∫i nu dep„∫e∫te perioada unui an, nu se
consider„ adresa unde locuiesc efectiv.
(3) Œn situa˛ia Ón care domiciliul fiscal nu se poate stabili
potrivit alin. (1) lit. b) ∫i c), domiciliul fiscal este locul Ón
care se afl„ majoritatea activelor.
(4) Œn cazul celorlalte crean˛e fiscale ale bugetului
general consolidat, prin domiciliu fiscal se Ón˛elege domiciliul
reglementat potrivit dreptului comun sau sediul social
Ónregistrat potrivit legii.

TITLUL III
Dispozi˛ii procedurale generale
CAPITOLUL I
Competen˛a organului fiscal
ARTICOLUL 32
Competen˛a general„

(1) Organele fiscale au competen˛„ general„ privind
administrarea crean˛elor fiscale, exercitarea controlului ∫i
emiterea normelor de aplicare a prevederilor legale Ón
materie fiscal„.
(2) Œn cazul impozitului pe venit, prin hot„r‚re a
Guvernului se poate stabili alt„ competen˛„ special„ de
administrare.
(3) Impozitele, taxele ∫i alte sume care se datoreaz„,
potrivit legii, Ón vam„ sunt administrate de c„tre organele
vamale.
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ARTICOLUL 33
Competen˛a teritorial„

(1) Pentru administrarea impozitelor, taxelor, contribu˛iilor
∫i a altor sume datorate bugetului general consolidat,
competen˛a revine acelui organ fiscal, jude˛ean, local sau
al municipiului Bucure∫ti stabilit prin ordin al ministrului
finan˛elor publice, la propunerea pre∫edintelui Agen˛iei
Na˛ionale de Administrare Fiscal„, Ón a c„rui raz„ teritorial„
se afl„ domiciliul fiscal al contribuabilului sau al pl„titorului
de venit, Ón cazul impozitelor ∫i contribu˛iilor realizate prin
stopaj la surs„, Ón condi˛iile legii.
(2) Œn cazul contribuabililor nereziden˛i care desf„∫oar„
activit„˛i pe teritoriul Rom‚niei printr-un sediu permanent,
competen˛a revine organului fiscal pe al c„rui teritoriu se
realizeaz„, Ón Óntregime sau cu preponderen˛„, cifra de
afaceri.
(3) Pentru administrarea de c„tre organele fiscale din
subordinea Agen˛iei Na˛ionale de Administrare Fiscal„ a
crean˛elor fiscale datorate de marii contribuabili, inclusiv de
sediile secundare ale acestora, competen˛a poate fi stabilit„
Ón sarcina altor organe fiscale dec‚t cele prev„zute la alin. (1),
prin ordin al ministrului finan˛elor publice, la propunerea
pre∫edintelui Agen˛iei Na˛ionale de Administrare Fiscal„.
ARTICOLUL 34
Competen˛a Ón cazul sediilor secundare

Œn cazul Ón care contribuabilul are, potrivit legii, obliga˛ii
de plat„ la sedii secundare, competen˛a teritorial„ pentru
administrarea acestora revine organului fiscal Ón a c„rui
raz„ teritorial„ acestea se afl„ situate.
ARTICOLUL 35
Competen˛a teritorial„ a compartimentelor de specialitate
ale autorit„˛ilor administra˛iei publice locale

Compartimentele de specialitate ale autorit„˛ilor
administra˛iei publice locale sunt competente pentru
administrarea impozitelor, taxelor ∫i a altor sume datorate
bugetelor locale ale unit„˛ilor administrativ-teritoriale.
ARTICOLUL 36
Competen˛a special„

(1) Œn situa˛ia Ón care contribuabilul nu are domiciliu
fiscal, competen˛a teritorial„ revine organului fiscal Ón raza
c„ruia se face constatarea actului sau faptului supus
dispozi˛iilor legale fiscale.
(2) Dispozi˛iile alin. (1) se aplic„ ∫i pentru luarea de
urgen˛„ a m„surilor legale ce se impun Ón cazurile de
dispari˛ie a elementelor de identificare a bazei de impunere
reale, precum ∫i Ón caz de executare silit„.
ARTICOLUL 37
Conflictul de competen˛„

(1) Exist„ conflict de competen˛„ c‚nd dou„ sau mai
multe organe fiscale se declar„ deopotriv„ competente sau
necompetente. Œn acest caz organul fiscal care s-a Ónvestit
primul sau care s-a declarat ultimul necompetent va
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continua procedura Ón derulare ∫i va solicita organului
ierarhic superior comun s„ hot„rasc„ asupra conflictului.
(2) Œn situa˛ia Ón care organele fiscale Óntre care apare
conflictul de competen˛„ nu sunt subordonate unui organ
ierarhic comun, conflictul de competen˛„ ivit se
solu˛ioneaz„ de c„tre Comisia fiscal„ central„ din cadrul
Ministerului Finan˛elor Publice.
(3) Œn cazul bugetelor locale, Comisia fiscal„ central„ se
completeaz„ cu c‚te un reprezentant al Asocia˛iei
Comunelor din Rom‚nia, Asocia˛iei Ora∫elor din Rom‚nia,
Asocia˛iei Municipiilor din Rom‚nia, Uniunii Na˛ionale a
Consiliilor Jude˛ene din Rom‚nia, precum ∫i al Ministerului
Administra˛iei ∫i Internelor.
ARTICOLUL 38
Acord asupra competen˛ei

Cu acordul organului fiscal care, conform prevederilor
prezentului cod, de˛ine competen˛a teritorial„, precum ∫i al
contribuabilului Ón cauz„, un alt organ fiscal poate prelua
activitatea de administrare a acestuia.
ARTICOLUL 39
Conflictul de interese

Func˛ionarul public din cadrul organului fiscal implicat
Óntr-o procedur„ de administrare se afl„ Ón conflict de
interese, dac„:
a) Ón cadrul procedurii respective acesta este
contribuabil, este so˛/so˛ie al/a contribuabilului, este rud„
p‚n„ la gradul al 3-lea inclusiv a contribuabilului, este
reprezentant sau Ómputernicit al contribuabilului;
b) Ón cadrul procedurii respective poate dob‚ndi un
avantaj ori poate suporta un dezavantaj direct;
c) exist„ un conflict Óntre el, so˛ul/so˛ia, rudele sale
p‚n„ la gradul al III-lea inclusiv ∫i una dintre p„r˛i sau
so˛ul/so˛ia, rudele p„r˛ii p‚n„ la gradul al 3-lea inclusiv;
d) Ón alte cazuri prev„zute de lege.
ARTICOLUL 40
Ab˛inerea ∫i recuzarea

(1) Func˛ionarul public care ∫tie c„ se afl„ Ón una dintre
situa˛iile prev„zute la art. 39 este obligat s„ Ón∫tiin˛eze
conduc„torul organului fiscal ∫i s„ se ab˛in„ de la
Óndeplinirea procedurii.
(2) Œn cazul Ón care conflictul de interese se refer„ la
conduc„torul organului fiscal, acesta este obligat s„
Ón∫tiin˛eze organul ierarhic superior.
(3) Ab˛inerea se propune de func˛ionarul public ∫i se
decide de Óndat„ de conduc„torul organului fiscal sau de
organul ierarhic superior.
(4) Contribuabilul implicat Ón procedura Ón derulare poate
solicita recuzarea func˛ionarului public aflat Ón conflict de
interese.
(5) Recuzarea func˛ionarului public se decide de Óndat„
de c„tre conduc„torul organului fiscal sau de organul fiscal
ierarhic superior. Decizia prin care se respinge cererea de
recuzare poate fi atacat„ la instan˛a judec„toreasc„
competent„. Cererea de recuzare nu suspend„ procedura
de administrare Ón derulare.
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CAPITOLUL II
Actele emise de organele fiscale
ARTICOLUL 41
No˛iunea de act administrativ fiscal

Œn Ón˛elesul prezentului cod, actul administrativ fiscal este
actul emis de organul fiscal competent Ón aplicarea
legisla˛iei privind stabilirea, modificarea sau stingerea
drepturilor ∫i obliga˛iilor fiscale.

(3) Actul administrativ fiscal emis Ón condi˛iile alin. (2)
prin intermediul mijloacelor informatice este valabil ∫i Ón
cazul Ón care nu poart„ semn„tura persoanelor
Ómputernicite ale organului fiscal, potrivit legii, ∫i ∫tampila
organului emitent, dac„ Óndepline∫te cerin˛ele legale
aplicabile Ón materie.
(4) Prin ordin al ministrului finan˛elor publice se
stabilesc categoriile de acte administrative care se emit Ón
condi˛iile alin. (3).
ARTICOLUL 44

ARTICOLUL 42

Comunicarea actului administrativ fiscal

Solu˛ia fiscal„ individual„ anticipat„ ∫i acordul de pre˛ Ón avans

(1) Actul administrativ fiscal
trebuie comunicat
contribuabilului c„ruia Ói este destinat. Œn situa˛ia
contribuabililor f„r„ domiciliu fiscal Ón Rom‚nia, care ∫i-au
desemnat Ómputernicit potrivit art. 18 alin. (4), precum ∫i Ón
situa˛ia numirii unui curator fiscal, Ón condi˛iile art. 19, actul
administrativ fiscal se comunic„ Ómputernicitului sau
curatorului, dup„ caz.
(2) Actul administrativ fiscal se comunic„ dup„ cum
urmeaz„:
a) prin prezentarea contribuabilului la sediul organului
fiscal emitent ∫i primirea actului administrativ fiscal de c„tre
acesta sub semn„tur„, data comunic„rii fiind data ridic„rii
sub semn„tur„ a actului;
b) prin remiterea, sub semn„tur„, a actului administrativ
fiscal de c„tre persoanele Ómputernicite ale organului fiscal,
potrivit legii, data comunic„rii fiind data remiterii sub
semn„tur„ a actului;
c) prin po∫t„, la domiciliul fiscal al contribuabilului, cu
scrisoare recomandat„ cu confirmare de primire, precum ∫i
prin alte mijloace, cum sunt fax, e-mail, dac„ se asigur„
transmiterea textului actului administrativ fiscal ∫i
confirmarea primirii acestuia;
d) prin publicitate.
(3) Comunicarea prin publicitate se face prin afi∫area,
concomitent, la sediul organului fiscal emitent ∫i pe pagina
de Internet a Agen˛iei Na˛ionale de Administrare Fiscal„, a
unui anun˛ Ón care se men˛ioneaz„ c„ a fost emis actul
administrativ fiscal pe numele contribuabilului. Actul
administrativ fiscal se consider„ comunicat Ón termen de
15 zile de la data afi∫„rii anun˛ului.
(4) Dispozi˛iile Codului de procedur„ civil„ privind
comunicarea actelor de procedur„ sunt aplicabile Ón mod
corespunz„tor.

(1) Solu˛ia fiscal„ individual„ anticipat„ este actul
administrativ fiscal emis de Ministerul Finan˛elor Publice Ón
vederea solu˛ion„rii unei cereri a contribuabilului, referitoare
la reglementarea unor situa˛ii fiscale de fapt viitoare.
(2) Acordul de pre˛ Ón avans este actul administrativ fiscal
emis de Ministerul Finan˛elor Publice Ón vederea solu˛ion„rii
unei cereri a contribuabilului, referitoare la stabilirea
condi˛iilor ∫i modalit„˛ilor Ón care urmeaz„ a fi determinate,
pe parcursul unei perioade fixe de timp, pre˛urile de
transfer, Ón cazul tranzac˛iilor efectuate Óntre persoane
afiliate, astfel cum sunt definite Ón Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare.
(3) Solu˛ia fiscal„ individual„ anticipat„ ∫i acordul de
pre˛ Ón avans sunt opozabile ∫i obligatorii fa˛„ de organele
fiscale, numai dac„ termenii ∫i condi˛iile acestora au fost
respectate de c„tre contribuabil.
(4) Procedura referitoare la ob˛inerea solu˛iei fiscale
individuale anticipate ∫i a acordului de pre˛ Ón avans va fi
aprobat„ prin hot„r‚re a Guvernului.
(5) La data intr„rii Ón vigoare a legii de aprobare a
prezentei ordonan˛e se abrog„ alin. (5)—(8) ale art. 6 din
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare.
ARTICOLUL 43
Con˛inutul ∫i motivarea actului administrativ fiscal

(1) Actul administrativ fiscal se emite numai Ón form„
scris„.
(2) Actul administrativ fiscal cuprinde urm„toarele
elemente:
a) denumirea organului fiscal emitent;
b) data la care a fost emis ∫i data de la care Ó∫i
produce efectele;
c) datele de identificare a contribuabilului sau a
persoanei Ómputernicite de contribuabil, dup„ caz;
d) obiectul actului administrativ fiscal;
e) motivele de fapt;
f) temeiul de drept;
g) numele ∫i semn„tura persoanelor Ómputernicite ale
organului fiscal, potrivit legii;
h) ∫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.

ARTICOLUL 45
Opozabilitatea actului administrativ fiscal

Actul administrativ fiscal produce efecte din momentul Ón
care este comunicat contribuabilului sau la o dat„
ulterioar„ men˛ionat„ Ón actul administrativ comunicat,
potrivit legii.
ARTICOLUL 46
Nulitatea actului administrativ fiscal

Lipsa unuia dintre elementele actului administrativ fiscal,
referitoare la numele, prenumele ∫i calitatea persoanei
Ómputernicite a organului fiscal, numele ∫i prenumele ori
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denumirea contribuabilului, a obiectului actului administrativ
sau a semn„turii persoanei Ómputernicite a organului fiscal,
cu excep˛ia prev„zut„ la art. 43 alin. (3), atrage nulitatea
acestuia. Nulitatea se poate constata la cerere sau din
oficiu.
ARTICOLUL 47
Desfiin˛area sau modificarea actelor administrative fiscale

Actul administrativ fiscal poate fi modificat sau desfiin˛at
Ón condi˛iile prezentului cod.
ARTICOLUL 48
Œndreptarea erorilor materiale

Organul fiscal poate Óndrepta erorile materiale din
cuprinsul actului administrativ fiscal, din oficiu sau la
cererea contribuabilului. Actul administrativ corectat se va
comunica contribuabilului, potrivit legii.
CAPITOLUL III
Administrarea ∫i aprecierea probelor
SECﬁIUNEA 1
Dispozi˛ii generale
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SECﬁIUNEA a 2-a
Informa˛ii ∫i expertize
ARTICOLUL 52
Obliga˛ia de a furniza informa˛ii

(1) Contribuabilul sau alt„ persoan„ Ómputernicit„ de
acesta are obliga˛ia de a furniza organului fiscal informa˛iile
necesare pentru determinarea st„rii de fapt fiscale. Organul
fiscal poate solicita informa˛ii ∫i altor persoane numai atunci
c‚nd starea de fapt fiscal„ nu a fost clarificat„ de c„tre
contribuabil. Informa˛iile furnizate de alte persoane vor fi
luate Ón considerare numai Ón m„sura Ón care sunt
confirmate ∫i de alte mijloace de prob„.
(2) Cererea de furnizare a informa˛iilor se formuleaz„ Ón
scris ∫i va specifica natura informa˛iilor solicitate pentru
determinarea st„rii 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„ Ón scris.
(4) Œn situa˛ia Ón care persoana obligat„ s„ furnizeze
informa˛ia Ón scris este, din motive independente de voin˛a
sa, Ón imposibilitate de a scrie, organul fiscal Óntocme∫te un
proces-verbal.

ARTICOLUL 49

ARTICOLUL 53

Mijloace de prob„

Obliga˛ia b„ncilor de a furniza informa˛ii

(1) Pentru determinarea st„rii de fapt fiscale, organul
fiscal, Ón condi˛iile legii, administreaz„ mijloace de prob„,
put‚nd proceda la:
a) solicitarea informa˛iilor, de orice fel, din partea
contribuabililor ∫i a altor persoane;
b) solicitarea de expertize;
c) folosirea Ónscrisurilor;
d) efectuarea de cercet„ri la fa˛a locului.
(2) Probele administrate vor fi coroborate ∫i apreciate
˛in‚ndu-se seama de for˛a lor doveditoare recunoscut„ de
lege.

(1) B„ncile sunt obligate s„ comunice organelor fiscale
lista titularilor persoane fizice, juridice sau orice alte entit„˛i
f„r„ personalitate juridic„ ce deschid ori Ónchid conturi,
forma juridic„ pe care ace∫tia o au ∫i domiciliul sau sediul
acestora. Comunicarea se va face bilunar, cu referire la
conturile deschise sau Ónchise Ón perioada anterioar„
acesteia ∫i va fi adresat„ Ministerului Finan˛elor Publice.
(2) Ministerul Finan˛elor Publice Ómpreun„ cu Banca
Na˛ional„ a Rom‚niei vor elabora proceduri privind
transmiterea informa˛iilor prev„zute la alin. (1).
(3) Ministerul Finan˛elor Publice, la cererea justificat„ a
autorit„˛ilor publice centrale ∫i locale, va transmite
informa˛iile de˛inute Ón baza alin. (1), Ón scopul Óndeplinirii
de c„tre aceste autorit„˛i a atribu˛iilor prev„zute de lege.

ARTICOLUL 50
Dreptul organului fiscal de a solicita prezen˛a contribuabilului
la sediul s„u

Organul fiscal poate solicita prezen˛a contribuabilului la
sediul s„u pentru a da informa˛ii ∫i l„muriri necesare
stabilirii situa˛iei sale fiscale reale. Odat„ cu aceast„
solicitare, c‚nd este cazul, organul fiscal va indica ∫i
documentele pe care contribuabilul este obligat s„ le
prezinte.
ARTICOLUL 51
Comunicarea informa˛iilor Óntre organele fiscale

Dac„ Óntr-o procedur„ fiscal„ se constat„ fapte care
prezint„ importan˛„ pentru alte raporturi juridice fiscale,
organele fiscale Ó∫i vor comunica reciproc informa˛iile
de˛inute.

ARTICOLUL 54
Expertiza

(1) Ori de c‚te ori consider„ necesar, organul fiscal are
dreptul s„ apeleze la serviciile unui expert pentru
Óntocmirea unei expertize. Organul fiscal este obligat s„
comunice contribuabilului numele expertului.
(2) Contribuabilul poate s„ numeasc„ un expert pe
cheltuiala proprie.
(3) Exper˛ii au obliga˛ia s„ p„streze secretul fiscal
asupra datelor ∫i informa˛iilor pe care le dob‚ndesc.
(4) Expertiza se Óntocme∫te Ón scris.
(5) Onorariile stabilite pentru expertizele prev„zute de
prezentul articol vor fi pl„tite de la bugetele organelor
fiscale care au apelat la serviciile expertului, dup„ caz.
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SECﬁIUNEA a 3-a

SECﬁIUNEA a 4-a

Verificarea Ónscrisurilor ∫i cercetarea la fa˛a locului

Dreptul de a refuza furnizarea de dovezi

ARTICOLUL 55

ARTICOLUL 57

Prezentarea de Ónscrisuri

Dreptul rudelor de a refuza furnizarea de informa˛ii,
efectuarea de expertize ∫i prezentarea unor Ónscrisuri

(1) Œn vederea stabilirii st„rii de fapt fiscale,
contribuabilul are obliga˛ia s„ pun„ la dispozi˛ia organului
fiscal registre, eviden˛e, documente de afaceri ∫i orice alte
Ónscrisuri. Organul fiscal are dreptul de a solicita ∫i altor
persoane Ónscrisuri, dac„ starea de fapt fiscal„ nu a fost
clarificat„ pe baza Ónscrisurilor puse la dispozi˛ie de c„tre
contribuabili.
(2) Organul fiscal poate solicita punerea la dispozi˛ie a
Ónscrisurilor la sediul s„u ori la domiciliul fiscal al persoanei
obligate s„ le prezinte.
(3) Organul fiscal are dreptul s„ re˛in„, Ón scopul
protej„rii Ómpotriva Ónstr„in„rii sau distrugerii, documente,
acte, Ónscrisuri, registre ∫i documente financiar-contabile
sau orice element material care face dovada stabilirii,
Ónregistr„rii ∫i achit„rii obliga˛iilor fiscale de c„tre
contribuabili, pe o perioad„ de maximum 30 de zile. Œn
cazuri excep˛ionale, cu aprobarea conduc„torului organului
fiscal, perioada de re˛inere poate fi prelungit„ cu maximum
90 de zile.
ARTICOLUL 56

(1) So˛ul/so˛ia ∫i rudele contribuabilului p‚n„ la gradul
al III-lea inclusiv pot refuza furnizarea de informa˛ii,
efectuarea de expertize, precum ∫i prezentarea unor
Ónscrisuri.
(2) Persoanele prev„zute la alin. (1) vor fi Ón∫tiin˛ate
asupra acestui drept.
ARTICOLUL 58
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 cuno∫tin˛„ Ón exercitarea activit„˛ii lor
preo˛ii, avoca˛ii, notarii publici, consultan˛ii fiscali, executorii
judec„tore∫ti, auditorii, exper˛ii contabili, medicii ∫i
psihoterapeu˛ii, cu excep˛ia informa˛iilor cu privire la
Óndeplinirea obliga˛iilor fiscale stabilite de lege Ón sarcina
lor.
(2) Sunt asimilate persoanelor prev„zute la alin. (1)
asisten˛ii, precum ∫i persoanele care particip„ la activitatea
profesional„ a acestora.
(3) Persoanele prev„zute la alin. (1), cu excep˛ia
preo˛ilor, pot furniza informa˛ii, cu acordul persoanei despre
care au fost solicitate informa˛iile.

Cercetarea la fa˛a locului
SECﬁIUNEA a 5-a

(1) Œn condi˛iile legii, organul fiscal poate efectua o
cercetare la fa˛a locului, Óntocmind Ón acest sens procesverbal.
(2) Contribuabilii au obliga˛ia s„ permit„ func˛ionarilor
Ómputernici˛i de organul fiscal pentru a efectua o cercetare
la fa˛a locului, precum ∫i exper˛ilor folosi˛i pentru aceast„
ac˛iune intrarea acestora pe terenuri, Ón Ónc„peri ∫i Ón orice
alte incinte, Ón m„sura Ón care acest lucru este necesar
pentru a face constat„ri Ón interes fiscal.
(3) De˛in„torii terenurilor ori incintelor respective vor fi
Ón∫tiin˛a˛i Ón timp util despre cercetare, cu excep˛ia
cazurilor prev„zute la art. 95 alin. (1) lit. b). Persoanele
fizice vor fi informate asupra dreptului de a refuza intrarea
Ón domiciliu sau re∫edin˛„.
(4) Œn caz de refuz, intrarea Ón domiciliul sau Ón
re∫edin˛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„ fiind aplicabile.
(5) La cererea organului fiscal, organele de poli˛ie,
jandarmerie ori al˛i agen˛i ai for˛ei publice sunt obliga˛i s„ Ói
acorde sprijinul pentru aplicarea prevederilor prezentului
articol.

Colaborarea dintre autorit„˛ile publice
ARTICOLUL 59
Obliga˛ia autorit„˛ilor ∫i institu˛iilor publice
de a furniza informa˛ii ∫i de a prezenta acte

Autorit„˛ile publice, institu˛iile publice ∫i de interes public,
centrale ∫i locale, precum ∫i serviciile descentralizate ale
autorit„˛ilor publice centrale vor furniza informa˛ii ∫i acte
organelor fiscale, la cererea acestora.
ARTICOLUL 60
Colaborarea dintre autorit„˛ile publice, institu˛iile publice
sau de interes public

(1) Autorit„˛ile publice, institu˛iile publice sau de interes
public sunt obligate s„ colaboreze Ón realizarea scopului
prezentului cod.
(2) Nu constituie activitate de colaborare ac˛iunile
Óntreprinse de autorit„˛ile prev„zute la alin. (1), Ón
conformitate cu atribu˛iile 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.
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ARTICOLUL 61

ARTICOLUL 66

Condi˛ii ∫i limite ale colabor„rii

Estimarea bazei de impunere

(1) Colaborarea dintre autorit„˛ile publice, institu˛iile
publice sau de interes public se realizeaz„ Ón limita
atribu˛iilor ce le revin potrivit legii.
(2) Dac„ autoritatea public„, institu˛ia public„ sau de
interes public solicitat„ refuz„ colaborarea, autoritatea
public„ superioar„ ambelor organe va decide. Dac„ o
asemenea autoritate nu exist„, decizia va fi luat„ de
autoritatea superioar„ celei solicitate.

(1) Dac„ organul fiscal nu poate determina m„rimea
bazei de impunere, acesta trebuie s„ o estimeze. Œn acest
caz trebuie avute Ón vedere toate datele ∫i documentele
care au relevan˛„ pentru estimare. Estimarea const„ Ón
identificarea acelor elemente care sunt cele mai apropiate
situa˛iei de fapt fiscale.
(2) Œn situa˛iile Ón care, potrivit legii, organele fiscale
sunt Óndrept„˛ite s„ estimeze baza de impunere, acestea
vor avea Ón vedere pre˛ul de pia˛„ al tranzac˛iei sau
bunului impozabil, astfel cum este definit de Codul fiscal.

ARTICOLUL 62
Colaborarea interstatal„ dintre autorit„˛ile publice

(1) Œn baza conven˛iilor interna˛ionale, organele fiscale
vor colabora cu autorit„˛ile fiscale similare din alte state.
(2) Œn lipsa unei conven˛ii, organele fiscale pot acorda
sau pot solicita colaborarea altei autorit„˛i fiscale din alt
stat pe baz„ de reciprocitate.
SECﬁIUNEA a 6-a
Sarcina probei
ARTICOLUL 63
For˛a probant„ a documentelor justificative
∫i eviden˛elor contabile

Documentele justificative ∫i eviden˛ele contabile ale
contribuabilului constituie probe la stabilirea bazei de
impunere. Œn cazul Ón care exist„ ∫i alte acte doveditoare,
acestea vor fi luate Ón considerare la stabilirea bazei de
impunere.
ARTICOLUL 64
Sarcina probei Ón dovedirea situa˛iei de fapt fiscale

(1) Contribuabilul are sarcina de a dovedi actele ∫i
faptele care au stat la baza declara˛iilor sale ∫i a oric„ror
cereri adresate organului fiscal.
(2) Organul fiscal are sarcina de a motiva decizia de
impunere pe baz„ de probe sau constat„ri proprii.
ARTICOLUL 65
Dovedirea titularului dreptului de proprietate Ón scopul impunerii

(1) Œn cazul Ón care constat„ c„ anumite bunuri, venituri
sau alte valori care, potrivit legii, constituie baza impozabil„
sunt de˛inute de persoane care Ón mod continuu
beneficiaz„ de c‚∫tigurile sau de orice foloase obi∫nuite
aduse de acestea ∫i c„ persoanele respective declar„ Ón
scris c„ nu sunt proprietarii bunurilor, veniturilor sau
valorilor Ón cauz„, f„r„ s„ arate Óns„ care sunt titularii
dreptului de proprietate, organul fiscal va proceda la
stabilirea provizorie a obliga˛iei fiscale corespunz„toare Ón
sarcina acelor persoane.
(2) Œn condi˛iile legii, obliga˛ia fiscal„ privind baza
impozabil„ prev„zut„ la alin. (1) va putea fi stabilit„ Ón
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).

CAPITOLUL IV
Termene
ARTICOLUL 67
Calcularea termenelor

Termenele de orice fel privind exercitarea drepturilor ∫i
Óndeplinirea obliga˛iilor prev„zute de Codul de procedur„
fiscal„, precum ∫i de alte dispozi˛ii legale aplicabile Ón
materie, dac„ legea fiscal„ nu dispune altfel, se calculeaz„
potrivit dispozi˛iilor Codului de procedur„ civil„.
ARTICOLUL 68
Prelungirea termenelor

Termenele pentru depunerea declara˛iilor fiscale ∫i
termenele stabilite Ón baza legii de un organ fiscal pot fi
prelungite Ón situa˛ii temeinic justificate, potrivit competen˛ei
stabilite prin ordin al ministrului finan˛elor publice.

TITLUL IV
Œnregistrarea fiscal„ ∫i eviden˛a contabil„
∫i fiscal„
ARTICOLUL 69
Obliga˛ia de Ónregistrare fiscal„

(1) Orice persoan„ sau entitate care este subiect Óntr-un
raport juridic fiscal se Ónregistreaz„ fiscal primind un cod
de identificare fiscal„. Codul de identificare fiscal„ va fi:
a) pentru persoanele juridice, cu excep˛ia comercian˛ilor,
precum ∫i pentru asocieri ∫i alte entit„˛i f„r„ personalitate
juridic„, codul de Ónregistrare fiscal„ atribuit de organul
fiscal competent din subordinea Agen˛iei Na˛ionale de
Administrare Fiscal„;
b) pentru persoanele fizice, codul numeric personal
atribuit potrivit legii speciale;
c) pentru persoanele fizice care nu de˛in cod numeric
personal, num„rul de identificare fiscal„ atribuit de organul
fiscal competent din subordinea Agen˛iei Na˛ionale de
Administrare Fiscal„;
d) pentru comercian˛i, inclusiv pentru sucursalele
comercian˛ilor care au sediul principal al comer˛ului Ón
str„in„tate, codul unic de Ónregistrare atribuit potrivit legii
speciale;
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e) pentru persoanele fizice pl„titoare de tax„ pe
valoarea ad„ugat„, codul de Ónregistrare fiscal„ atribuit de
organul fiscal competent din subordinea Agen˛iei Na˛ionale
de Administrare Fiscal„.
(2) Persoanele prev„zute la alin. (1) lit. d) se
Ónregistreaz„ fiscal potrivit procedurii speciale Ón materie.
(3) Œn vederea atribuirii codului de identificare fiscal„
persoanele prev„zute la alin. (1) lit. a), c) ∫i e) au obliga˛ia
s„ depun„ declara˛ie de Ónregistrare fiscal„.
(4) Au obliga˛ia s„ depun„ o declara˛ie de Ónregistrare
fiscal„ ∫i persoanele prev„zute la alin. (1) lit. b) care au
calitatea de angajator.
(5) Contribuabilii care ob˛in venituri din activit„˛i
independente, pentru care pl„˛ile anticipate se fac prin
re˛inere la surs„ de c„tre pl„titorii de venituri, au obliga˛ia,
Ón vederea Ónregistr„rii, s„ depun„ la organul fiscal
competent declara˛ia de Ónregistrare fiscal„.
(6) Declara˛ia de Ónregistrare fiscal„ se depune Ón
termen de 30 de zile de la:
a) data Ónfiin˛„rii potrivit legii, Ón cazul persoanelor
juridice, asocierilor ∫i altor entit„˛i f„r„ personalitate juridic„;
b) data eliber„rii actului legal de func˛ionare, data
Ónceperii activit„˛ii, data ob˛inerii primului venit sau
dob‚ndirii calit„˛ii de angajator, dup„ caz, Ón cazul
persoanelor fizice.
ARTICOLUL 70
Œnregistrarea ∫i scoaterea din eviden˛„ a pl„titorilor
de tax„ pe valoarea ad„ugat„

(1) Orice persoan„ impozabil„ care realizeaz„ opera˛iuni
taxabile ∫i/sau scutite de taxa pe valoarea ad„ugat„ cu
drept de deducere trebuie s„ solicite Ónregistrarea ca
pl„titor de tax„ pe valoarea ad„ugat„ la organul fiscal
competent din subordinea Agen˛iei Na˛ionale de
Administrare Fiscal„ Ón urm„toarele situa˛ii:
a) la Ónfiin˛are, Ón mod obligatoriu, dac„ declar„ c„
urmeaz„ s„ realizeze o cifr„ de afaceri peste plafonul de
scutire prev„zut de dispozi˛iile Codului fiscal referitoare la
taxa pe valoarea ad„ugat„;
b) la Ónfiin˛are, dac„ declar„ c„ urmeaz„ s„ realizeze o
cifr„ de afaceri sub plafonul de scutire prev„zut de
dispozi˛iile Codului fiscal referitoare la taxa pe valoarea
ad„ugat„, dar opteaz„ pentru aplicarea regimului normal de
tax„ pe valoarea ad„ugat„;
c) dup„ Ónfiin˛are, Ón mod obligatoriu, dac„ dep„∫e∫te
plafonul de scutire prev„zut de dispozi˛iile Codului fiscal
referitoare la taxa pe valoarea ad„ugat„, Ón termen de 10
zile de la sf‚r∫itul lunii Ón care a dep„∫it acest plafon;
d) dup„ Ónfiin˛are, dac„ cifra de afaceri realizat„ este
sub plafonul de scutire prev„zut de dispozi˛iile Codului
fiscal referitoare la taxa pe valoarea ad„ugat„, dar dore∫te
s„ opteze pentru aplicarea regimului normal de tax„ pe
valoarea ad„ugat„.
(2) Persoanele care realizeaz„ Ón exclusivitate opera˛iuni
scutite de taxa pe valoarea ad„ugat„, iar potrivit Codului
fiscal pot opta pentru taxarea acestora, trebuie s„ solicite
Ónregistrarea ca pl„titori de tax„ pe valoarea ad„ugat„.

(3) Cifra de afaceri declarat„ organului fiscal este cea
determinat„ conform dispozi˛iilor Codului fiscal privitoare la
TVA.
(4) Œn cazul persoanelor Ónregistrate ca pl„titori de tax„
pe valoarea ad„ugat„, codul de identificare fiscal„ este
precedat de litera îR".
(5) Data Ónregistr„rii ca pl„titor de tax„ pe valoarea
ad„ugat„ este:
a) data comunic„rii certificatului de Ónregistrare Ón
situa˛iile prev„zute la alin. (1) lit. a) ∫i b), ∫i, dup„ caz, la
alin. (2);
b) data de Ónt‚i a lunii urm„toare celei Ón care
persoana impozabil„ face op˛iunea pentru aplicarea
regimului normal de tax„ pe valoarea ad„ugat„ Ón situa˛iile
prev„zute la alin. (1) lit. d);
c) data de Ónt‚i a lunii urm„toare celei Ón care persoana
impozabil„ solicit„ luarea Ón eviden˛„ ca pl„titor de tax„ pe
valoarea ad„ugat„ Ón situa˛iile prev„zute la alin. (1) lit. c)
∫i, dup„ caz, la alin. (2).
(6) Orice persoan„ impozabil„ Ónregistrat„ ca pl„titor de
tax„ pe valoarea ad„ugat„, care, ulterior Ónregistr„rii,
realizeaz„ exclusiv opera˛iuni care nu dau drept de
deducere, trebuie s„ solicite scoaterea din eviden˛„ ca
pl„titor de tax„ pe valoarea ad„ugat„, Ón termen de 10 zile
de la sf‚r∫itul lunii Ón care realizeaz„ exclusiv astfel de
opera˛iuni. Scoaterea din eviden˛„ ca pl„titor de tax„ pe
valoarea ad„ugat„ se va face Óncep‚nd cu data de Ónt‚i a
lunii urm„toare celei Ón care persoana impozabil„ are
obliga˛ia s„ solicite aceast„ scoatere din eviden˛„.
(7) Orice persoan„ impozabil„ Ónregistrat„ ca pl„titor de
tax„ pe valoarea ad„ugat„ trebuie s„ solicite scoaterea din
eviden˛„ ca pl„titor de tax„ pe valoarea ad„ugat„ Ón caz
de Óncetare a activit„˛ii, Ón termen de 15 zile de la data
actului Ón care se consemneaz„ situa˛ia respectiv„.
Scoaterea din eviden˛„ ca pl„titor de tax„ pe valoarea
ad„ugat„ se va face Óncep‚nd cu data de Ónt‚i a lunii
urm„toare depunerii declara˛iei de men˛iuni.
ARTICOLUL 71
Obliga˛ia Ónscrierii codului de identificare fiscal„ pe documente

Pl„titorii de impozite, taxe, contribu˛ii ∫i alte sume
datorate bugetului general consolidat au obliga˛ia de a
men˛iona pe facturi, scrisori, oferte, comenzi sau pe orice
alte documente emise codul de identificare fiscal„ propriu.
ARTICOLUL 72
Declararea filialelor ∫i sediilor secundare

(1) Contribuabilii au obliga˛ia de a declara organului
fiscal competent din subordinea Agen˛iei Na˛ionale de
Administrare Fiscal„, Ón termen de 30 de zile, Ónfiin˛area de
sedii secundare.
(2) Contribuabilii cu domiciliul fiscal Ón Rom‚nia au
obliga˛ia de a declara Ón termen de 30 de zile Ónfiin˛area
de filiale ∫i sedii secundare Ón str„in„tate.
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ARTICOLUL 73
Forma ∫i con˛inutul declara˛iei de Ónregistrare fiscal„

(1) Declara˛ia de Ónregistrare fiscal„ se Óntocme∫te prin
completarea unui formular pus la dispozi˛ie gratuit de
organul fiscal din subordinea Agen˛iei Na˛ionale de
Administrare Fiscal„ ∫i va fi Ónso˛it„ de acte doveditoare
ale informa˛iilor cuprinse Ón aceasta.
(2) Declara˛ia de Ónregistrare fiscal„ va cuprinde: datele
de identificare a contribuabilului, categoriile de obliga˛ii de
plat„ datorate potrivit Codului fiscal, datele privind sediile
secundare, datele de identificare a Ómputernicitului, datele
privind situa˛ia juridic„ a contribuabilului, precum ∫i alte
informa˛ii necesare administr„rii impozitelor, taxelor,
contribu˛iilor ∫i altor sume datorate bugetului general
consolidat.
ARTICOLUL 74
Certificatul de Ónregistrare fiscal„

(1) Pe baza declara˛iei de Ónregistrare fiscal„, depus„
potrivit art. 69 alin. (3), organul fiscal competent din
subordinea Agen˛iei Na˛ionale de Administrare Fiscal„
elibereaz„ certificatul de Ónregistrare fiscal„, Ón termen de
15 zile de la data depunerii declara˛iei. Œn certificatul de
Ónregistrare fiscal„ se Ónscrie obligatoriu codul de
identificare fiscal„.
(2) Eliberarea certificatelor de Ónregistrare fiscal„ nu este
supus„ taxelor de timbru.
(3) Contribuabilii care realizeaz„ venituri din activitatea
de comer˛ sau prest„ri de servicii c„tre popula˛ie sunt
obliga˛i s„ afi∫eze certificatul de Ónregistrare fiscal„ Ón
locurile unde se desf„∫oar„ activitatea.
(4) Œn cazul pierderii, furtului sau distrugerii certificatului
de Ónregistrare fiscal„, organul fiscal va elibera un duplicat
al acestuia, Ón baza cererii contribuabililor ∫i a dovezii de
publicare a pierderii, furtului sau distrugerii Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea a III-a.
ARTICOLUL 75
Modific„ri ulterioare Ónregistr„rii fiscale

(1) Modific„rile ulterioare ale datelor din declara˛ia de
Ónregistrare fiscal„ trebuie aduse la cuno∫tin˛„ organului
fiscal competent din subordinea Agen˛iei Na˛ionale de
Administrare Fiscal„, Ón termen de 30 de zile de la data
producerii acestora, prin completarea ∫i depunerea
declara˛iei de men˛iuni.
(2) La Óncetarea condi˛iilor care au generat Ónregistrarea
fiscal„, contribuabilii au obliga˛ia de a preda organelor
fiscale, Ón vederea anul„rii, certificatul de Ónregistrare
fiscal„, odat„ cu depunerea declara˛iei de men˛iuni.
ARTICOLUL 76
Registrul contribuabililor

(1) Organul fiscal competent din subordinea Agen˛iei
Na˛ionale de Administrare Fiscal„ organizeaz„ eviden˛a
pl„titorilor de impozite, taxe, contribu˛ii ∫i alte sume
datorate la bugetul de stat, bugetul asigur„rilor sociale de
stat, bugetul Fondului na˛ional unic de asigur„ri sociale de
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s„n„tate, bugetul asigur„rilor pentru ∫omaj, Ón cadrul
registrului contribuabililor, care con˛ine:
a) datele de identificare a contribuabilului;
b) categoriile de obliga˛ii fiscale de plat„ datorate potrivit
legii, denumite vector fiscal;
c) alte informa˛ii necesare administr„rii obliga˛iilor fiscale.
(2) Datele prev„zute la alin. (1) se completeaz„ pe
baza informa˛iilor comunicate de contribuabili, de oficiul
registrului comer˛ului, de serviciul de eviden˛„ a popula˛iei,
de la alte autorit„˛i ∫i institu˛ii, precum ∫i din constat„rile
proprii ale organului fiscal.
(3) Datele din registrul contribuabililor pot fi modificate
din oficiu ori de c‚te ori se constat„ c„ acestea nu
corespund st„rii de fapt reale ∫i vor fi comunicate
contribuabililor.
(4) Modificarea din oficiu a domiciliului fiscal pe baza
constat„rilor f„cute potrivit alin. (3) se face prin decizie
emis„ de organul fiscal competent, dup„ ascultarea
prealabil„ a contribuabilului, potrivit art. 9.
(5) Contribuabilii persoane juridice sau orice alte entit„˛i
f„r„ personalitate juridic„, care, Ón toate cazurile, Ón decurs
de 12 luni consecutive, nu au depus declara˛ii fiscale ∫i
situa˛ii financiare, nu au efectuat pl„˛i datorate c„tre
bugetul de stat, bugetul asigur„rilor sociale de stat, bugetul
Fondului na˛ional unic de asigur„ri sociale de s„n„tate,
bugetul asigur„rilor pentru ∫omaj ∫i c„rora, la cerere, nici
nu li s-a aprobat de c„tre organul fiscal competent o
m„sur„ privind Óndeplinirea obliga˛iilor lor fiscale, vor fi
trecu˛i Óntr-o eviden˛„ special„.
ARTICOLUL 77
Obliga˛ia de a conduce eviden˛a fiscal„

Œn vederea stabilirii st„rii de fapt fiscale ∫i a obliga˛iilor
fiscale de plat„ datorate, contribuabilii sunt obliga˛i s„
conduc„ eviden˛e fiscale, potrivit actelor normative Ón
vigoare.
ARTICOLUL 78
Reguli pentru conducerea eviden˛ei contabile ∫i fiscale

(1) Eviden˛ele contabile ∫i fiscale vor fi p„strate la
domiciliul fiscal al contribuabilului sau la sediile secundare,
dup„ caz.
(2) Dispozi˛iile legale privind p„strarea, arhivarea ∫i
limba folosit„ pentru eviden˛ele contabile sunt aplicabile ∫i
pentru eviden˛ele fiscale.
(3) Œn cazul Ón care eviden˛ele contabile ∫i fiscale sunt
˛inute cu ajutorul sistemelor electronice de gestiune, pe
l‚ng„ datele arhivate Ón format electronic contribuabilul este
obligat s„ p„streze ∫i s„ prezinte aplica˛iile informatice cu
ajutorul c„rora le-a generat.
(4) Contribuabilii sunt obliga˛i s„ eviden˛ieze veniturile
realizate ∫i cheltuielile efectuate din activit„˛ile desf„∫urate,
prin Óntocmirea registrelor sau a oric„ror alte documente
prev„zute de lege.
(5) Contribuabilii sunt obliga˛i s„ utilizeze pentru
activitatea desf„∫urat„ documente primare ∫i de eviden˛„
contabil„ stabilite prin lege, achizi˛ionate numai de la
unit„˛ile stabilite prin normele legale Ón vigoare, ∫i s„
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completeze integral rubricile formularelor, corespunz„tor
opera˛iunilor Ónregistrate.
(6) Organul fiscal poate lua Ón considerare orice
eviden˛e relevante pentru impunere ˛inute de contribuabil.

TITLUL V
Declara˛ia fiscal„
ARTICOLUL 79
Obliga˛ia de a depune declara˛ii fiscale

(1) Declara˛ia fiscal„ se depune de c„tre persoanele
obligate potrivit Codului fiscal, la termenele stabilite de
acesta.
(2) Œn cazul Ón care Codul fiscal nu prevede, Ministerul
Finan˛elor Publice va stabili termenul de depunere a
declara˛iei fiscale.
(3) Obliga˛ia de a depune declara˛ia fiscal„ se men˛ine
∫i Ón cazurile Ón care:
a) a fost efectuat„ plata obliga˛iei fiscale;
b) obliga˛ia fiscal„ respectiv„ este scutit„ la plat„,
conform reglement„rilor legale;
c) organul fiscal a stabilit din oficiu baza de impunere ∫i
obliga˛ia fiscal„.
(4) Œn caz de inactivitate temporar„ sau Ón cazul
obliga˛iilor de declarare a unor venituri care, potrivit legii,
sunt scutite la plata impozitului pe venit, organul fiscal
competent poate aproba, la cererea contribuabilului, alte
termene sau condi˛iii de depunere a declara˛iilor fiscale, Ón
func˛ie de necesit„˛ile administr„rii obliga˛iilor fiscale.
Asupra termenelor ∫i condi˛iilor va decide organul fiscal
potrivit competen˛elor aprobate prin ordin al ministrului
finan˛elor publice.
ARTICOLUL 80
Forma ∫i con˛inutul declara˛iei fiscale

(1) Declara˛ia fiscal„ se Óntocme∫te prin completarea
unui formular pus la dispozi˛ie gratuit de organul fiscal.
(2) Œn declara˛ia fiscal„ contribuabilul trebuie s„
calculeze cuantumul obliga˛iei fiscale, dac„ acest lucru este
prev„zut de lege.
(3) Contribuabilul are obliga˛ia de a completa declara˛iile
fiscale Ónscriind corect, complet ∫i cu bun„-credin˛„
informa˛iile prev„zute de formular, corespunz„toare situa˛iei
sale fiscale. Declara˛ia fiscal„ se semneaz„ de c„tre
contribuabil sau de c„tre Ómputernicit.
(4) Obliga˛ia de semnare a declara˛iei fiscale se
consider„ a fi Óndeplinit„ ∫i Ón urm„toarele situa˛ii:
a) Ón cazul transmiterii declara˛iilor fiscale prin sistemul
electronic de pl„˛i. Data depunerii declara˛iei se consider„
a fi data debit„rii contului pl„titorului Ón baza acesteia;
b) Ón cazul transmiterii declara˛iilor fiscale prin sisteme
electronice de transmitere la distan˛„ Ón condi˛iile art. 81
alin. (1).
(5) Declara˛ia fiscal„ trebuie Ónso˛it„ de documenta˛ia
cerut„ de prevederile legale.
(6) Pentru anumite categorii de obliga˛ii fiscale, stabilite
prin ordin al ministrului finan˛elor publice, organul fiscal

poate transmite contribuabililor formularele de declarare a
impozitelor, taxelor, contribu˛iilor ∫i a altor sume datorate
bugetului general consolidat, instruc˛iunile de completare a
acestora, alte informa˛ii utile, precum ∫i plicurile
preadresate. Œn acest caz, contravaloarea coresponden˛ei
se suport„ de c„tre organul fiscal.
ARTICOLUL 81
Depunerea declara˛iilor fiscale

(1) Declara˛ia fiscal„ se depune la registratura organului
fiscal competent sau la po∫t„ prin scrisoare recomandat„.
Declara˛ia fiscal„ poate fi transmis„ prin mijloace
electronice sau prin sisteme de transmitere la distan˛„,
conform procedurii stabilite prin ordin al ministrului
finan˛elor publice.
(2) Declara˛iile fiscale pot fi redactate de organul fiscal
sub form„ de proces-verbal, dac„ din motive independente
de voin˛a contribuabilului acesta este Ón imposibilitatea de a
scrie.
(3) Data depunerii declara˛iei fiscale este data
Ónregistr„rii acesteia la organul fiscal sau data depunerii la
po∫t„, dup„ caz.
(4) Nedepunerea declara˛iei fiscale d„ dreptul organului
fiscal s„ procedeze la stabilirea din oficiu a obliga˛iilor
fiscale prin estimarea bazei de impunere potrivit art. 66.
Stabilirea din oficiu a obliga˛iilor fiscale nu se poate face
Ónainte de Ómplinirea unui termen de 15 zile de la
Ón∫tiin˛area contribuabilului privind dep„∫irea termenului
legal de depunere a declara˛iei fiscale.
ARTICOLUL 82
Corectarea declara˛iilor fiscale

Declara˛iile fiscale pot fi corectate de c„tre contribuabil,
din proprie ini˛iativ„.

TITLUL VI
Stabilirea impozitelor, taxelor, contribu˛iilor
∫i a altor sume datorate bugetului general
consolidat
CAPITOLUL I
Dispozi˛ii generale
ARTICOLUL 83
Stabilirea impozitelor, taxelor, contribu˛iilor
∫i a altor sume datorate bugetului general consolidat

(1) Impozitele, taxele, contribu˛iile ∫i alte sume datorate
bugetului general consolidat se stabilesc astfel:
a) prin declara˛ie fiscal„, Ón condi˛iile art. 80 alin. (2) ∫i
art. 84 alin. (4);
b) prin decizie emis„ de organul fiscal, Ón celelalte
cazuri.
(2) Dispozi˛iile alin. (1) sunt aplicabile ∫i Ón cazurile Ón
care impozitele, taxele, contribu˛iile ∫i alte sume datorate
bugetului general consolidat sunt scutite la plat„ conform
reglement„rilor legale, precum ∫i Ón cazul unei ramburs„ri
de tax„ pe valoarea ad„ugat„.
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(3) Œncep‚nd cu data de 1 iulie 2005, impozitele, taxele,
contribu˛iile ∫i alte sume datorate bugetului general
consolidat se stabilesc Ón moned„ nou„, la nivel de leu,
f„r„ subdiviziunile leului, prin reducere c‚nd frac˛iunile Ón
bani sunt mai mici de 50 de bani, ∫i prin majorare c‚nd
frac˛iunile Ón bani sunt de 50 de bani sau mai mari.
Aceast„ regul„ se aplic„ ∫i impozitelor, taxelor, contribu˛iilor
∫i altor sume datorate bugetului general consolidat, stabilite
∫i neachitate p‚n„ la 30 iunie 2005. Impozitele, taxele,
contribu˛iile ∫i alte sume datorate bugetului general
consolidat, Ón moned„ nou„, cu valori mai mici de 1 leu
se Óntregesc la 1 leu.
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ARTICOLUL 86
Acte administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere

Sunt asimilate deciziilor de impunere ∫i urm„toarele acte
administrative fiscale:
a) deciziile privind ramburs„ri de tax„ pe valoarea
ad„ugat„ ∫i deciziile privind restituiri de impozite, taxe,
contribu˛ii ∫i alte venituri ale bugetului general consolidat;
b) deciziile referitoare la bazele de impunere;
c) deciziile referitoare la obliga˛iile de plat„ accesorii;
d) procesele-verbale prev„zute la art. 138 alin. (6) ∫i
art. 165 alin. (2).
ARTICOLUL 87

ARTICOLUL 84

Deciziile referitoare la bazele de impunere

Decizia de impunere

(1) Bazele de impunere se stabilesc separat, prin
decizie referitoare la bazele de impunere, Ón urm„toarele
situa˛ii:
a) c‚nd venitul impozabil este realizat de mai multe
persoane. Decizia va cuprinde ∫i repartizarea venitului
impozabil pe fiecare persoan„ care a participat la
realizarea venitului;
b) c‚nd sursa venitului impozabil se afl„ pe raza altui
organ fiscal dec‚t cel competent teritorial. Œn acest caz
competen˛a de a stabili baza de impunere o de˛ine organul
fiscal pe raza c„ruia se afl„ sursa venitului.
(2) Dac„ venitul impozabil este realizat de mai multe
persoane, atunci acestea pot s„-∫i numeasc„ un
Ómputernicit comun Ón rela˛ia cu organul fiscal.

(1) Decizia de impunere se emite de organul fiscal
competent. Organul fiscal emite decizie de impunere ori de
c‚te ori acesta modific„ baza de impunere.
(2) Pentru crean˛ele administrate de Ministerul Finan˛elor
Publice prin Agen˛ia Na˛ional„ de Administrare Fiscal„, prin
ordin al ministrului finan˛elor publice se pot stabili ∫i alte
competen˛e pentru emiterea deciziilor de impunere ca
urmare a inspec˛iei fiscale.
(3) Decizia de impunere se emite, dac„ este necesar, ∫i
Ón cazul Ón care nu s-a emis decizie referitoare la baza de
impunere potrivit art. 87.
(4) Declara˛ia fiscal„ Óntocmit„ potrivit art. 80 alin. (2)
este asimilat„ cu o decizie de impunere, sub rezerva unei
verific„ri ulterioare, ∫i produce efectele juridice ale
Ón∫tiin˛„rii de plat„ de la data depunerii acesteia.
(5) Œn situa˛ia Ón care legea nu prevede obliga˛ia de
calculare a impozitului, declara˛ia fiscal„ este asimilat„ unei
decizii referitoare la baza de impunere.
(6) Decizia de impunere ∫i decizia referitoare la
obliga˛iile de plat„ accesorii constituie ∫i Ón∫tiin˛„ri de plat„,
de la data comunic„rii acestora.
(7) P‚n„ la 1 iulie 2005, sumele reprezent‚nd impozite,
taxe, contribu˛ii ∫i alte sume datorate bugetului general
consolidat, Ónscrise Ón deciziile de impunere, Ón actele
administrative fiscale asimilate acestora, precum ∫i Ón
declara˛iile fiscale, vor fi rotunjite la 1.000 lei prin reducere
c‚nd suma ce urmeaz„ a fi rotunjit„ este sub 500 lei ∫i
prin majorare c‚nd aceasta este peste 500 lei1).
ARTICOLUL 85
Forma ∫i con˛inutul deciziei de impunere

Decizia de impunere trebuie s„ Óndeplineasc„ condi˛iile
prev„zute la art. 43. Decizia de impunere trebuie s„
cuprind„, pe l‚ng„ elementele prev„zute la art. 43 alin. (2),
∫i categoria de impozit, tax„, contribu˛ie sau alt„ sum„
datorat„ bugetului general consolidat, baza de impunere,
precum ∫i cuantumul acestora, pentru fiecare perioad„
impozabil„.
1)

Sumele sunt exprimate Ón moned„ veche.

ARTICOLUL 88
Stabilirea obliga˛iilor fiscale sub rezerva verific„rii ulterioare

(1) Cuantumul obliga˛iilor fiscale se stabile∫te sub
rezerva verific„rii ulterioare.
(2) Decizia de impunere sub rezerva verific„rii ulterioare
poate fi desfiin˛at„ sau modificat„, din ini˛iativa organului
fiscal sau la solicitarea contribuabilului, pe baza
constat„rilor organului fiscal competent.
(3) Rezerva verific„rii ulterioare se anuleaz„ numai la
Ómplinirea termenului de prescrip˛ie sau ca urmare a
inspec˛iei fiscale efectuate Ón cadrul termenului de
prescrip˛ie.
CAPITOLUL II
Prescrip˛ia dreptului de a stabili obliga˛ii fiscale
ARTICOLUL 89
Obiectul, termenul ∫i momentul de la care Óncepe s„ curg„
termenul de prescrip˛ie a dreptului de stabilire
a obliga˛iilor fiscale

(1) Dreptul organului fiscal de a stabili obliga˛ii fiscale
se prescrie Ón termen de 5 ani, cu excep˛ia cazului Ón care
legea dispune altfel.
(2) Termenul de prescrip˛ie a dreptului prev„zut la
alin. (1) Óncepe s„ curg„ de la data de 1 ianuarie a anului
urm„tor celui Ón care s-a n„scut crean˛a fiscal„ potrivit
art. 23, dac„ legea nu dispune altfel.
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(3) Dreptul de a stabili obliga˛ii fiscale se prescrie Ón
termen de 10 ani Ón cazul Ón care acestea rezult„ din
s„v‚r∫irea unei fapte prev„zute de legea penal„.
(4) Termenul prev„zut la alin. (3) curge de la data
s„v‚r∫irii faptei ce constituie infrac˛iune sanc˛ionat„ ca
atare printr-o hot„r‚re judec„toreasc„ definitiv„.

(1) Termenele prev„zute la art. 89 se Óntrerup ∫i se
suspend„ Ón cazurile ∫i Ón condi˛iile stabilite de lege pentru
Óntreruperea ∫i suspendarea termenului de prescrip˛ie a
dreptului la ac˛iune potrivit dreptului comun.
(2) Termenul de prescrip˛ie a dreptului de stabilire a
obliga˛iei fiscale se suspend„ pe perioada cuprins„ Óntre
momentul Ónceperii inspec˛iei fiscale ∫i momentul emiterii
deciziei de impunere ca urmare a efectu„rii inspec˛iei
fiscale.

(3) Pentru ducerea la Óndeplinire a atribu˛iilor prev„zute
la alin. (2) organul de inspec˛ie fiscal„ va proceda la:
a) examinarea documentelor aflate Ón dosarul fiscal al
contribuabilului;
b) verificarea concordan˛ei dintre datele din declara˛iile
fiscale cu cele din eviden˛a contabil„ a contribuabilului;
c) discutarea constat„rilor ∫i solicitarea de explica˛ii
scrise de la reprezentan˛ii legali ai contribuabililor sau
Ómputernici˛ii acestora, dup„ caz;
d) solicitarea de informa˛ii de la ter˛i;
e) stabilirea de diferen˛e de obliga˛ii fiscale de plat„;
f) verificarea locurilor unde se realizeaz„ activit„˛i
generatoare de venituri impozabile;
g) dispunerea m„surilor asigur„torii Ón condi˛iile legii;
h) efectuarea de investiga˛ii fiscale potrivit alin. (2)
lit. a);
i) aplicarea de sanc˛iuni potrivit prevederilor legale;
j) aplicarea de sigilii asupra bunurilor, Óntocmind Ón acest
sens proces-verbal.

ARTICOLUL 91

ARTICOLUL 93

Efectul Ómplinirii termenului de prescrip˛ie a dreptului
de a stabili obliga˛ii fiscale

Persoanele supuse inspec˛iei fiscale

ARTICOLUL 90
Œntreruperea ∫i suspendarea termenului de prescrip˛ie
a dreptului de stabilire a obliga˛iei fiscale

Dac„ organul fiscal constat„ Ómplinirea termenului de
prescrip˛ie a dreptului de stabilire a obliga˛iei fiscale, va
proceda la Óncetarea procedurii de emitere a titlului de
crean˛„ fiscal„.

TITLUL VII

Inspec˛ia fiscal„ se exercit„ asupra tuturor persoanelor,
indiferent de forma lor de organizare, care au obliga˛ii de
stabilire, re˛inere ∫i plat„ a impozitelor, taxelor, contribu˛iilor
∫i a altor sume datorate bugetului general consolidat,
prev„zute de lege.
ARTICOLUL 94
Formele ∫i Óntinderea inspec˛iei fiscale

Inspec˛ia fiscal„
CAPITOLUL I
Sfera inspec˛iei fiscale
ARTICOLUL 92
Obiectul ∫i func˛iile inspec˛iei fiscale

(1) Inspec˛ia fiscal„ are ca obiect verificarea bazelor de
impunere, a legalit„˛ii ∫i conformit„˛ii declara˛iilor fiscale,
corectitudinii ∫i exactit„˛ii Óndeplinirii obliga˛iilor de c„tre
contribuabili, respect„rii prevederilor legisla˛iei fiscale ∫i
contabile, stabilirea diferen˛elor obliga˛iilor de plat„, precum
∫i a accesoriilor aferente acestora.
(2) Inspec˛ia fiscal„ are urm„toarele atribu˛ii:
a) constatarea ∫i investigarea fiscal„ a tuturor actelor ∫i
faptelor rezult‚nd din activitatea contribuabilului supus
inspec˛iei sau altor persoane privind legalitatea ∫i
conformitatea declara˛iilor fiscale, corectitudinea ∫i
exactitatea Óndeplinirii obliga˛iilor fiscale, Ón vederea
descoperirii de elemente noi relevante pentru aplicarea legii
fiscale;
b) analiza ∫i evaluarea informa˛iilor fiscale, Ón vederea
confrunt„rii declara˛iilor fiscale cu informa˛iile proprii sau din
alte surse;
c) sanc˛ionarea potrivit legii a faptelor constatate ∫i
dispunerea de m„suri pentru prevenirea ∫i combaterea
abaterilor de la prevederile legisla˛iei fiscale.

(1) Formele de inspec˛ie fiscal„ sunt:
a) inspec˛ia fiscal„ general„, care reprezint„ activitatea
de verificare a tuturor obliga˛iilor fiscale ale unui
contribuabil, pentru o perioad„ de timp determinat„;
b) inspec˛ia fiscal„ par˛ial„, care reprezint„ activitatea
de verificare a uneia sau mai multor obliga˛ii fiscale, pentru
o perioad„ de timp determinat„.
(2) Inspec˛ia fiscal„ se poate extinde asupra tuturor
raporturilor relevante pentru impozitare, dac„ acestea
prezint„ interes pentru aplicarea legii fiscale.
ARTICOLUL 95
Proceduri de control fiscal

(1) Œn realizarea atribu˛iilor inspec˛ia fiscal„ poate aplica
urm„toarele proceduri de control:
a) controlul prin sondaj, care const„ Ón activitatea de
verificare selectiv„ a documentelor ∫i opera˛iunilor
semnificative Ón care sunt reflectate modul de calcul, de
eviden˛iere ∫i de plat„ a obliga˛iilor fiscale datorate
bugetului general consolidat;
b) controlul inopinat, care const„ Ón activitatea de
verificare faptic„ ∫i documentar„, Ón principal, ca urmare a
unei sesiz„ri cu privire la existen˛a unor fapte de Ónc„lcare
a legisla˛iei fiscale, f„r„ anun˛area Ón prealabil a
contribuabilului;
c) controlul Óncruci∫at, care const„ Ón verificarea
documentelor ∫i opera˛iunilor impozabile ale contribuabilului
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Ón corela˛ie cu cele de˛inute de alte persoane; controlul
Óncruci∫at poate fi ∫i inopinat.
(2) La finalizarea controlului inopinat sau Óncruci∫at se
Óncheie proces-verbal.
ARTICOLUL 96
Perioada supus„ inspec˛iei fiscale

(1) Inspec˛ia fiscal„ se efectueaz„ Ón cadrul termenului
de prescrip˛ie a dreptului de a stabili obliga˛ii fiscale.
(2) La contribuabilii mari, perioada supus„ inspec˛iei
fiscale Óncepe de la sf‚r∫itul perioadei controlate anterior,
Ón condi˛iile alin. (1).
(3) La celelalte categorii de contribuabili inspec˛ia fiscal„
se efectueaz„ asupra crean˛elor n„scute Ón ultimii 3 ani
fiscali pentru care exist„ obliga˛ia depunerii declara˛iilor
fiscale. Inspec˛ia fiscal„ se poate extinde pe perioada de
prescrip˛ie a dreptului de a stabili obliga˛ii fiscale, dac„:
a) exist„ indicii privind diminuarea impozitelor, taxelor,
contribu˛iilor ∫i a altor sume datorate bugetului general
consolidat;
b) nu au fost depuse declara˛ii fiscale;
c) nu au fost Óndeplinite obliga˛iile de plat„ a
impozitelor, taxelor, contribu˛iilor ∫i altor sume datorate
bugetului general consolidat.
CAPITOLUL II
Realizarea inspec˛iei fiscale
ARTICOLUL 97
Competen˛a

(1) Inspec˛ia fiscal„ se exercit„ exclusiv, nemijlocit ∫i
neÓngr„dit prin Agen˛ia Na˛ional„ de Administrare Fiscal„
sau, dup„ caz, de compartimentele de specialitate ale
autorit„˛ilor administra˛iei publice locale, conform dispozi˛iilor
prezentului titlu, ori de alte autorit„˛i care sunt competente,
potrivit legii, s„ administreze impozite, taxe, contribu˛ii sau
alte sume datorate bugetului general consolidat.
(2) Œn cadrul Agen˛iei Na˛ionale de Administrare Fiscal„,
competen˛a de exercitare a inspec˛iei fiscale se stabile∫te
prin regulamentul de organizare ∫i func˛ionare aprobat Ón
condi˛iile legii.
(3) Competen˛a privind efectuarea inspec˛iei fiscale se
poate delega altui organ fiscal.
ARTICOLUL 98
Selectarea contribuabililor pentru inspec˛ie fiscal„

(1) Selectarea contribuabililor ce urmeaz„ a fi supu∫i
inspec˛iei fiscale este efectuat„ de c„tre organul fiscal
competent.
(2) Contribuabilul nu poate face obiec˛ii cu privire la
procedura de selectare folosit„.
ARTICOLUL 99
Avizul de inspec˛ie fiscal„

(1) Œnaintea desf„∫ur„rii inspec˛iei fiscale, organul fiscal
are obliga˛ia s„ Ón∫tiin˛eze contribuabilul Ón leg„tur„ cu
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ac˛iunea care urmeaz„ s„ se desf„∫oare, prin transmiterea
unui aviz de inspec˛ie fiscal„.
(2) Avizul de inspec˛ie fiscal„ va cuprinde:
a) temeiul juridic al inspec˛iei fiscale;
b) data de Óncepere a inspec˛iei fiscale;
c) obliga˛iile fiscale ∫i perioadele ce urmeaz„ a fi
supuse inspec˛iei fiscale;
d) posibilitatea de a solicita am‚narea datei de Óncepere
a inspec˛iei fiscale. Am‚narea datei de Óncepere a
inspec˛iei fiscale se poate solicita, o singur„ dat„, pentru
motive justificate.
ARTICOLUL 100
Comunicarea avizului de inspec˛ie fiscal„

(1) Avizul de inspec˛ie fiscal„ se comunic„
contribuabilului, Ón scris, Ónainte de Ónceperea inspec˛iei
fiscale, astfel:
a) cu 30 de zile pentru marii contribuabili;
b) cu 15 zile pentru ceilal˛i contribuabili.
(2) Comunicarea avizului de inspec˛ie fiscal„ nu este
necesar„:
a) pentru solu˛ionarea unor cereri ale contribuabilului;
b) Ón cazul unor ac˛iuni Óndeplinite ca urmare a solicit„rii
unor autorit„˛i, potrivit legii;
c) Ón cazul controlului inopinat.
ARTICOLUL 101
Locul ∫i timpul desf„∫ur„rii inspec˛iei fiscale

(1) Inspec˛ia fiscal„ se desf„∫oar„, de regul„, Ón spa˛iile
de lucru ale contribuabilului. Contribuabilul trebuie s„ pun„
la dispozi˛ie un spa˛iu adecvat, precum ∫i logistica
necesar„ desf„∫ur„rii inspec˛iei fiscale.
(2) Dac„ nu exist„ un spa˛iu de lucru adecvat pentru
derularea inspec˛iei fiscale, atunci activitatea de inspec˛ie
se va putea desf„∫ura la sediul organului fiscal sau Ón
orice alt loc stabilit de comun acord cu contribuabilul.
(3) Indiferent de locul unde se desf„∫oar„ inspec˛ia
fiscal„, organul fiscal are dreptul s„ inspecteze locurile Ón
care se desf„∫oar„ activitatea, Ón prezen˛a contribuabilului
sau a unei persoane desemnate de acesta.
(4) Inspec˛ia fiscal„ se desf„∫oar„, de regul„, Ón timpul
programului de lucru al contribuabilului. Inspec˛ia fiscal„ se
poate desf„∫ura ∫i Ón afara programului de lucru al
contribuabilului, cu acordul scris al acestuia ∫i cu
aprobarea conduc„torului organului fiscal.
ARTICOLUL 102
Durata efectu„rii inspec˛iei fiscale

(1) Durata efectu„rii inspec˛iei fiscale este stabilit„ de
organele de inspec˛ie fiscal„ sau, dup„ caz, de
compartimentele de specialitate ale autorit„˛ilor
administra˛iei publice locale, Ón func˛ie de obiectivele
inspec˛iei, ∫i nu poate fi mai mare de 3 luni.
(2) Œn cazul marilor contribuabili sau al celor care au
sedii secundare, durata inspec˛iei nu poate fi mai mare de
6 luni.
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ARTICOLUL 103
Reguli privind inspec˛ia fiscal„

(1) Inspec˛ia fiscal„ va avea Ón vedere examinarea
tuturor st„rilor de fapt ∫i raporturile juridice care sunt
relevante pentru impunere.
(2) Inspec˛ia fiscal„ va fi efectuat„ Ón a∫a fel Ónc‚t s„
afecteze c‚t mai pu˛in activitatea curent„ a contribuabililor
∫i s„ utilizeze eficient timpul destinat inspec˛iei fiscale.
(3) Inspec˛ia fiscal„ se efectueaz„ o singur„ dat„ pentru
fiecare impozit, tax„, contribu˛ie ∫i alte sume datorate
bugetului general consolidat ∫i pentru fiecare perioad„
supus„ impozit„rii. Prin excep˛ie, conduc„torul inspec˛iei
fiscale competent poate decide reverificarea unei anumite
perioade dac„, de la data Óncheierii inspec˛iei fiscale ∫i
p‚n„ la data Ómplinirii termenului de prescrip˛ie, apar date
suplimentare necunoscute inspectorilor fiscali la data
efectu„rii verific„rilor sau erori de calcul care influen˛eaz„
rezultatele acestora.
(4) Œn situa˛ia Ón care din instrumentarea cauzelor
penale de c„tre organele competente nu rezult„ existen˛a
prejudiciului, reverificarea dispus„ Ón temeiul alin. (3) nu
este urmat„ de emiterea deciziei de impunere.
(5) Inspec˛ia fiscal„ se exercit„ pe baza principiilor
independen˛ei, unicit„˛ii, autonomiei, ierarhiz„rii, teritorialit„˛ii
∫i descentraliz„rii.
(6) Activitatea de inspec˛ie fiscal„ se organizeaz„ ∫i se
desf„∫oar„ Ón baza unor programe anuale, trimestriale ∫i
lunare aprobate Ón condi˛iile stabilite prin ordin al
pre∫edintelui Agen˛iei Na˛ionale de Administrare Fiscal„,
respectiv prin acte ale autorit„˛ilor administra˛iei publice
locale, dup„ caz.
(7) La Ónceperea inspec˛iei fiscale, inspectorul este
obligat s„ prezinte contribuabilului legitima˛ia de inspec˛ie ∫i
ordinul de serviciu semnat de conduc„torul organului de
control. Œnceperea inspec˛iei fiscale trebuie consemnat„ Ón
registrul unic de control.
(8) La finalizarea inspec˛iei fiscale, contribuabilul este
obligat s„ dea o declara˛ie scris„, pe propria r„spundere,
din care s„ rezulte c„ au fost puse la dispozi˛ie toate
documentele ∫i informa˛iile solicitate pentru inspec˛ia fiscal„.
Œn declara˛ie se va men˛iona ∫i faptul c„ au fost restituite
toate documentele solicitate ∫i puse la dispozi˛ie de
contribuabil.
(9) Contribuabilul are obliga˛ia s„ Óndeplineasc„ m„surile
prev„zute Ón actul Óntocmit cu ocazia inspec˛iei fiscale, Ón
termenele ∫i condi˛iile stabilite de organele de inspec˛ie
fiscal„.
ARTICOLUL 104
Obliga˛ia de colaborare a contribuabilului

(1) Contribuabilul are obliga˛ia s„ colaboreze la
constatarea st„rilor de fapt fiscale. Acesta este obligat s„
dea informa˛ii, s„ prezinte la locul de desf„∫urare a
inspec˛iei fiscale toate documentele, precum ∫i orice alte
date necesare clarific„rii situa˛iilor de fapt relevante din
punct de vedere fiscal.
(2) La Ónceperea inspec˛iei fiscale, contribuabilul va fi
informat c„ poate numi persoane care s„ dea informa˛ii.

Dac„ informa˛iile contribuabilului sau cele ale persoanei
numite de acesta sunt insuficiente, atunci inspectorul fiscal
se poate adresa ∫i altor persoane pentru ob˛inerea de
informa˛ii.
(3) Pe toat„ durata exercit„rii inspec˛iei fiscale
contribuabilii supu∫i acesteia au dreptul de a beneficia de
asisten˛„ de specialitate sau juridic„.
ARTICOLUL 105
Dreptul contribuabilului de a fi informat

(1) Contribuabilul va fi informat pe parcursul desf„∫ur„rii
inspec˛iei fiscale asupra constat„rilor rezultate din inspec˛ia
fiscal„.
(2) La Óncheierea inspec˛iei fiscale, organul fiscal va
prezenta contribuabilului constat„rile ∫i consecin˛ele lor
fiscale, acord‚ndu-i acestuia posibilitatea de a-∫i exprima
punctul de vedere potrivit art. 9 alin. (1), cu excep˛ia
cazului Ón care bazele de impozitare nu au suferit nici o
modificare Ón urma inspec˛iei fiscale sau a cazului Ón care
contribuabilul renun˛„ la acest drept ∫i notific„ acest fapt
organelor de inspec˛ie fiscal„.
(3) Data, ora ∫i locul prezent„rii concluziilor vor fi
comunicate contribuabilului Ón timp util.
(4) Contribuabilul are dreptul s„ prezinte, Ón scris,
punctul de vedere cu privire la constat„rile inspec˛iei
fiscale.
ARTICOLUL 106
Sesizarea organelor de urm„rire penal„

(1) Organele fiscale vor sesiza organele de urm„rire
penal„ Ón leg„tur„ cu constat„rile efectuate cu ocazia
inspec˛iei fiscale ∫i care ar putea Óntruni elemente
constitutive ale unei infrac˛iuni, Ón condi˛iile prev„zute de
legea penal„.
(2) Œn situa˛iile prev„zute la alin. (1) organele de
inspec˛ie au obliga˛ia de a Óntocmi proces-verbal semnat
de organul de inspec˛ie ∫i de c„tre contribuabilul supus
inspec˛iei, cu sau f„r„ explica˛ii ori obiec˛iuni din partea
contribuabilului. Œn cazul Ón care cel supus controlului
refuz„ s„ semneze procesul-verbal, organul de inspec˛ie
fiscal„ va consemna despre aceasta Ón procesul-verbal. Œn
toate cazurile procesul-verbal va fi comunicat
contribuabilului.
ARTICOLUL 107
Raportul privind rezultatul inspec˛iei fiscale

(1) Rezultatul inspec˛iei fiscale va fi consemnat Óntr-un
raport scris, Ón care se vor prezenta constat„rile inspec˛iei,
din punct de vedere faptic ∫i legal.
(2) Dac„, ca urmare a inspec˛iei, se modific„ baza de
impunere, raportul Óntocmit va sta la baza emiterii deciziei
de impunere. Œn cazul Ón care baza de impunere nu se
modific„, acest fapt va fi comunicat Ón scris contribuabilului.
(3) Œn cazul Ón care, ca urmare a efectu„rii inspec˛iei
fiscale, au fost sesizate organele de urm„rire penal„,
decizia de impunere privitoare la obiectul sesiz„rii penale
se poate emite dup„ solu˛ionarea cu caracter definitiv a
cauzei penale.
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TITLUL VIII

CAPITOLUL II

Colectarea crean˛elor fiscale

Stingerea crean˛elor fiscale prin plat„,
compensare ∫i restituire

CAPITOLUL I

ARTICOLUL 110

Dispozi˛ii generale

Dispozi˛ii privind efectuarea pl„˛ii

ARTICOLUL 108
Colectarea crean˛elor fiscale

(1) Œn sensul prezentului titlu, colectarea const„ Ón
exercitarea ac˛iunilor care au ca scop stingerea crean˛elor
fiscale.
(2) Colectarea crean˛elor fiscale se face Ón temeiul unui
titlu de crean˛„ sau al unui titlu executoriu, dup„ caz.
(3) Titlul de crean˛„ este actul prin care se stabile∫te ∫i
se individualizeaz„ crean˛a fiscal„, Óntocmit de organele
competente sau de persoanele Óndrept„˛ite, potrivit legii.
ARTICOLUL 109
Termenele de plat„

(1) Crean˛ele fiscale sunt scadente la expirarea
termenelor prev„zute de Codul fiscal sau de alte legi care
le reglementeaz„.
(2) Pentru diferen˛ele de obliga˛ii fiscale principale ∫i
pentru obliga˛iile fiscale accesorii, stabilite potrivit legii,
termenul de plat„ se stabile∫te Ón func˛ie de data
comunic„rii acestora, astfel:
a) dac„ data comunic„rii este cuprins„ Ón intervalul 1—15
din lun„, termenul de plat„ este p‚n„ la data de 5 a lunii
urm„toare;
b) dac„ data comunic„rii este cuprins„ Ón intervalul
16—31 din lun„, termenul de plat„ este p‚n„ la data de
20 a lunii urm„toare.
(3) Pentru obliga˛iile fiscale e∫alonate sau am‚nate la
plat„, precum ∫i pentru accesoriile acestora termenul de
plat„ se stabile∫te prin documentul prin care se acord„
Ónlesnirea respectiv„.
(4) Pentru crean˛ele fiscale, administrate de Ministerul
Finan˛elor Publice, care nu au prev„zute termene de plat„,
acestea vor fi stabilite prin ordin al ministrului finan˛elor
publice.
(5) Pentru crean˛ele fiscale ale bugetelor locale care nu
au prev„zute termene de plat„, acestea se stabilesc prin
ordin comun al ministrului administra˛iei ∫i internelor ∫i al
ministrului finan˛elor publice.
(6) Contribu˛iile sociale administrate de Ministerul
Finan˛elor Publice, dup„ calcularea ∫i re˛inerea acestora
conform reglement„rilor legale Ón materie, se vireaz„ p‚n„
la data de 25 a lunii urm„toare celei pentru care se
efectueaz„ plata drepturilor salariale.
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(1) Pl„˛ile c„tre organele fiscale se efectueaz„ prin
intermediul b„ncilor, trezoreriilor ∫i al altor institu˛ii
autorizate s„ deruleze opera˛iuni de plat„.
(2) Plata obliga˛iilor fiscale se efectueaz„ de c„tre
debitori, distinct, pe fiecare impozit, tax„, contribu˛ie ∫i alte
sume datorate bugetului general consolidat, inclusiv dob‚nzi
∫i penalit„˛i de Ónt‚rziere.
(3) Œn cazul stingerii prin plat„ a obliga˛iilor fiscale,
momentul pl„˛ii este:
a) Ón cazul pl„˛ilor Ón numerar, data Ónscris„ Ón
documentul de plat„ eliberat de organele sau persoanele
abilitate de organul fiscal;
b) Ón cazul pl„˛ilor efectuate prin mandat po∫tal, data
po∫tei, Ónscris„ pe mandatul po∫tal;
c) Ón cazul pl„˛ilor efectuate prin decontare bancar„,
data la care b„ncile debiteaz„ contul pl„titorului pe baza
instrumentelor de decontare specifice, astfel cum aceast„
informa˛ie este transmis„ prin mesajul electronic de plat„
de c„tre institu˛ia bancar„ ini˛iatoare, potrivit reglement„rilor
specifice Ón vigoare, cu excep˛ia situa˛iei prev„zute la
art. 117, data put‚nd fi dovedit„ prin extrasul de cont al
contribuabilului;
d) pentru obliga˛iile fiscale care se sting prin anulare de
timbre fiscale mobile, data Ónregistr„rii la organul competent
a documentului sau a actului pentru care s-au depus ∫i
anulat timbrele datorate potrivit legii.
ARTICOLUL 111
Ordinea stingerii datoriilor

(1) Dac„ un contribuabil datoreaz„ mai multe tipuri de
impozite, taxe, contribu˛ii ∫i alte sume reprezent‚nd crean˛e
fiscale prev„zute la art. 21 alin. (2) lit. a), iar suma pl„tit„
nu este suficient„ pentru a stinge toate datoriile, atunci se
stinge crean˛a fiscal„ stabilit„ de contribuabil conform
num„rului de eviden˛„ a pl„˛ii Ónscris pe ordinul de plat„
pentru Trezoreria Statului.
(2) Œn situa˛ia Ón care contribuabilul nu stabile∫te crean˛a
fiscal„ ce urmeaz„ a fi stins„, organul fiscal competent va
efectua stingerea obliga˛iilor fiscale Ón urm„toarea ordine:
a) sume datorate Ón contul ratelor din graficele de plat„
a obliga˛iilor fiscale, pentru care s-au aprobat e∫alon„ri
∫i/sau am‚n„ri la plat„, precum ∫i dob‚nzile datorate pe
perioada e∫alon„rii ∫i/sau am‚n„rii la plat„ ∫i calculate
conform legii;
b) obliga˛ii fiscale principale cu termene de plat„ Ón anul
curent, precum ∫i accesoriile acestora, Ón ordinea vechimii;
c) obliga˛ii fiscale datorate ∫i neachitate la data de
31 decembrie a anului precedent, Ón ordinea vechimii, p‚n„
la stingerea integral„ a acestora;
d) dob‚nzi, penalit„˛i de Ónt‚rziere aferente obliga˛iilor
fiscale prev„zute la lit. c);
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e) obliga˛ii fiscale cu termene de plat„ viitoare, la
solicitarea debitorului.
(3) Pentru crean˛ele bugetelor locale, din categoria
obliga˛iilor fiscale prev„zute la alin. (2) lit. b), se sting cu
prioritate obliga˛iile stabilite ca urmare a inspec˛iei fiscale.
(4) Œn situa˛ia prev„zut„ la alin. (2) creditorul fiscal care
administreaz„ crean˛ele fiscale va Ón∫tiin˛a debitorul despre
m„sura luat„, Ón termen de 10 zile de la data efectu„rii
stingerii.
ARTICOLUL 112
Compensarea

(1) Prin compensare se sting crean˛ele administrate de
Ministerul Finan˛elor Publice cu crean˛ele debitorului
reprezent‚nd sume de rambursat sau de restituit de la
buget, p‚n„ la concuren˛a celei mai mici sume, c‚nd
ambele p„r˛i dob‚ndesc reciproc at‚t calitatea de creditor,
c‚t ∫i pe cea de debitor, dac„ legea nu prevede altfel.
(2) Crean˛ele fiscale administrate de unit„˛ile
administrativ-teritoriale se sting prin compensarea cu
crean˛ele debitorului reprezent‚nd sume de restituit de la
bugetele locale, p‚n„ la concuren˛a celei mai mici sume,
c‚nd ambele p„r˛i dob‚ndesc reciproc at‚t calitatea de
creditor, c‚t ∫i pe cea de debitor, dac„ legea nu prevede
altfel.
(3) Compensarea se face de organul fiscal competent
la cererea debitorului sau Ónainte de restituirea ori
rambursarea sumelor cuvenite acestuia, dup„ caz, Ón
ordinea prev„zut„ la art. 111 alin. (2).
(4) Organul fiscal poate efectua compensare din oficiu
ori de c‚te ori constat„ existen˛a unor crean˛e reciproce,
cu excep˛ia sumelor negative din deconturile de tax„ pe
valoarea ad„ugat„ f„r„ op˛iune de rambursare.
(5) Compensarea crean˛elor debitorului se va efectua cu
obliga˛ii datorate aceluia∫i buget, urm‚nd ca din diferen˛a
r„mas„ s„ fie compensate obliga˛iile datorate altor bugete,
Ón urm„toarea ordine:
a) bugetul de stat;
b) fondul de risc pentru garan˛ii de stat, pentru
Ómprumuturi externe;
c) bugetul asigur„rilor sociale de stat;
d) bugetul Fondului na˛ional unic de asigur„ri sociale de
s„n„tate;
e) bugetul asigur„rilor pentru ∫omaj.
(6) Dispozi˛iile alin. (5) nu se aplic„ Ón cazul crean˛elor
bugetelor locale.
(7) Organul competent va Ón∫tiin˛a Ón scris debitorul
despre m„sura compens„rii luate potrivit alin. (3), Ón
termen de 7 zile de la data efectu„rii opera˛iunii.
ARTICOLUL 113

e) cele de rambursat de la bugetul de stat;
f) cele stabilite prin hot„r‚ri ale organelor judiciare sau
ale altor organe competente potrivit legii;
g) cele r„mase dup„ efectuarea distribuirii prev„zute la
art. 167;
h) cele rezultate din valorificarea bunurilor sechestrate
sau din re˛inerile prin poprire, dup„ caz, Ón temeiul hot„r‚rii
judec„tore∫ti prin care se dispune desfiin˛area execut„rii
silite.
(2) Prin excep˛ie de la prevederile alin. (1), sumele de
restituit reprezent‚nd diferen˛e de impozite rezultate din
regularizarea anual„ a impozitului pe venit datorat de
persoanele fizice se restituie din oficiu de organele fiscale
competente, Ón termen de cel mult 60 de zile de la data
comunic„rii deciziei de impunere.
(3) Diferen˛ele de impozit pe venit de restituit mai mici
de 5 lei (RON) vor r„m‚ne Ón eviden˛a fiscal„ spre a fi
compensate cu datorii viitoare, urm‚nd a se restitui atunci
c‚nd suma cumulat„ a acestora dep„∫e∫te limita
men˛ionat„.
(4) Prin excep˛ie de la alin. (3), diferen˛ele mai mici de
5 lei (RON) se vor putea restitui Ón numerar numai la
solicitarea contribuabilului.
(5) Œn cazul restituirii sumelor Ón valut„ confiscate,
aceasta se realizeaz„ conform legii, Ón lei la cursul de
referin˛„ al pie˛ei valutare pentru euro, comunicat de Banca
Na˛ional„ a Rom‚niei, de la data r„m‚nerii definitive ∫i
irevocabile a hot„r‚rii judec„tore∫ti prin care se dispune
restituirea.
(6) Dac„ debitorul Ónregistreaz„ obliga˛ii fiscale restante,
sumele prev„zute la alin. (1) ∫i (2) se vor restitui numai
dup„ efectuarea compens„rii potrivit prezentului cod.
(7) Œn cazul Ón care suma de rambursat sau de restituit
este mai mic„ dec‚t obliga˛iile fiscale restante ale
debitorului, se va efectua compensarea p‚n„ la concuren˛a
sumei de rambursat sau de restituit.
(8) Œn cazul Ón care suma de rambursat sau de restituit
este mai mare dec‚t suma reprezent‚nd obliga˛ii fiscale
restante ale debitorului, se va efectua compensarea p‚n„
la concuren˛a obliga˛iilor fiscale restante, diferen˛a rezultat„
restituindu-se debitorului.
(9) Procedura de restituire ∫i de rambursare a sumelor
de la buget, inclusiv modalitatea de acordare a dob‚nzilor
prev„zute la art. 120, se aprob„ prin ordin al ministrului
finan˛elor publice.
ARTICOLUL 114

Restituiri de sume

Obliga˛ia b„ncilor supuse regimului de supraveghere special„
sau de administrare special„

(1) Se restituie, la cerere, debitorului urm„toarele sume:
a) cele pl„tite f„r„ existen˛a unui titlu de crean˛„;
b) cele pl„tite Ón plus fa˛„ de obliga˛ia fiscal„;
c) cele pl„tite ca urmare a unei erori de calcul;
d) cele pl„tite ca urmare a aplic„rii eronate a
prevederilor legale;

B„ncile supuse regimului de supraveghere special„ sau
de administrare special„ ∫i care efectueaz„ pl„˛ile dispuse
Ón limita Óncas„rilor vor deconta zilnic, cu prioritate, sumele
reprezent‚nd obliga˛ii fiscale cuprinse Ón ordinele de plat„
emise de debitori ∫i/sau crean˛e fiscale Ónscrise Ón adresa
de Ónfiin˛are a popririi transmis„ de organele fiscale.
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CAPITOLUL III
Dob‚nzi ∫i penalit„˛i de Ónt‚rziere
ARTICOLUL 115
Dispozi˛ii generale privind dob‚nzi ∫i penalit„˛i de Ónt‚rziere

(1) Pentru neachitarea la termenul de scaden˛„ de c„tre
debitor a obliga˛iilor de plat„, se datoreaz„ dup„ acest
termen dob‚nzi ∫i penalit„˛i de Ónt‚rziere.
(2) Nu se datoreaz„ dob‚nzi ∫i penalit„˛i de Ónt‚rziere
pentru sumele datorate cu titlu de amenzi, dob‚nzi ∫i
penalit„˛i de Ónt‚rziere stabilite potrivit legii.
(3) Dob‚nzile ∫i penalit„˛ile de Ónt‚rziere se fac venit la
bugetul c„ruia Ói apar˛ine crean˛a principal„.
(4) Dob‚nzile ∫i penalit„˛ile de Ónt‚rziere se stabilesc
prin decizii Óntocmite Ón condi˛iile aprobate prin ordin al
ministrului finan˛elor publice, cu excep˛ia situa˛iei prev„zute
la art. 138 alin. (6).
ARTICOLUL 116
Dob‚nzi

(1) Dob‚nzile se calculeaz„ pentru fiecare zi, Óncep‚nd
cu ziua imediat urm„toare termenului de scaden˛„ ∫i p‚n„
la data stingerii sumei datorate inclusiv.
(2) Prin excep˛ie de la prevederile alin. (1), se
datoreaz„ dob‚nzi dup„ cum urmeaz„:
a) pentru diferen˛ele de impozite, taxe, contribu˛ii,
precum ∫i cele administrate de organele vamale, stabilite
de organele competente, dob‚nzile se datoreaz„ Óncep‚nd
cu ziua imediat urm„toare scaden˛ei impozitului, taxei sau
contribu˛iei, pentru care s-a stabilit diferen˛a, p‚n„ la data
stingerii acesteia inclusiv;
b) pentru impozitele, taxele ∫i contribu˛iile stinse prin
executare silit„, p‚n„ la data Óntocmirii procesului-verbal de
distribuire inclusiv. Œn cazul pl„˛ii pre˛ului Ón rate, dob‚nzile
se calculeaz„ p‚n„ la data Óntocmirii procesului-verbal de
distribuire a avansului. Pentru suma r„mas„ de plat„
dob‚nda este datorat„ de c„tre cump„r„tor;
c) pentru impozitele, taxele ∫i contribu˛iile debitorului
declarat insolvabil, p‚n„ la data Óncheierii procesului-verbal
de constatare a insolvabilit„˛ii inclusiv.
(3) Modul de calcul al dob‚nzilor aferente sumelor
reprezent‚nd eventuale diferen˛e Óntre impozitul pe profit
pl„tit la data de 25 ianuarie a anului urm„tor celui de
impunere ∫i impozitul pe profit datorat conform declara˛iei
de impunere Óntocmite pe baza situa˛iei financiare anuale
va fi reglementat prin norme metodologice aprobate prin
ordin al ministrului finan˛elor publice.
(4) Pentru obliga˛iile fiscale neachitate la termenul de
plat„, reprezent‚nd impozitul pe venitul global, se
datoreaz„ dob‚nzi dup„ cum urmeaz„:
a) pentru anul fiscal de impunere dob‚nzile pentru
pl„˛ile anticipate stabilite de organul fiscal prin decizii de
pl„˛i anticipate se calculeaz„ p‚n„ la data pl„˛ii debitului
sau, dup„ caz, p‚n„ la data de 31 decembrie;
b) dob‚nzile pentru sumele neachitate Ón anul de
impunere, potrivit lit. a), se calculeaz„ Óncep‚nd cu data de
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1 ianuarie a anului urm„tor p‚n„ la data stingerii acestora,
inclusiv;
c) Ón cazul Ón care impozitul pe venit stabilit prin decizia
de impunere anual„ este mai mic dec‚t cel stabilit prin
deciziile de pl„˛i anticipate, dob‚nzile se recalculeaz„,
Óncep‚nd cu data de 1 ianuarie a anului urm„tor celui de
impunere, la soldul neachitat Ón raport cu impozitul anual
stabilit prin decizia de impunere anual„, urm‚nd a se face
regularizarea dob‚nzii Ón mod corespunz„tor.
(5) Nivelul dob‚nzii se stabile∫te prin hot„r‚re a
Guvernului, la propunerea Ministerului Finan˛elor Publice,
corelat cu nivelul dob‚nzii de referin˛„ a B„ncii Na˛ionale a
Rom‚niei la care se adaug„ 10 puncte procentuale, o dat„
pe an, Ón luna decembrie, pentru anul urm„tor, sau Ón
cursul anului, dac„ rata dob‚nzii de referin˛„ se modific„
cu peste 5 puncte procentuale.
ARTICOLUL 117
Dob‚nzi ∫i penalit„˛i de Ónt‚rziere Ón cazul pl„˛ilor efectuate
prin decontare bancar„

(1) Nedecontarea de c„tre unit„˛ile bancare a sumelor
cuvenite bugetului general consolidat, Ón termen de 3 zile
lucr„toare de la data debit„rii contului pl„titorului, nu Ól
exonereaz„ pe pl„titor de obliga˛ia de plat„ a sumelor
respective ∫i atrage pentru acesta dob‚nzi ∫i penalit„˛i de
Ónt‚rziere la nivelul celor prev„zute la art. 116 ∫i 121, dup„
termenul de 3 zile.
(2) Pentru recuperarea sumelor datorate bugetului ∫i
nedecontate de unit„˛ile bancare, precum ∫i a dob‚nzilor ∫i
penalit„˛ilor de Ónt‚rziere prev„zute la alin. (1), pl„titorul se
poate Óndrepta Ómpotriva unit„˛ii bancare respective.
ARTICOLUL 118
Dob‚nzi ∫i penalit„˛i de Ónt‚rziere Ón cazul compens„rii
∫i Ón cazul deschiderii procedurii de reorganizare judiciar„

(1) Œn cazul crean˛elor fiscale stinse prin compensare,
dob‚nzile ∫i penalit„˛ile de Ónt‚rziere se datoreaz„ p‚n„ la
data stingerii inclusiv, astfel:
a) pentru compens„rile la cerere, data stingerii este
data depunerii la organul competent a cererii de
compensare;
b) pentru compens„rile din oficiu, data stingerii este
data Ónregistr„rii opera˛iei de compensare de c„tre unitatea
de trezorerie teritorial„, conform notei de compensare
Óntocmite de c„tre organul competent;
c) pentru compens„rile efectuate ca urmare a unei
cereri de restituire sau de rambursare a sumei cuvenite
debitorului, data stingerii este data depunerii cererii de
rambursare sau de restituire.
(2) Œn cazul Ón care Ón urma exercit„rii controlului sau
analiz„rii cererii de compensare s-a stabilit c„ suma ce
urmeaz„ a se compensa este mai mic„ dec‚t suma
cuprins„ Ón cererea de compensare, dob‚nzile ∫i
penalit„˛ile de Ónt‚rziere se recalculeaz„ pentru diferen˛a
r„mas„ de la data Ónregistr„rii cererii de compensare.
(3) Pentru obliga˛iile fiscale stinse prin procedurile de
compensare prev„zute de actele normative speciale, data
stingerii este data la care se efectueaz„ compensarea
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prev„zut„ Ón actul normativ care o reglementeaz„ sau Ón
normele metodologice de aplicare a acestuia, aprobate prin
ordin al ministrului finan˛elor publice.
(4) Pentru obliga˛iile fiscale nepl„tite la termen, at‚t
Ónainte, c‚t ∫i dup„ deschiderea procedurii de reorganizare
judiciar„, se datoreaz„ dob‚nzi ∫i penalit„˛i de Ónt‚rziere
p‚n„ la data deschiderii procedurii de faliment. Pentru
obliga˛iile fiscale n„scute dup„ data deschiderii procedurii
de faliment ∫i nepl„tite la termen nu se datoreaz„ dob‚nzi
∫i penalit„˛i de Ónt‚rziere.
ARTICOLUL 119
Dob‚nzi Ón cazul Ónlesnirilor la plat„

Pe perioada pentru care au fost acordate Ónlesniri la
plata obliga˛iilor fiscale restante se datoreaz„ dob‚nzi.
ARTICOLUL 120
Dob‚nzi Ón cazul sumelor de restituit sau de rambursat
de la buget

(1) Pentru sumele de restituit sau de rambursat de la
buget contribuabilii au dreptul la dob‚nd„ din ziua
urm„toare expir„rii termenului prev„zut de art. 113 alin. (2)
sau art. 199, dup„ caz. Acordarea dob‚nzilor se face la
cererea contribuabililor.
(2) Nivelul dob‚nzii este cel prev„zut la art. 116
alin. (5) ∫i se suport„ din acela∫i buget din care se
restituie ori se ramburseaz„, dup„ caz, sumele solicitate de
c„tre pl„titori.
ARTICOLUL 121
Penalit„˛i de Ónt‚rziere

(1) Plata cu Ónt‚rziere a obliga˛iilor fiscale se
sanc˛ioneaz„ cu o penalitate de Ónt‚rziere de 0,6% pentru
fiecare lun„ ∫i/sau pentru fiecare frac˛iune de lun„ de
Ónt‚rziere, Óncep‚nd cu data de Ónt‚i a lunii urm„toare
scaden˛ei acestora p‚n„ la data stingerii acestora inclusiv.
Penalitatea de Ónt‚rziere nu Ónl„tur„ obliga˛ia de plat„ a
dob‚nzilor.
(2) Pentru situa˛iile prev„zute la art. 116 alin. (3) ∫i (4)
penalit„˛ilor de Ónt‚rziere li se aplic„ regimul stabilit pentru
dob‚nzi.
(3) Penalitatea de Ónt‚rziere se datoreaz„ p‚n„ la data
Ónceperii procedurii de executare silit„.
(4) Œn cazul Ón care s-au acordat Ónlesniri la plat„,
penalitatea de Ónt‚rziere se datoreaz„ p‚n„ la data de Ónt‚i
a lunii urm„toare celei Ón care s-au acordat Ónlesnirile.
Nerespectarea Ónlesnirilor la plat„, a∫a cum au fost
acordate, conduce la calculul penalit„˛ilor de Ónt‚rziere de
la data Óncet„rii, conform legii, a valabilit„˛ii Ónlesnirilor.
(5) Nivelul penalit„˛ii de Ónt‚rziere se poate modifica
anual prin legea bugetului de stat.

CAPITOLUL IV
Œnlesniri la plat„
ARTICOLUL 122
Œnlesniri la plata obliga˛iilor fiscale

(1) La cererea temeinic justificat„ a contribuabililor,
organul fiscal competent poate acorda pentru obliga˛iile
fiscale restante, at‚t Ónaintea Ónceperii execut„rii silite, c‚t
∫i Ón timpul efectu„rii acesteia, Ónlesniri la plat„, Ón
condi˛iile legii.
(2) La cererea temeinic justificat„ a debitorilor, persoane
fizice sau juridice, creditorii bugetari locali, prin autorit„˛ile
administra˛iei publice locale care administreaz„ aceste
bugete, pot acorda, pentru obliga˛iile bugetare restante pe
care le administreaz„, urm„toarele Ónlesniri la plat„:
a) e∫alon„ri la plata impozitelor, taxelor, chiriilor,
redeven˛elor, contribu˛iilor ∫i a altor obliga˛ii la bugetul
local;
b) am‚n„ri la plata impozitelor, taxelor, chiriilor,
contribu˛iilor ∫i a altor obliga˛ii la bugetul local;
c) e∫alon„ri la plata dob‚nzilor ∫i/sau a penalit„˛ilor de
orice fel, cu excep˛ia dob‚nzilor datorate pe perioada de
e∫alonare;
d) am‚n„ri ∫i/sau scutiri ori am‚n„ri ∫i/sau reduceri de
dob‚nzi ∫i/sau penalit„˛i de Ónt‚rziere, cu excep˛ia
dob‚nzilor datorate pe perioada de am‚nare;
e) scutiri sau reduceri de impozite ∫i taxe locale, Ón
condi˛iile legii.
(3) Procedura de acordare a Ónlesnirilor la plat„ pentru
crean˛ele bugetare locale se stabile∫te prin acte normative
speciale.
(4) Pentru acordarea Ónlesnirilor la plat„ creditorii
bugetari locali vor cere debitorilor constituirea de garan˛ii.
(5) Pentru obliga˛iile la bugetul local, datorate ∫i
neachitate dup„ data de 1 iulie 2003 de c„tre persoanele
fizice, garan˛ia este:
a) o sum„ egal„ cu dou„ rate medii din e∫alonare,
reprezent‚nd obliga˛ii bugetare locale e∫alonate ∫i dob‚nzi
calculate, Ón cazul e∫alon„rilor la plat„;
b) o sum„ rezultat„ din raportul dintre contravaloarea
debitelor am‚nate ∫i dob‚nzile calculate ∫i num„rul de luni
aprobate pentru am‚nare la plat„, Ón cazul am‚n„rilor la
plat„.
(6) Pentru obliga˛iile la bugetul local, datorate ∫i
neachitate dup„ data de 1 iulie 2003 de c„tre persoanele
juridice, garan˛ia este de 100% din totalul crean˛ei
bugetare locale pentru care s-a acordat Ónlesnirea.
CAPITOLUL V
Constituirea de garan˛ii
ARTICOLUL 123
Constituirea de garan˛ii

Organul fiscal solicit„ constituirea unei garan˛ii pentru:
a) suspendarea execut„rii silite Ón condi˛iile art. 144
alin. (7);
b) ridicarea m„surilor asigur„torii;
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c) asumarea obliga˛iei de plat„ de c„tre alt„ persoan„
prin angajament de plat„, Ón condi˛iile art. 25 alin. (2)
lit. d);
d) Ón alte cazuri prev„zute de lege.
ARTICOLUL 124
Tipuri de garan˛ii

Garan˛iile pentru luarea m„surilor prev„zute la art. 123
se pot constitui, Ón condi˛iile legii, prin:
a) consemnarea de mijloace b„ne∫ti la o unitate a
Trezoreriei Statului;
b) scrisoare de garan˛ie bancar„;
c) ipotec„ asupra unor bunuri imobile din ˛ar„;
d) gaj asupra unor bunuri mobile;
e) fidejusiune.
ARTICOLUL 125
Valorificarea garan˛iilor

Organul competent, Ón condi˛iile legii, se Óndestuleaz„
din garan˛iile depuse, dac„ nu s-a realizat scopul pentru
care acestea au fost solicitate.
CAPITOLUL VI
M„suri asigur„torii
ARTICOLUL 126
Poprirea ∫i sechestrul asigur„toriu

(1) M„surile asigur„torii prev„zute Ón prezentul capitol
se dispun ∫i se duc la Óndeplinire, prin procedura
administrativ„, de organele fiscale competente.
(2) Se dispun m„suri asigur„torii sub forma popririi
asigur„torii ∫i sechestrului asigur„toriu asupra bunurilor
mobile ∫i/sau imobile proprietate a debitorului, precum ∫i
asupra veniturilor acestuia, c‚nd exist„ pericolul ca acesta
s„ se sustrag„, s„-∫i ascund„ ori s„-∫i risipeasc„
patrimoniul, periclit‚nd sau Óngreun‚nd Ón mod considerabil
colectarea, precum ∫i Ón cazul suspend„rii execut„rii actului
administrativ prev„zute la art. 185.
(3) Aceste m„suri pot fi luate ∫i Ón cazul Ón care
crean˛a nu a fost Ónc„ individualizat„ ∫i nu a devenit
scadent„. M„surile asigur„torii dispuse at‚t de organele
fiscale competente, c‚t ∫i de instan˛ele judec„tore∫ti ori de
alte organe competente, dac„ nu au fost desfiin˛ate Ón
condi˛iile legii, r„m‚n valabile pe toat„ perioada execut„rii
silite, f„r„ Óndeplinirea altor formalit„˛i. Odat„ cu
individualizarea crean˛ei ∫i ajungerea acesteia la scaden˛„,
Ón cazul nepl„˛ii, m„surile asigur„torii se transform„ Ón
m„suri executorii.
(4) M„surile asigur„torii se dispun prin decizie emis„ de
organul fiscal competent. Œn decizie organul fiscal va
preciza debitorului c„ prin constituirea unei garan˛ii la
nivelul crean˛ei stabilite sau estimate, dup„ caz, m„surile
asigur„torii vor fi ridicate.
(5) Decizia de instituire a m„surilor asigur„torii trebuie
motivat„ ∫i semnat„ de c„tre conduc„torul organului fiscal
competent.
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(6) M„surile asigur„torii dispuse potrivit alin. (2), precum
∫i cele dispuse de instan˛ele judec„tore∫ti sau de alte
organe competente se duc la Óndeplinire Ón conformitate cu
dispozi˛iile referitoare la executarea silit„, care se aplic„ Ón
mod corespunz„tor.
(7) Œn cazul Ónfiin˛„rii sechestrului asigur„toriu asupra
bunurilor imobile, un exemplar al procesului-verbal Óntocmit
de organul de executare se comunic„ pentru Ónscriere
Biroului de carte funciar„.
(8) Œnscrierea face opozabil sechestrul tuturor acelora
care, dup„ Ónscriere, vor dob‚ndi vreun drept asupra
imobilului respectiv. Actele de dispozi˛ie ce ar interveni
ulterior Ónscrierii prev„zute la alin. (7) sunt lovite de nulitate
absolut„.
(9) Dac„ valoarea bunurilor proprii ale debitorului nu
acoper„ integral crean˛a fiscal„ a bugetului general
consolidat, m„surile asigur„torii pot fi Ónfiin˛ate ∫i asupra
bunurilor de˛inute de c„tre debitor Ón proprietate comun„ cu
ter˛e persoane, pentru cota-parte de˛inut„ de acesta.
(10) Œmpotriva actelor prin care se dispun ∫i se duc la
Óndeplinire m„surile asigur„torii cel interesat poate face
contesta˛ie Ón conformitate cu prevederile art. 169.
ARTICOLUL 127
Ridicarea m„surilor asigur„torii

M„surile asigur„torii instituite potrivit art. 126 se ridic„,
prin decizie motivat„, de c„tre creditorii fiscali, c‚nd au
Óncetat motivele pentru care au fost dispuse sau la
constituirea garan˛iei prev„zute la art. 124, dup„ caz.
CAPITOLUL VII
Prescrip˛ia dreptului de a cere executarea silit„
∫i a dreptului de a cere compensarea sau restituirea
ARTICOLUL 128
Œnceperea termenului de prescrip˛ie

(1) Dreptul de a cere executarea silit„ a crean˛elor
fiscale se prescrie Ón termen de 5 ani de la data de
1 ianuarie a anului urm„tor celui Ón care a luat na∫tere
acest drept.
(2) Termenul de prescrip˛ie prev„zut la alin. (1) se
aplic„ ∫i crean˛elor provenind din amenzi contraven˛ionale.
ARTICOLUL 129
Suspendarea termenului de prescrip˛ie

Termenul de prescrip˛ie prev„zut la art. 128 se
suspend„:
a) Ón cazurile ∫i Ón condi˛iile stabilite de lege pentru
suspendarea termenului de prescrip˛ie a dreptului la
ac˛iune;
b) Ón cazurile ∫i Ón condi˛iile Ón care suspendarea
execut„rii este prev„zut„ de lege ori a fost dispus„ de
instan˛a judec„toreasc„ sau de alt organ competent, potrivit
legii;
c) pe perioada valabilit„˛ii Ónlesnirii acordate potrivit legii;
d) c‚t timp debitorul Ó∫i sustrage veniturile ∫i bunurile de
la executarea silit„;
e) Ón alte cazuri prev„zute de lege.
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ARTICOLUL 130
Œntreruperea termenului de prescrip˛ie

Termenul de prescrip˛ie prev„zut la art. 128 se
Óntrerupe:
a) Ón cazurile ∫i Ón condi˛iile stabilite de lege pentru
Óntreruperea termenului de prescrip˛ie a dreptului la ac˛iune;
b) pe data Óndeplinirii de c„tre debitor, Ónainte de
Ónceperea execut„rii silite sau Ón cursul acesteia, a unui act
voluntar de plat„ a obliga˛iei prev„zute Ón titlul executoriu
ori a recunoa∫terii Ón orice alt mod a datoriei;
c) pe data Óndeplinirii, Ón cursul execut„rii silite, a unui
act de executare silit„;
d) pe data Óntocmirii, potrivit legii, a actului de
constatare a insolvabilit„˛ii contribuabilului;
e) Ón alte cazuri prev„zute de lege.
ARTICOLUL 131
Efecte ale Ómplinirii termenului de prescrip˛ie

(1) Dac„ organul de executare constat„ Ómplinirea
termenului de prescrip˛ie a dreptului de a cere executarea
silit„ a crean˛elor fiscale, acesta va proceda la Óncetarea
m„surilor de realizare ∫i la sc„derea acestora din eviden˛a
analitic„ pe pl„titori.
(2) Sumele achitate de debitor Ón contul unor crean˛e
fiscale, dup„ Ómplinirea termenului de prescrip˛ie, nu se
restituie.
ARTICOLUL 132
Prescrip˛ia dreptului de a cere compensarea sau restituirea

Dreptul contribuabililor de a cere compensarea sau
restituirea crean˛elor fiscale se prescrie Ón termen de 5 ani
de la data de 1 ianuarie a anului urm„tor celui Ón care a
luat na∫tere dreptul la compensare sau restituire.
CAPITOLUL VIII
Stingerea crean˛elor fiscale prin executare silit„

(4) Organele prev„zute la alin. (2) ∫i (3) sunt denumite
Ón continuare organe de executare silit„.
(5) Pentru efectuarea procedurii de executare silit„ este
competent organul de executare Ón a c„rui raz„ teritorial„
se g„sesc bunurile urm„ribile, coordonarea Óntregii
execut„ri revenind organului de executare Ón a c„rui raz„
teritorial„ Ó∫i are domiciliul fiscal debitorul. Œn cazul Ón care
executarea silit„ se face prin poprire, organul de executare
coordonator poate proceda la aplicarea acestei m„suri de
executare asupra ter˛ului poprit, indiferent de locul unde Ó∫i
are domiciliul fiscal.
(6) Atunci c‚nd se constat„ c„ exist„ pericolul evident
de Ónstr„inare, substituire sau de sustragere de la
executare silit„ a bunurilor ∫i veniturilor urm„ribile ale
debitorului, organul de executare Ón a c„rui raz„ teritorial„
se afl„ domiciliul fiscal al debitorului poate proceda la
indisponibilizarea ∫i executarea silit„ a acestora, indiferent
de locul Ón care se g„sesc bunurile.
(7) Organul de executare coordonator va sesiza Ón scris
celelalte organe prev„zute la alin. (5), comunic‚ndu-le titlul
executoriu Ón copie certificat„, situa˛ia debitorului, contul Ón
care se vor vira sumele Óncasate, precum ∫i orice alte date
utile pentru identificarea debitorului ∫i a bunurilor ori
veniturilor urm„ribile.
(8) Œn cazul Ón care asupra acelora∫i venituri ori bunuri
ale debitorului a fost pornit„ executarea, at‚t pentru
realizarea titlurilor executorii privind crean˛e fiscale, c‚t ∫i
pentru titluri ce se execut„ Ón condi˛iile prev„zute de alte
dispozi˛ii legale, executarea silit„ se va face, potrivit
dispozi˛iilor prezentului cod, de c„tre organele de executare
prev„zute de acesta.
(9) C‚nd se constat„ c„ domiciliul fiscal al debitorului
se afl„ Ón raza teritorial„ a altui organ de executare, titlul
executoriu Ómpreun„ cu dosarul execut„rii vor fi trimise
acestuia, Ón∫tiin˛‚ndu-se, dac„ este cazul, organul de la
care s-a primit titlul executoriu.

SECﬁIUNEA 1

ARTICOLUL 134

Dispozi˛ii generale

Executarea silit„ Ón cazul debitorilor solidari

ARTICOLUL 133

(1) Organul de executare coordonator, Ón cazul
debitorilor solidari, este cel Ón a c„rui raz„ teritorial„ Ó∫i are
domiciliul fiscal debitorul despre care exist„ indicii c„ de˛ine
mai multe venituri sau bunuri urm„ribile.

Organele de executare silit„

(1) Œn cazul Ón care debitorul nu Ó∫i pl„te∫te de
bun„voie obliga˛iile fiscale datorate, organele fiscale
competente, pentru stingerea acestora, vor proceda la
ac˛iuni de executare silit„, potrivit prezentului cod.
(2) Organele fiscale care administreaz„ crean˛e fiscale
sunt abilitate s„ duc„ la Óndeplinire m„surile asigur„torii ∫i
s„ efectueze procedura de executare silit„.
(3) Crean˛ele bugetare care se Óncaseaz„, se
administreaz„, se contabilizeaz„ ∫i se utilizeaz„ de
institu˛iile publice, provenite din venituri proprii, precum ∫i
cele rezultate din raporturi juridice contractuale se execut„
prin organe proprii, acestea fiind abilitate s„ duc„ la
Óndeplinire m„surile asigur„torii ∫i s„ efectueze procedura
de executare silit„, potrivit prevederilor prezentului cod.

(2) Organul de executare coordonator Ónscrie Ón
Óntregime debitul Ón eviden˛ele sale ∫i ia m„suri de
executare silit„, comunic‚nd Óntregul debit organelor de
executare Ón a c„ror raz„ teritorial„ se afl„ domiciliile
fiscale ale celorlal˛i codebitori, aplic‚ndu-se dispozi˛iile
art. 133.
(3) Organele de executare sesizate, c„rora li s-a
comunicat debitul, dup„ Ónscrierea acestuia Óntr-o eviden˛„
nominal„, vor lua m„suri de executare silit„ ∫i vor
comunica organului de executare coordonator sumele
realizate Ón contul debitorului, Ón termen de 10 zile de la
realizarea acestora.
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(4) Dac„ organul de executare coordonator, care ˛ine
eviden˛a Óntregului debit, constat„ c„ acesta a fost realizat
prin actele de executare silit„ f„cute de el Ónsu∫i ∫i de
celelalte organe sesizate potrivit alin. (3), el este obligat s„
cear„ Ón scris acestora din urm„ s„ Ónceteze de Óndat„
executarea silit„.

titlu executoriu pe numele asocierii, pot fi executate silit
at‚t bunurile mobile ∫i imobile ale asocierii, c‚t ∫i bunurile
personale ale membrilor acesteia.

ARTICOLUL 135

(1) Executarea silit„ a crean˛elor fiscale se efectueaz„
Ón temeiul unui titlu executoriu emis potrivit prevederilor
prezentului cod de c„tre organul de executare competent
Ón a c„rui raz„ teritorial„ Ó∫i are domiciliul fiscal debitorul
sau al unui Ónscris care, potrivit legii, constituie titlu
executoriu.
(2) Titlul de crean˛„ devine titlu executoriu la data la
care crean˛a fiscal„ este scadent„ prin expirarea termenului
de plat„ prev„zut de lege sau stabilit de organul
competent ori Ón alt mod prev„zut de lege.
(3) Executarea silit„ Óncepe Ón termen de 15 zile de la
data Ón∫tiin˛„rii.
(4) Œn∫tiin˛area de plat„ este act premerg„tor execut„rii
silite.
(5) Titlul executoriu emis potrivit alin. (1) de organul de
executare competent va con˛ine, pe l‚ng„ elementele
prev„zute la art. 43 alin. (2), urm„toarele: codul de
identificare fiscal„, domiciliul fiscal al acestuia, precum ∫i
orice alte date de identificare; cuantumul ∫i natura sumelor
datorate ∫i neachitate, temeiul legal al puterii executorii a
titlului.
(6) Pentru debitorii obliga˛i Ón mod solidar la plata
crean˛elor fiscale se va Óntocmi un singur titlu executoriu.
(7) Titlurile executorii emise de alte organe competente,
care privesc crean˛e fiscale, se transmit Ón termen de cel
mult 30 de zile de la emitere, spre executare silit„, potrivit
legii, organelor prev„zute la art. 133.
(8) Œn cazul Ón care titlurile executorii emise de alte
organe dec‚t cele prev„zute la art. 33 alin. (1) nu cuprind
unul dintre urm„toarele elemente: numele ∫i prenumele sau
denumirea debitorului, codul numeric personal, codul unic
de Ónregistrare, domiciliul sau sediul, cuantumul sumei
datorate, temeiul legal, semn„tura organului care l-a emis
∫i dovada comunic„rii acestora, organul de executare va
restitui de Óndat„ titlurile executorii organelor emitente.
(9) Œn cazul Ón care titlul executoriu i-a fost transmis
spre executare de c„tre un alt organ, organul de executare
Ói va confirma primirea, Ón termen de 30 de zile.
(10) Œn cazul Ón care institu˛iile publice transmit titluri
executorii privind venituri proprii spre executare silit„
organelor fiscale, sumele astfel realizate se fac venit la
bugetul de stat sau local, dup„ caz.
(11) Œn cazul Ón care autorit„˛ile administra˛iei publice
locale transmit titluri executorii privind venituri proprii spre
executare silit„ organelor fiscale din subordinea Agen˛iei
Na˛ionale de Administrare Fiscal„, sumele astfel realizate
se fac venit la bugetul de stat.

Executorii fiscali

(1) Executarea silit„ se face de organul de executare
competent prin intermediul executorilor fiscali. Ace∫tia
trebuie s„ de˛in„ o legitima˛ie de serviciu pe care trebuie
s„ o prezinte Ón exercitarea activit„˛ii.
(2) Executorul fiscal este Ómputernicit Ón fa˛a debitorului
∫i a ter˛ilor prin legitima˛ia de executor fiscal ∫i delega˛ie
emis„ de organul de executare silit„.
(3) Œn exercitarea atribu˛iilor ce le revin, pentru aplicarea
procedurilor de executare silit„, executorii fiscali pot:
a) s„ intre Ón orice incint„ de afaceri a debitorului,
persoan„ juridic„, sau Ón alte incinte unde acesta Ó∫i
p„streaz„ bunurile, Ón scopul identific„rii bunurilor sau
valorilor care pot fi executate silit, precum ∫i s„ analizeze
eviden˛a contabil„ a debitorului Ón scopul identific„rii ter˛ilor
care datoreaz„ sau de˛in Ón p„strare venituri ori bunuri ale
debitorului;
b) s„ intre Ón toate Ónc„perile Ón care se g„sesc bunuri
sau valori ale debitorului, persoan„ fizic„, precum ∫i s„
cerceteze toate locurile Ón care acesta Ó∫i p„streaz„
bunurile;
c) s„ solicite ∫i s„ cerceteze orice document sau
element material care poate constitui o prob„ Ón
determinarea bunurilor proprietate a debitorului.
(4) Executorul fiscal poate intra Ón Ónc„perile ce
reprezint„ domiciliul sau re∫edin˛a unei persoane fizice, cu
consim˛„m‚ntul acesteia, iar Ón caz de refuz, organul de
executare va cere autorizarea instan˛ei judec„tore∫ti
competente potrivit dispozi˛iilor Codului de procedur„ civil„.
(5) Accesul executorului fiscal Ón locuin˛„, Ón incinta de
afaceri sau Ón orice alt„ Ónc„pere a debitorului, persoan„
fizic„ sau juridic„, se poate efectua Óntre orele 6,00—20,00,
Ón orice zi lucr„toare. Executarea Ónceput„ va putea
continua Ón aceea∫i zi sau Ón zilele urm„toare. Œn cazuri
temeinic justificate de pericolul Ónstr„in„rii unor bunuri,
accesul Ón Ónc„perile debitorului va avea loc ∫i la alte ore
dec‚t cele men˛ionate, precum ∫i Ón zilele nelucr„toare, Ón
baza autoriza˛iei prev„zute la alin. (4).
(6) Œn absen˛a debitorului sau dac„ acesta refuz„
accesul Ón oricare dintre Ónc„perile prev„zute la alin. (3),
executorul fiscal poate s„ p„trund„ Ón acestea Ón prezen˛a
unui reprezentant al poli˛iei ori al jandarmeriei sau a altui
agent al for˛ei publice ∫i a doi martori majori, fiind
aplicabile prevederile alin. (4) ∫i (5).
ARTICOLUL 136

ARTICOLUL 137
Titlul executoriu ∫i condi˛iile pentru Ónceperea execut„rii silite

ARTICOLUL 138

Executarea silit„ Ómpotriva unei asocieri
f„r„ personalitate juridic„

Reguli privind executarea silit„

Pentru executarea silit„ a crean˛elor fiscale datorate de
o asociere f„r„ personalitate juridic„, chiar dac„ exist„ un

(1) Executarea silit„ se poate Óntinde asupra tuturor
veniturilor ∫i bunurilor proprietate a debitorului, urm„ribile
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potrivit legii, iar valorificarea acestora se efectueaz„ numai
Ón m„sura necesar„ pentru realizarea crean˛elor fiscale ∫i a
cheltuielilor de executare.
(2) Bunurile supuse unui regim special de circula˛ie pot
fi urm„rite numai cu respectarea condi˛iilor prev„zute de
lege.
(3) Œn cadrul procedurii de executare silit„ se pot folosi
succesiv sau concomitent modalit„˛ile de executare silit„
prev„zute de prezentul cod.
(4) Executarea silit„ a crean˛elor fiscale nu se
perimeaz„.
(5) Executarea silit„ se desf„∫oar„ p‚n„ la stingerea
crean˛elor fiscale Ónscrise Ón titlul executoriu, inclusiv a
dob‚nzilor, penalit„˛ilor de Ónt‚rziere ori a altor sume,
datorate sau acordate potrivit legii prin acesta, precum ∫i a
cheltuielilor de executare.
(6) Œn cazul Ón care prin titlul executoriu sunt prev„zute,
dup„ caz, dob‚nzi, penalit„˛i de Ónt‚rziere sau alte sume,
f„r„ s„ fi fost stabilit cuantumul acestora, ele vor fi
calculate de c„tre organul de executare ∫i consemnate
Óntr-un proces-verbal care constituie titlu executoriu, care se
comunic„ debitorului.
(7) Fa˛„ de ter˛i, inclusiv fa˛„ de stat, o garan˛ie real„
∫i celelalte sarcini reale asupra bunurilor au un grad de
prioritate care se stabile∫te de la momentul Ón care
acestea au fost f„cute publice prin oricare dintre metodele
prev„zute de lege.
ARTICOLUL 139
Obliga˛ia de informare

Œn vederea Ónceperii execut„rii silite, organul de
executare competent se poate folosi de mijloacele de
prob„ prev„zute la art. 49, Ón vederea determin„rii averii ∫i
a venitului debitorului. La cererea organului fiscal, debitorul
este obligat s„ furnizeze Ón scris, pe propria r„spundere,
informa˛iile solicitate.
ARTICOLUL 140
Precizarea naturii debitului

Œn toate actele de executare silit„ trebuie s„ se indice
titlul executoriu ∫i s„ se arate natura ∫i cuantumul debitului
ce face obiectul execut„rii.
ARTICOLUL 141
Soma˛ia

(1) Executarea silit„ Óncepe prin comunicarea soma˛iei.
Dac„ Ón termen de 15 zile de la comunicarea soma˛iei nu
se stinge debitul, se continu„ m„surile de executare silit„.
Soma˛ia este Ónso˛it„ de un exemplar al titlului executoriu.
(2) Soma˛ia cuprinde, pe l‚ng„ elementele prev„zute la
art. 43 alin. (2), urm„toarele: num„rul dosarului de
executare; suma pentru care se Óncepe executarea silit„;
termenul Ón care cel somat urmeaz„ s„ pl„teasc„ suma
prev„zut„ Ón titlul executoriu, precum ∫i indicarea
consecin˛elor nerespect„rii acesteia.

ARTICOLUL 142
Drepturi ∫i obliga˛ii ale ter˛ului

Ter˛ul nu se poate opune sechestr„rii unui bun al
debitorului, invoc‚nd un drept de gaj, drept de ipotec„ sau
un privilegiu. Ter˛ul va participa la distribuirea sumelor
rezultate din valorificarea bunului, potrivit legii.
ARTICOLUL 143
Evaluarea bunurilor supuse execut„rii silite

(1) Œnaintea valorific„rii bunurilor, acestea vor fi evaluate.
Œn acest scop, organul de executare va apela la organe ∫i
persoane de specialitate, care sunt obligate s„ Ó∫i
Óndeplineasc„ atribu˛iile ce le revin Ón acest sens.
Dispozi˛iile art. 54 se aplic„ Ón mod corespunz„tor.
(2) Organul de executare va actualiza pre˛ul de
evaluare ˛in‚nd cont de rata infla˛iei.
(3) Atunci c‚nd se consider„ necesar, organul de
executare va proceda la o nou„ evaluare.
ARTICOLUL 144
Suspendarea, Óntreruperea sau Óncetarea execut„rii silite

(1) Executarea silit„ se poate suspenda, Óntrerupe sau
poate Ónceta Ón cazurile prev„zute de prezentul cod.
(2) Executarea silit„ se suspend„:
a) c‚nd suspendarea a fost dispus„ de instan˛„ sau de
creditor, Ón condi˛iile legii;
b) la data comunic„rii aprob„rii Ónlesnirii la plat„, Ón
condi˛iile legii;
c) Ón cazul prev„zut la art. 152;
d) Ón alte cazuri prev„zute de lege.
(3) Executarea silit„ se Óntrerupe:
a) la data declar„rii st„rii de insolvabilitate a debitorului;
b) Ón alte cazuri prev„zute de lege.
(4) Executarea silit„ Ónceteaz„ dac„:
a) s-au stins integral obliga˛iile fiscale prev„zute Ón titlul
executoriu, inclusiv obliga˛iile de plat„ accesorii, cheltuielile
de executare ∫i orice alte sume stabilite Ón sarcina
debitorului, potrivit legii;
b) a fost desfiin˛at titlul executoriu;
c) Ón alte cazuri prev„zute de lege.
(5) M„surile de executare silit„ aplicate Ón condi˛iile
prezentului cod se ridic„ prin decizie Óntocmit„ Ón cel mult
5 zile de la data la care a Óncetat executarea silit„, de
c„tre organul de executare.
(6) Œn cazul Ón care popririle Ónfiin˛ate de organul de
executare genereaz„ imposibilitatea debitorului de a-∫i
continua activitatea economic„, cu consecin˛e sociale
deosebite, creditorul fiscal poate dispune, la cererea
debitorului, ∫i ˛in‚nd seama de motivele invocate de
acesta, fie suspendarea temporar„ total„, fie suspendarea
temporar„ par˛ial„ a execut„rii silite prin poprirea conturilor
bancare. Suspendarea se poate dispune pentru o perioad„
de cel mult 6 luni de la data comunic„rii c„tre banc„ a
suspend„rii popririi de c„tre organul fiscal.
(7) Odat„ cu cererea de suspendare prev„zut„ la
alin. (6) debitorul va indica bunurile libere de orice sarcini,
oferite Ón vederea sechestr„rii, sau alte garan˛ii prev„zute
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de lege, la nivelul sumei pentru care s-a Ónceput
executarea silit„.
SECﬁIUNEA a 2-a
Executarea silit„ prin poprire
ARTICOLUL 145
Executarea silit„ a sumelor ce se cuvin debitorilor

(1) Sunt supuse execut„rii silite prin poprire orice sume
urm„ribile reprezent‚nd venituri ∫i disponibilit„˛i b„ne∫ti Ón
lei ∫i Ón valut„, titluri de valoare sau alte bunuri mobile
necorporale, de˛inute ∫i/sau datorate, cu orice titlu,
debitorului de c„tre ter˛e persoane sau pe care ace∫tia le
vor datora ∫i/sau de˛ine Ón viitor Ón temeiul unor raporturi
juridice existente.
(2) Sumele reprezent‚nd credite nerambursabile sau
finan˛„ri primite de la institu˛ii sau organiza˛ii interna˛ionale
pentru derularea unor programe ori proiecte nu sunt
supuse execut„rii silite prin poprire, Ón cazul Ón care
Ómpotriva beneficiarului acestora a fost pornit„ procedura
execut„rii silite.
(3) Œn cazul sumelor urm„ribile reprezent‚nd venituri ∫i
disponibilit„˛i Ón valut„, b„ncile sunt autorizate s„ efectueze
convertirea Ón lei a sumelor Ón valut„, f„r„ consim˛„m‚ntul
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 ∫i ajutoarele sau indemniza˛iile cu destina˛ie
special„ sunt supuse urm„ririi numai Ón condi˛iile prev„zute
de Codul de procedur„ civil„.
(5) Poprirea asupra veniturilor debitorilor persoane fizice
sau persoane juridice se Ónfiin˛eaz„ de c„tre organul de
executare printr-o adres„ care va fi trimis„ prin scrisoare
recomandat„, cu dovada de primire, ter˛ului poprit,
Ómpreun„ cu o copie certificat„ de pe titlul executoriu.
Totodat„ va fi Ón∫tiin˛at ∫i debitorul despre Ónfiin˛area
popririi.
(6) Poprirea nu este supus„ valid„rii.
(7) Poprirea Ónfiin˛at„ anterior, ca m„sur„ asigur„torie,
devine executorie prin comunicarea copiei certificate de pe
titlul executoriu, f„cut„ ter˛ului poprit, ∫i Ón∫tiin˛area despre
aceasta a debitorului.
(8) Poprirea se consider„ Ónfiin˛at„ din momentul primirii
adresei de Ónfiin˛are de c„tre ter˛ul poprit. Œn acest sens,
ter˛ul poprit este obligat s„ Ónregistreze at‚t ziua, c‚t ∫i ora
primirii adresei de Ónfiin˛are a popririi.
(9) Dup„ Ónfiin˛area popririi, ter˛ul poprit este obligat:
a) s„ pl„teasc„, de Óndat„ sau dup„ data la care
crean˛a devine exigibil„, organului fiscal, suma re˛inut„ ∫i
cuvenit„, Ón contul indicat de organul de executare;
b) s„ indisponibilizeze bunurile mobile necorporale
poprite, Ón∫tiin˛‚nd despre aceasta organul de executare.
(10) Œn cazul Ón care sumele datorate debitorului sunt
poprite de mai mul˛i creditori, ter˛ul poprit Ói va anun˛a Ón
scris despre aceasta pe creditori ∫i va proceda la
distribuirea sumelor potrivit ordinii de preferin˛„ prev„zute
la art. 167.

(11) Pentru stingerea crean˛elor fiscale, debitorii titulari
de conturi bancare pot fi urm„ri˛i prin poprire asupra
sumelor din conturile bancare, prevederile alin. (5)
aplic‚ndu-se Ón mod corespunz„tor. Œn acest caz, odat„ cu
comunicarea soma˛iei ∫i a titlului executoriu, f„cut„
debitorului potrivit art. 44, o copie certificat„ de pe acest
titlu va fi comunicat„ b„ncii la care se afl„ deschis contul
debitorului. Despre aceast„ m„sur„ va fi Ón∫tiin˛at ∫i
debitorul.
(12) Œn m„sura Ón care este necesar, pentru achitarea
sumei datorate la data sesiz„rii b„ncii, potrivit alin. (11),
sumele existente, precum ∫i cele viitoare provenite din
Óncas„rile zilnice Ón conturile Ón lei ∫i Ón valut„ sunt
indisponibilizate. Din momentul indisponibiliz„rii, respectiv
de la data ∫i ora primirii adresei de Ónfiin˛are a popririi
asupra disponibilit„˛ilor b„ne∫ti, b„ncile nu vor proceda la
decontarea documentelor de plat„ primite, respectiv la
debitarea conturilor debitorilor, ∫i nu vor accepta alte pl„˛i
din conturile acestora p‚n„ la achitarea integral„ a
obliga˛iilor fiscale Ónscrise Ón adresa de Ónfiin˛are a popririi,
cu excep˛ia sumelor necesare pl„˛ii drepturilor salariale.
(13) Œnc„lcarea prevederilor alin. (9), (10), (12) ∫i (15)
atrage nulitatea oric„rei pl„˛i ∫i r„spunderea solidar„ a
ter˛ului poprit cu debitorul, Ón limita sumelor sustrase
indisponibiliz„rii. Prevederile art. 28 se aplic„ Ón mod
corespunz„tor.
(14) Dac„ debitorul face plata Ón termenul prev„zut Ón
soma˛ie, organul de executare va Ón∫tiin˛a de Óndat„ Ón
scris b„ncile pentru sistarea total„ sau par˛ial„ a
indisponibiliz„rii conturilor ∫i re˛inerilor. Œn caz contrar banca
este obligat„ s„ procedeze conform dispozi˛iilor alin. (12).
(15) Œn situa˛ia Ón care titlurile executorii nu pot fi
onorate Ón aceea∫i zi, b„ncile vor urm„ri executarea
acestora din Óncas„rile zilnice realizate Ón contul debitorului.
(16) Dispozi˛iile
corespunz„tor.

alin.

(10)

se

aplic„

Ón

mod

ARTICOLUL 146
Executarea silit„ a ter˛ului poprit

(1) Dac„ ter˛ul poprit Ón∫tiin˛eaz„ organul de executare
c„ nu datoreaz„ vreo sum„ de bani debitorului urm„rit sau
nu respect„ dispozi˛iile art. 145 alin. (9)—(16), precum ∫i
Ón cazul Ón care invoc„ alte neregularit„˛i Ón leg„tur„ cu
drepturile ∫i obliga˛iile p„r˛ilor privind Ónfiin˛area popririi,
instan˛a judec„toreasc„ Ón a c„rei raz„ teritorial„ se afl„
domiciliul sau sediul ter˛ului poprit, la cererea organului de
executare ori a altei p„r˛i interesate, pe baza probelor
administrate, va pronun˛a men˛inerea sau desfiin˛area
popririi.
(2) Judecata se face de urgen˛„ ∫i cu prec„dere.
(3) Pe baza hot„r‚rii de men˛inere a popririi, care
constituie titlu executoriu, organul de executare poate
Óncepe executarea silit„ a ter˛ului poprit, Ón condi˛iile
prezentului cod.
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SECﬁIUNEA a 3-a
Executarea silit„ a bunurilor mobile
ARTICOLUL 147
Executarea silit„ a bunurilor mobile

(1) Sunt supuse execut„rii silite orice bunuri mobile ale
debitorului, cu excep˛iile prev„zute de lege.
(2) Œn cazul debitorului persoan„ fizic„ nu pot fi supuse
execut„rii 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 ocupa˛ii
cu caracter permanent, inclusiv cele necesare desf„∫ur„rii
activit„˛ii agricole, cum sunt uneltele, semin˛ele,
Óngr„∫„mintele, furajele ∫i animalele de produc˛ie ∫i de
lucru;
b) bunurile strict necesare uzului personal sau casnic al
debitorului ∫i familiei sale, precum ∫i obiectele de cult
religios, dac„ nu sunt mai multe de acela∫i fel;
c) alimentele necesare debitorului ∫i familiei sale pe
timp de dou„ luni, iar dac„ debitorul se ocup„ exclusiv cu
agricultura, alimentele strict necesare p‚n„ la noua recolt„;
d) combustibilul necesar debitorului ∫i familiei sale
pentru Ónc„lzit ∫i pentru prepararea hranei, socotit pentru
3 luni de iarn„;
e) obiectele necesare persoanelor cu handicap sau
destinate Óngrijirii persoanelor bolnave;
f) bunurile declarate neurm„ribile prin alte dispozi˛ii
legale.
(3) Bunurile debitorului persoan„ fizic„ necesare
desf„∫ur„rii activit„˛ii de comer˛ 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.
(5) Pentru bunurile mobile anterior sechestrate ca
m„sur„ asigur„torie nu este necesar„ o nou„ sechestrare.
(6) Executorul fiscal, la Ónceperea execut„rii silite, este
obligat s„ verifice dac„ bunurile prev„zute la alin. (5) se
g„sesc la locul aplic„rii sechestrului ∫i dac„ nu au fost
substituite sau degradate, precum ∫i s„ sechestreze alte
bunuri ale debitorului, Ón cazul Ón care cele g„site la
verificare nu sunt suficiente pentru stingerea crean˛ei.
(7) Bunurile nu vor fi sechestrate dac„ prin valorificarea
acestora nu s-ar putea acoperi dec‚t cheltuielile execut„rii
silite.
(8) Prin sechestrul Ónfiin˛at asupra bunurilor mobile,
creditorul fiscal dob‚nde∫te un drept de gaj care confer„
acestuia Ón raport cu al˛i creditori acelea∫i drepturi ca ∫i
dreptul de gaj Ón sensul prevederilor dreptului comun.
(9) De la data Óntocmirii procesului-verbal de sechestru,
bunurile sechestrate sunt indisponibilizate. C‚t timp dureaz„
executarea silit„ debitorul nu poate dispune de aceste
bunuri dec‚t cu aprobarea dat„, potrivit legii, de organul
competent. Nerespectarea acestei interdic˛ii atrage
r„spunderea, potrivit legii, a celui Ón culp„.

(10) Actele de dispozi˛ie care ar interveni ulterior
indisponibiliz„rii prev„zute la alin. (9) sunt lovite de nulitate
absolut„.
(11) Œn cazurile Ón care nu au fost luate m„suri
asigur„torii pentru realizarea integral„ a crean˛ei fiscale ∫i
la Ónceperea execut„rii silite se constat„ c„ exist„ pericolul
evident de Ónstr„inare, substituire sau sustragere de la
urm„rire a bunurilor urm„ribile ale debitorului, sechestrarea
lor va fi aplicat„ o dat„ cu comunicarea soma˛iei.
ARTICOLUL 148
Procesul-verbal de sechestru

(1) Procesul-verbal de sechestru va cuprinde:
a) denumirea organului de executare, indicarea locului,
a datei ∫i a orei c‚nd s-a f„cut sechestrul;
b) numele ∫i prenumele executorului fiscal care aplic„
sechestrul, num„rul legitima˛iei ∫i al delega˛iei;
c) num„rul dosarului de executare, data ∫i num„rul de
Ónregistrare a soma˛iei, precum ∫i titlul executoriu Ón baza
c„ruia se face executarea silit„;
d) temeiul legal Ón baza c„ruia se face executarea silit„;
e) sumele datorate pentru a c„ror executare silit„ se
aplic„ sechestrul, inclusiv cele reprezent‚nd dob‚nzi ∫i
penalit„˛i de Ónt‚rziere, men˛ion‚ndu-se ∫i cota acestora,
precum ∫i actul normativ Ón baza c„ruia a fost stabilit„
obliga˛ia de plat„;
f) numele, prenumele ∫i domiciliul debitorului persoan„
fizic„ ori, Ón lipsa acestuia, ale persoanei majore ce
locuie∫te Ómpreun„ 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 ∫i indicarea
valorii estimative a fiec„ruia, dup„ aprecierea executorului
fiscal, pentru identificarea ∫i individualizarea acestora,
men˛ion‚ndu-se starea de uzur„ ∫i eventualele semne
particulare ale fiec„rui bun, precum ∫i dac„ 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;
h) men˛iunea c„ evaluarea se va face Ónaintea Ónceperii
procedurii de valorificare, Ón cazul Ón care executorul fiscal
nu a putut evalua bunul deoarece acesta necesit„
cuno∫tin˛e de specialitate;
i) men˛iunea f„cut„ de debitor privind existen˛a sau
inexisten˛a unui drept de gaj, ipotec„ ori privilegiu, dup„
caz, constituit Ón favoarea unei alte persoane pentru
bunurile sechestrate;
j) numele, prenumele ∫i adresa persoanei c„reia i s-au
l„sat bunurile, precum ∫i locul de depozitare a acestora,
dup„ caz;
k) eventualele obiec˛ii f„cute de persoanele de fa˛„ la
aplicarea sechestrului;
l) men˛iunea c„, Ón cazul Ón care Ón termen de 15 zile
de la data Óncheierii procesului-verbal de sechestru
debitorul nu pl„te∫te obliga˛iile fiscale, se va trece la
valorificarea bunurilor sechestrate;
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m) semn„tura 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 va men˛iona
aceast„ Ómprejurare.
(2) C‚te un exemplar al procesului-verbal de sechestru
se pred„ debitorului sub semn„tur„ sau i se comunic„ la
domiciliul ori sediul acestuia, precum ∫i, atunci c‚nd este
cazul, custodelui, acesta din urm„ semn‚nd cu men˛iunea
de primire a bunurilor Ón p„strare.
(3) Œn vederea valorific„rii organul de executare este
obligat s„ verifice dac„ bunurile sechestrate se g„sesc la
locul men˛ionat Ón procesul-verbal de sechestru, precum ∫i
dac„ nu au fost substituite sau degradate.
(4) C‚nd bunurile sechestrate g„site cu ocazia verific„rii
nu sunt suficiente pentru realizarea crean˛ei fiscale, organul
de executare va face investiga˛iile necesare pentru
identificarea ∫i urm„rirea altor bunuri ale debitorului.
(5) Dac„ se constat„ c„ bunurile nu se g„sesc la locul
men˛ionat Ón procesul-verbal de sechestru sau dac„ au fost
substituite sau degradate, executorul fiscal Óncheie procesverbal de constatare. Pentru bunurile g„site cu prilejul
investiga˛iilor efectuate conform alin. (4) se va Óncheia
procesul-verbal de sechestru.
(6) Dac„ se sechestreaz„ ∫i bunuri gajate pentru
garantarea crean˛elor altor creditori, organul de executare
le va trimite ∫i acestora c‚te un exemplar din procesulverbal de sechestru.
(7) Executorul fiscal care constat„ c„ bunurile fac
obiectul unui sechestru anterior va consemna aceasta Ón
procesul-verbal, la care va anexa o copie de pe proceseleverbale de sechestru respective. Prin acela∫i proces-verbal
executorul fiscal va declara sechestrate, c‚nd este necesar,
∫i alte bunuri pe care le va identifica.
(8) Bunurile Ónscrise Ón procesele-verbale de sechestru
Óncheiate anterior se consider„ sechestrate ∫i Ón cadrul noii
execut„ri silite.
(9) Œn cazul Ón care executorul fiscal constat„ c„ Ón
leg„tur„ cu bunurile sechestrate s-au s„v‚r∫it fapte care
pot constitui infrac˛iuni va consemna aceasta Ón procesulverbal de sechestru ∫i va sesiza de Óndat„ organele de
urm„rire penal„ competente.
ARTICOLUL 149
Custodele

(1) Bunurile mobile sechestrate vor putea fi l„sate Ón
custodia debitorului, a creditorului sau a altei persoane
desemnate de organul de executare sau de executorul
fiscal, dup„ caz, ori vor fi ridicate ∫i depozitate de c„tre
acesta. Atunci c‚nd bunurile sunt l„sate Ón custodia
debitorului sau a altei persoane desemnate conform legii ∫i
c‚nd se constat„ c„ exist„ pericol de substituire ori de
degradare, executorul fiscal poate aplica sigiliul asupra
bunurilor.
(2) Œn cazul Ón care bunurile sechestrate constau Ón
sume de bani Ón lei sau Ón valut„, titluri de valoare, obiecte
de metale pre˛ioase, pietre pre˛ioase, obiecte de art„,
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colec˛ii de valoare, acestea se ridic„ ∫i se depun, cel
t‚rziu a doua zi lucr„toare, la unit„˛ile specializate.
(3) Cel care prime∫te bunurile Ón custodie va semna
procesul-verbal de sechestru.
(4) Œn cazul Ón care custodele este o alt„ persoan„
dec‚t debitorul sau creditorul, organul de executare Ói va
stabili acestuia o remunera˛ie ˛in‚nd seama de activitatea
depus„.
SECﬁIUNEA a 4-a
Executarea silit„ a bunurilor imobile
ARTICOLUL 150
Executarea silit„ a bunurilor imobile

(1) Sunt supuse execut„rii silite bunurile imobile
proprietate a debitorului. Œn situa˛ia Ón care debitorul de˛ine
bunuri Ón proprietate comun„ cu alte persoane, executarea
silit„ se va Óntinde numai asupra bunurilor atribuite
debitorului Ón urma partajului judiciar, respectiv asupra
sultei.
(2) Executarea silit„ imobiliar„ se Óntinde de plin drept
∫i asupra bunurilor accesorii bunului imobil, prev„zute de
Codul civil. Bunurile accesorii nu pot fi urm„rite dec‚t
odat„ cu imobilul.
(3) Œn cazul debitorului persoan„ fizic„ nu poate fi
supus execut„rii silite spa˛iul minim locuit de debitor ∫i
familia sa, stabilit Ón conformitate cu normele legale Ón
vigoare.
(4) Dispozi˛iile alin. (3) nu sunt aplicabile Ón cazurile Ón
care executarea silit„ se face pentru stingerea crean˛elor
fiscale rezultate din s„v‚r∫irea de infrac˛iuni.
(5) Executorul fiscal care aplic„ sechestrul Óncheie un
proces-verbal de sechestru, dispozi˛iile art. 147 alin. (9) ∫i
(10) ∫i ale art. 148 alin. (1) ∫i (2) fiind aplicabile.
(6) Sechestrul aplicat asupra bunurilor imobile Ón temeiul
alin. (5) constituie ipotec„ legal„.
(7) Dreptul de ipotec„ confer„ creditorului fiscal Ón
raport cu al˛i creditori acelea∫i drepturi ca ∫i dreptul de
ipotec„, Ón sensul prevederilor dreptului comun.
(8) Pentru bunurile imobile sechestrate organul de
executare care a instituit sechestrul va solicita de Óndat„
biroului de carte funciar„ efectuarea inscrip˛iei ipotecare,
anex‚nd un exemplar al procesului-verbal de sechestru.
(9) Biroul de carte funciar„ va comunica organelor de
executare, la cererea acestora, Ón termen de 10 zile,
celelalte drepturi reale ∫i sarcini care greveaz„ imobilul
urm„rit, precum ∫i titularii acestora, care vor fi Ón∫tiin˛a˛i de
c„tre organul de executare ∫i chema˛i la termenele fixate
pentru v‚nzarea bunului imobil ∫i distribuirea pre˛ului.
(10) Creditorii debitorului, al˛ii dec‚t titularii drepturilor
men˛ionate la alin. (9), sunt obliga˛i ca, Ón termen de
30 de zile de la Ónscrierea procesului-verbal de sechestru
al bunului imobil Ón eviden˛ele de publicitate imobiliar„, s„
comunice Ón scris organului de executare titlurile pe care
le au pentru bunul imobil respectiv.
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ARTICOLUL 151

ARTICOLUL 154

Instituirea administratorului-sechestru

Executarea silit„ a unui ansamblu de bunuri

(1) La instituirea sechestrului ∫i Ón tot cursul execut„rii
silite, organul de executare poate numi un administratorsechestru, dac„ aceast„ m„sur„ este necesar„ pentru
administrarea imobilului urm„rit, a chiriilor, a arendei ∫i a
altor venituri ob˛inute din administrarea acestuia, inclusiv
pentru ap„rarea Ón litigii privind imobilul respectiv.

(1) Bunurile mobile ∫i/sau imobile proprietate a
debitorului pot fi valorificate Ón ansamblu dac„ organul de
executare apreciaz„ c„ astfel acestea pot fi v‚ndute Ón
condi˛ii mai avantajoase.
(2) Pentru executarea silit„ a bunurilor prev„zute la
alin. (1) organul de executare va proceda la sechestrarea
acestora, potrivit prevederilor prezentului cod.
(3) Prevederile sec˛iunii a 3-a privind executarea silit„ a
bunurilor mobile ∫i ale sec˛iunii a 4-a privind executarea
silit„ a bunurilor imobile, precum ∫i ale art. 161 privind
plata Ón rate se aplic„ Ón mod corespunz„tor.

(2) Administrator-sechestru poate fi numit creditorul,
debitorul ori alt„ persoan„ fizic„ sau juridic„.
(3) Administratorul-sechestru va consemna veniturile
Óncasate potrivit alin. (1) la unit„˛ile abilitate ∫i va depune
recipisa la organul de executare.
(4) C‚nd administrator-sechestru este numit„ o alt„
persoan„ dec‚t creditorul sau debitorul, organul de
executare Ói va fixa o remunera˛ie ˛in‚nd seama de
activitatea depus„.

Valorificarea bunurilor

ARTICOLUL 152

Valorificarea bunurilor sechestrate

Suspendarea execut„rii silite a bunurilor imobile

(1) Dup„ primirea procesului-verbal de sechestru,
debitorul poate solicita organului de executare, Ón termen
de 15 zile de la comunicare, s„ Ói aprobe ca plata
integral„ a crean˛elor fiscale s„ se fac„ din veniturile
bunului imobil urm„rit sau din alte venituri ale sale pe timp
de cel mult 6 luni.
(2) De la data aprob„rii cererii debitorului, executarea
silit„ Ónceput„ asupra bunului imobil se suspend„.
(3) Pentru motive temeinice organul de executare poate
relua executarea silit„ imobiliar„ Ónainte 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 Ó∫i provoac„
insolvabilitatea, se vor aplica Ón mod corespunz„tor
prevederile art. 27.
SECﬁIUNEA a 5-a
Executarea silit„ a altor bunuri
ARTICOLUL 153
Executarea silit„ a fructelor neculese
∫i a recoltelor prinse de r„d„cini

(1) Executarea silit„ a fructelor neculese ∫i a recoltelor
prinse de r„d„cini, care sunt ale debitorului, se efectueaz„
Ón 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 va hot„rÓ, dup„ caz,
valorificarea fructelor neculese sau a recoltelor a∫a cum
sunt prinse de r„d„cini sau dup„ ce vor fi culese.

SECﬁIUNEA a 6-a

ARTICOLUL 155

(1) Œn cazul Ón care crean˛a fiscal„ nu este stins„ Ón
termen de 15 zile de la data Óncheierii procesului-verbal de
sechestru, se va proceda, f„r„ efectuarea altei formalit„˛i,
la valorificarea bunurilor sechestrate, cu excep˛ia situa˛iilor
Ón care, potrivit legii, s-a dispus desfiin˛area sechestrului,
suspendarea sau am‚narea execut„rii silite.
(2) Pentru a realiza executarea silit„ cu rezultate c‚t
mai avantajoase, ˛in‚nd seama at‚t de interesul legitim ∫i
imediat al creditorului, c‚t ∫i de drepturile ∫i obliga˛iile
debitorului urm„rit, organul de executare va proceda la
valorificarea bunurilor sechestrate Ón una dintre modalit„˛ile
prev„zute de dispozi˛iile legale Ón vigoare ∫i care, fa˛„ de
datele concrete ale cauzei, se dovede∫te a fi mai eficient„.
(3) Œn sensul alin. (2) organul de executare competent
va proceda la valorificarea bunurilor sechestrate prin:
a) Ón˛elegerea p„r˛ilor;
b) v‚nzare Ón regim de consigna˛ie a bunurilor mobile;
c) v‚nzare direct„;
d) v‚nzare la licita˛ie;
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.
(4) Dac„ au fost sechestrate bunuri perisabile sau
supuse degrad„rii, acestea pot fi v‚ndute Ón regim de
urgen˛„.
(5) Dac„ din cauza unei contesta˛ii sau a unei Ónvoieli
Óntre p„r˛i data, locul sau ora v‚nz„rii directe sau la
licita˛ie a fost schimbat„ de organul de executare, se vor
face alte publica˛ii ∫i anun˛uri, potrivit art. 158.
(6) V‚nzarea bunurilor sechestrate se face numai c„tre
persoane fizice sau juridice care nu au obliga˛ii fiscale
restante.
(7) Œn sensul alin. (6), Ón categoria obliga˛iilor fiscale
restante nu se cuprind obliga˛iile fiscale pentru care s-au
acordat, potrivit legii, reduceri, am‚n„ri sau e∫alon„ri la
plat„.
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ARTICOLUL 156
Valorificarea bunurilor potrivit Ón˛elegerii p„r˛ilor

(1) Valorificarea bunurilor potrivit Ón˛elegerii p„r˛ilor se
realizeaz„ de debitorul Ónsu∫i, cu acordul organului de
executare, astfel Ónc‚t s„ se asigure o recuperare
corespunz„toare a crean˛ei fiscale. Debitorul este obligat s„
prezinte Ón scris organului de executare propunerile ce i
s-au f„cut ∫i nivelul de acoperire a crean˛elor fiscale,
indic‚nd numele ∫i adresa poten˛ialului cump„r„tor, precum
∫i termenul Ón care acesta din urm„ va achita pre˛ul
propus.
(2) Pre˛ul propus de cump„r„tor ∫i acceptat de organul
de executare nu poate fi mai mic dec‚t pre˛ul de evaluare.
(3) Organul de executare, dup„ analiza propunerilor
prev„zute la alin. (1), va comunica aprobarea indic‚nd
termenul ∫i contul bugetar Ón care pre˛ul bunului va fi virat
de cump„r„tor.
(4) Indisponibilizarea prev„zut„ la art. 147 alin. (9) ∫i
(10) se ridic„ dup„ creditarea contului bugetar men˛ionat la
alin. (3).
ARTICOLUL 157
Valorificarea bunurilor prin v‚nzare direct„

(1) Valorificarea bunurilor prin v‚nzare direct„ se poate
realiza Ón urm„toarele cazuri:
a) pentru bunurile prev„zute la art. 155 alin. (4);
b) Ónaintea Ónceperii procedurii de valorificare prin
licita˛ie, dac„ se recupereaz„ integral crean˛a fiscal„;
c) pe parcursul procedurii de valorificare prin licita˛ie
sau dup„ finalizarea ei, dac„ bunul nu a fost v‚ndut ∫i o
persoan„ ofer„ cel pu˛in pre˛ul de evaluare.
(2) V‚nzarea direct„ se realizeaz„ prin Óncheierea unui
proces-verbal care constituie titlu de proprietate.
(3) Œn cazul Ón care organul de executare Ónregistreaz„
Ón condi˛iile prev„zute la alin. (1) mai multe cereri, va
vinde bunul persoanei care ofer„ cel mai mare pre˛ fa˛„
de pre˛ul de evaluare.
ARTICOLUL 158
V‚nzarea bunurilor la licita˛ie

(1) Pentru valorificarea bunurilor sechestrate prin
v‚nzare la licita˛ie organul de executare este obligat s„
efectueze publicitatea v‚nz„rii cu cel pu˛in 10 zile Ónainte
de data fixat„ pentru desf„∫urarea licita˛iei.
(2) Publicitatea v‚nz„rii se realizeaz„ prin afi∫area
anun˛ului privind v‚nzarea la sediul organului de executare,
al prim„riei Ón a c„rei raz„ teritorial„ se afl„ bunurile
sechestrate, la sediul ∫i domiciliul debitorului, la locul
v‚nz„rii, dac„ acesta este altul dec‚t cel unde se afl„
bunurile sechestrate, pe imobilul scos la v‚nzare, Ón cazul
v‚nz„rii bunurilor imobile, ∫i prin anun˛uri Óntr-un cotidian
na˛ional de larg„ circula˛ie, Óntr-un cotidian local, Ón pagina
de Internet sau, dup„ caz, Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea a IV-a, precum ∫i prin alte modalit„˛i prev„zute de
lege.
(3) Despre data, ora ∫i locul licita˛iei vor fi Ón∫tiin˛a˛i ∫i
debitorul, custodele, administratorul-sechestru, precum ∫i
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titularii drepturilor reale ∫i ai sarcinilor care greveaz„ bunul
urm„rit.
(4) Anun˛ul privind v‚nzarea cuprinde, pe l‚ng„
elementele prev„zute la art. 43 alin. (2), ∫i urm„toarele:
a) num„rul dosarului de executare silit„;
b) bunurile care se ofer„ spre v‚nzare ∫i descrierea lor
sumar„;
c) pre˛ul de evaluare ori pre˛ul de pornire a licita˛iei, Ón
cazul v‚nz„rii la licita˛ie, pentru fiecare bun oferit spre
v‚nzare;
d) indicarea, dac„ este cazul, a drepturilor reale ∫i a
privilegiilor care greveaz„ bunurile;
e) data, ora ∫i locul v‚nz„rii;
f) invita˛ia, pentru to˛i cei care pretind vreun drept
asupra bunurilor, s„ Ón∫tiin˛eze despre aceasta organul de
executare Ónainte de data stabilit„ pentru v‚nzare;
g) invita˛ia c„tre to˛i cei interesa˛i Ón cump„rarea
bunurilor s„ se prezinte la termenul de v‚nzare la locul
fixat Ón acest scop ∫i p‚n„ la acel termen s„ prezinte
oferte de cump„rare;
h) men˛iunea c„ ofertan˛ii sunt obliga˛i s„ depun„, Ón
cazul v‚nz„rii prin licita˛ie, p‚n„ la termenul de v‚nzare, o
tax„ de participare reprezent‚nd 10% din pre˛ul de pornire
a licita˛iei;
i) men˛iunea c„ to˛i cei interesa˛i Ón cump„rarea
bunurilor trebuie s„ prezinte dovada emis„ de organele
fiscale c„ nu au obliga˛ii fiscale restante;
j) data afi∫„rii publica˛iei de v‚nzare.
(5) Licita˛ia se ˛ine la locul unde se afl„ bunurile
sechestrate sau la locul stabilit de organul de executare,
dup„ caz.
(6) Debitorul este obligat s„ permit„ ˛inerea licita˛iei Ón
spa˛iile pe care le de˛ine, dac„ sunt adecvate acestui scop.
(7) Pentru participarea la licita˛ie ofertan˛ii depun, cu cel
pu˛in o zi Ónainte de data licita˛iei, urm„toarele documente:
a) oferta de cump„rare;
b) dovada pl„˛ii taxei de participare, potrivit alin. (11);
c) Ómputernicirea persoanei care Ól reprezint„ pe
ofertant;
d) pentru persoanele juridice de na˛ionalitate rom‚n„,
copie de pe certificatul unic de Ónregistrare eliberat de
oficiul registrului comer˛ului;
e) pentru persoanele juridice str„ine, actul de
Ónmatriculare tradus Ón limba rom‚n„;
f) pentru persoanele fizice rom‚ne, copie de pe actul de
identitate;
g) pentru persoanele fizice str„ine, copie de pe
pa∫aport;
h) dovada, emis„ de organele fiscale, c„ nu are
obliga˛ii fiscale restante fa˛„ de acestea.
(8) 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 a treia licita˛ie.
(9) Licita˛ia Óncepe de la cel mai mare pre˛ din ofertele
de cump„rare scrise, dac„ acesta este superior celui
prev„zut la alin. (8), iar Ón caz contrar va Óncepe de la
acest din urm„ pre˛.
(10) Adjudecarea se face Ón favoarea participantului
care a oferit cel mai mare pre˛, dar nu mai pu˛in dec‚t
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pre˛ul de pornire. Œn cazul prezent„rii unui singur ofertant la
licita˛ie, comisia poate s„ Ól declare adjudecatar dac„
acesta ofer„ cel pu˛in pre˛ul de pornire a licita˛iei.
(11) Taxa de participare reprezint„ 10% din pre˛ul de
pornire a licita˛iei ∫i se pl„te∫te Ón lei la unitatea teritorial„
a Trezoreriei Statului. Œn termen de 5 zile de la data
Óntocmirii procesului-verbal de licita˛ie, organul de executare
va dispune Ón scris restituirea taxei de participare
participan˛ilor care au depus oferte de cump„rare ∫i nu au
fost declara˛i adjudecatari, iar Ón cazul adjudec„rii taxa se
re˛ine Ón contul pre˛ului. Taxa de participare nu se restituie
ofertan˛ilor care nu s-au prezentat la licita˛ie, celui care a
refuzat Óncheierea procesului-verbal de adjudecare, precum
∫i adjudecatarului care nu a pl„tit pre˛ul, re˛in‚ndu-se Ón
contul organului de executare pentru acoperirea cheltuielilor
de executare silit„.
ARTICOLUL 159
Comisia de licita˛ie

(1) V‚nzarea la licita˛ie a bunurilor sechestrate este
organizat„ de o comisie condus„ de un pre∫edinte.
(2) Comisia de licita˛ie este constituit„ din 3 persoane
desemnate de organul de conducere al creditorului bugetar.
(3) Comisia de licita˛ie verific„ ∫i analizeaz„
documentele de participare ∫i afi∫eaz„ la locul licita˛iei, cu
cel pu˛in o or„ Ónaintea Ónceperii acesteia, lista cuprinz‚nd
ofertan˛ii care au depus documenta˛ia complet„ de
participare.
(4) Ofertan˛ii se identific„ dup„ num„rul de ordine de
pe lista de participare, dup„ care pre∫edintele comisiei
anun˛„ obiectul licita˛iei, precum ∫i modul de desf„∫urare a
acesteia.
(5) La termenele fixate pentru ˛inerea licita˛iei executorul
fiscal va da citire mai Ónt‚i anun˛ului de v‚nzare ∫i apoi
ofertelor scrise primite p‚n„ la data prev„zut„ la art. 158
alin. (7).
(6) Dac„ la prima licita˛ie nu s-au prezentat ofertan˛i
sau nu s-a ob˛inut cel pu˛in pre˛ul de pornire a licita˛iei
conform art. 158 alin. (8), organul de executare va fixa un
termen Ón cel mult 30 de zile, Ón vederea ˛inerii celei de-a
doua licita˛ii.
(7) Œn cazul Ón care nu s-a ob˛inut pre˛ul de pornire nici
la a doua licita˛ie ori nu s-au prezentat ofertan˛i, organul
de executare va fixa un termen Ón cel mult 30 de zile, Ón
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
v‚nzare la un pre˛ mai mic de 50% din pre˛ul de evaluare.
(9) Pentru fiecare termen de licita˛ie se va face o nou„
publicitate a v‚nz„rii, conform prevederilor art. 158.
(10) Dup„ licitarea fiec„rui bun se va Óntocmi un
proces-verbal privind desf„∫urarea ∫i rezultatul licita˛iei.
(11) Œn procesul-verbal prev„zut la alin. (10) se vor
men˛iona, pe l‚ng„ elementele prev„zute la art. 43
alin. (2), ∫i urm„toarele: numele ∫i prenumele sau
denumirea cump„r„torului, precum ∫i domiciliul fiscal al
acestuia; num„rul dosarului de executare silit„; indicarea
bunurilor adjudecate, a pre˛ului la care bunul a fost

adjudecat ∫i a taxei pe valoarea ad„ugat„, dac„ este
cazul; to˛i cei care au participat la licita˛ie ∫i sumele oferite
de fiecare participant, precum ∫i, dac„ este cazul,
men˛ionarea situa˛iilor Ón care v‚nzarea nu s-a realizat.
ARTICOLUL 160
Adjudecarea

(1) Dup„ adjudecarea bunului adjudecatarul este obligat
s„ pl„teasc„ pre˛ul, diminuat cu contravaloarea taxei de
participare, Ón lei, Ón numerar la o unitate a Trezoreriei
Statului sau prin decontare bancar„, Ón cel mult 5 zile de
la data adjudec„rii.
(2) Dac„ adjudecatarul nu pl„te∫te pre˛ul, procedura
v‚nz„rii la licita˛ie se va relua Ón termen de 10 zile de la
data adjudec„rii. Œn acest caz, adjudecatarul este obligat s„
pl„teasc„ cheltuielile prilejuite de noua licita˛ie ∫i, Ón cazul
Ón care pre˛ul ob˛inut la noua licita˛ie este mai mic,
diferen˛a de pre˛.
(3) Adjudecatarul va putea s„ achite la urm„toarea
licita˛ie pre˛ul oferit ini˛ial, caz Ón care va fi obligat numai la
plata cheltuielilor cauzate de noua licita˛ie.
(4) Dac„ la urm„toarea licita˛ie bunul nu a fost v‚ndut,
fostul adjudecatar este obligat s„ pl„teasc„ toate
cheltuielile prilejuite de urm„rirea acestuia.
(5) Termenul prev„zut la alin. (1) se aplic„ ∫i Ón cazul
valorific„rii conform Ón˛elegerii p„r˛ilor sau prin v‚nzare
direct„.
ARTICOLUL 161
Plata Ón rate

(1) Œn cazul v‚nz„rii la licita˛ie a bunurilor imobile
cump„r„torii pot solicita plata pre˛ului Ón rate, Ón cel mult
12 rate lunare, cu un avans de minimum 50% din pre˛ul
de adjudecare a bunului imobil ∫i cu plata unei dob‚nzi
stabilite conform prezentului cod. Organul de executare va
stabili condi˛iile ∫i termenele de plat„ a pre˛ului Ón rate.
(2) Cump„r„torul nu va putea Ónstr„ina bunul imobil
dec‚t dup„ plata pre˛ului Ón Óntregime ∫i a dob‚nzii
stabilite.
(3) Œn cazul nepl„˛ii avansului prev„zut la alin. (1),
dispozi˛iile art. 160 se aplic„ Ón mod corespunz„tor.
(4) Suma reprezent‚nd dob‚nda nu stinge crean˛ele
fiscale pentru care s-a Ónceput executarea silit„ ∫i
constituie venit al bugetului corespunz„tor crean˛ei
principale.
ARTICOLUL 162
Procesul-verbal de adjudecare

(1) Œn cazul v‚nz„rii bunurilor imobile, organul de
executare va Óncheia procesul-verbal de adjudecare, Ón
termen de cel mult 5 zile de la plata Ón Óntregime a
pre˛ului sau a avansului prev„zut la art. 161 alin. (1), dac„
bunul a fost v‚ndut cu plata Ón rate. Procesul-verbal de
adjudecare constituie titlu de proprietate, transferul dreptului
de proprietate oper‚nd la data Óncheierii acestuia. Un
exemplar al procesului-verbal de adjudecare a bunului
imobil va fi trimis, Ón cazul v‚nz„rii cu plata Ón rate,
biroului de carte funciar„ pentru a Ónscrie interdic˛ia de
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Ónstr„inare ∫i grevare a bunului p‚n„ la plata integral„ a
pre˛ului ∫i a dob‚nzii stabilite pentru imobilul transmis, pe
baza c„ruia se face Ónscrierea Ón cartea funciar„.
(2) Procesul-verbal de adjudecare Óntocmit Ón condi˛iile
alin. (1) va cuprinde, pe l‚ng„ elementele prev„zute la
art. 43 alin. (2), ∫i urm„toarele men˛iuni:
a) num„rul dosarului de executare silit„;
b) num„rul ∫i data procesului-verbal de desf„∫urare a
licita˛iei;
c) numele ∫i domiciliul sau, dup„ caz, denumirea ∫i
sediul cump„r„torului;
d) codul de identificare fiscal„ a debitorului ∫i
cump„r„torului;
e) pre˛ul la care s-a adjudecat bunul ∫i taxa pe
valoarea ad„ugat„, dac„ este cazul;
f) modalitatea de plat„ a diferen˛ei de pre˛ Ón cazul Ón
care v‚nzarea s-a f„cut cu plata Ón rate;
g) datele de identificare a bunului;
h) men˛iunea c„ acest document constituie titlu de
proprietate ∫i c„ poate fi Ónscris Ón cartea funciar„;
i) men˛iunea c„ pentru creditor procesul-verbal de
adjudecare constituie documentul pe baza c„ruia se emite
titlu executoriu Ómpotriva cump„r„torului care nu pl„te∫te
diferen˛a de pre˛, Ón cazul Ón care v‚nzarea s-a f„cut cu
plata pre˛ului Ón rate;
j) semn„tura cump„r„torului sau a reprezentantului s„u
legal, dup„ caz.
(3) Œn cazul Ón care cump„r„torul c„ruia i s-a Óncuviin˛at
plata pre˛ului Ón rate nu pl„te∫te restul de pre˛ Ón condi˛iile
∫i la termenele stabilite, el va putea fi executat silit pentru
plata sumei datorate Ón temeiul titlului executoriu emis de
organul de executare competent pe baza procesului-verbal
de adjudecare.
(4) Œn cazul v‚nz„rii bunurilor mobile, dup„ plata
pre˛ului, executorul fiscal Óntocme∫te Ón termen de 5 zile un
proces-verbal de adjudecare care constituie titlu de
proprietate.
(5) Procesul-verbal de adjudecare Óntocmit Ón condi˛iile
alin. (4) va cuprinde, pe l‚ng„ elementele prev„zute la
art. 43 alin. (2), ∫i elementele prev„zute la alin. (2) din
prezentul articol, cu excep˛ia lit. f), h) ∫i i), precum ∫i
men˛iunea c„ acest document constituie titlu de proprietate.
C‚te un exemplar al procesului-verbal de adjudecare se va
transmite organului de executare coordonator ∫i
cump„r„torului.
ARTICOLUL 163
Reluarea procedurii de valorificare

(1) Dac„ bunurile supuse execut„rii silite nu au putut fi
valorificate prin modalit„˛ile prev„zute la art. 155, acestea
vor fi restituite debitorului cu men˛inerea m„surii de
indisponibilizare, p‚n„ la Ómplinirea termenului de
prescrip˛ie. Œn cadrul acestui termen organul de executare
poate relua oric‚nd procedura de valorificare ∫i va putea,
dup„ caz, s„ ia m„sura numirii, men˛inerii ori schimb„rii
administratorului-sechestru ori custodelui.
(2) Œn cazul Ón care debitorii c„rora urma s„ li se
restituie bunuri potrivit alin. (1) nu se mai afl„ la domiciliul
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fiscal declarat ∫i, Ón urma demersurilor Óntreprinse, nu au
putut fi identifica˛i, organul fiscal va proceda la Ón∫tiin˛area
acestora, cu procedura prev„zut„ pentru comunicarea prin
publicitate potrivit art. 44 alin. (3), c„ bunul Ón cauz„ este
p„strat la dispozi˛ia proprietarului p‚n„ la Ómplinirea
termenului de prescrip˛ie, dup„ care va fi valorificat potrivit
dispozi˛iilor legale privind valorificarea bunurilor intrate Ón
proprietatea privat„ a statului, dac„ legea nu prevede altfel.
(3) Cele ar„tate la alin. (2) vor fi consemnate Óntr-un
proces-verbal Óntocmit de organul fiscal.
(4) Œn cazul bunurilor imobile, Ón baza procesului-verbal
prev„zut la alin. (3) Ón condi˛iile legii se va sesiza instan˛a
judec„toreasc„ competent„ cu ac˛iune Ón constatarea
dreptului de proprietate privat„ a statului asupra bunului
respectiv.
ARTICOLUL 164
Darea Ón plat„

(1) Œn tot cursul execut„rii silite asupra bunurilor imobile
ale debitorului persoan„ juridic„, inclusiv Ón perioada Ón
care poate avea loc reluarea procedurii de valorificare Ón
condi˛iile art. 163 alin. (1), crean˛ele fiscale administrate de
Ministerul Finan˛elor Publice ∫i cele ale bugetelor locale pot
fi stinse, la cererea debitorului, cu acordul creditorului
fiscal, prin trecerea Ón proprietatea public„ a statului sau,
dup„ caz, a unit„˛ii administrativ-teritoriale a bunurilor
imobile supuse execut„rii silite.
(2) Prevederile alin. (1) se aplic„ ∫i Ón cazul Ón care
executarea silit„ este suspendat„ ca urmare a aprob„rii
unei Ónlesniri la plata obliga˛iilor fiscale, potrivit art. 122.
(3) Œn scopul prev„zut la alin. (1) organul abilitat s„
efectueze procedura de executare silit„, potrivit legii, va
transmite cererea, Ómpreun„ cu un exemplar al dosarului
de executare silit„ ∫i propunerile sale, comisiei numite prin
ordin al ministrului finan˛elor publice sau, dup„ caz, de
c„tre unitatea administrativ-teritorial„, care va decide
asupra modului de solu˛ionare a acesteia ∫i va dispune
organului abilitat s„ efectueze procedura de executare
silit„, Óncheierea procesului-verbal de trecere Ón proprietatea
public„ a bunului imobil ∫i stingerea crean˛elor fiscale
administrate de Ministerul Finan˛elor Publice sau a celor
locale pentru care s-a Ónceput executarea silit„.
(4) Comisia prev„zut„ la alin. (3) va decide stingerea
crean˛elor fiscale prin trecerea Ón proprietatea public„ a
unor bunuri imobile supuse execut„rii silite, numai Ón
condi˛iile existen˛ei unor solicit„ri de preluare Ón
administrare, potrivit legii, a acestor bunuri.
(5) De la data depunerii cererii de c„tre debitor p‚n„ la
data Óntocmirii procesului-verbal de trecere Ón proprietatea
public„, bunul imobil r„m‚ne indisponibilizat.
(6) Procesul-verbal de trecere Ón proprietatea public„ a
bunului imobil constituie titlu de proprietate. Opera˛iunea de
transfer al dreptului de proprietate, ca efect al d„rii Ón
plat„, este scutit„ de taxa pe valoarea ad„ugat„.
(7) Bunurile imobile trecute Ón proprietatea public„
conform alin. (1) pot fi date Ón administrare Ón condi˛iile
legii.

38

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 863/26.IX.2005

(8) Œn cazul Ón care bunurile imobile trecute Ón
proprietatea public„ conform prezentului cod au fost
revendicate ∫i restituite, potrivit legii, ter˛elor persoane,
debitorul persoan„ juridic„ va fi obligat la plata sumelor
stinse prin aceast„ modalitate.
CAPITOLUL IX
Cheltuieli
ARTICOLUL

165

Cheltuieli de executare silit„

(1) Cheltuielile ocazionate cu efectuarea procedurii de
executare silit„ sunt Ón sarcina debitorului.
(2) Suma cheltuielilor cu executarea silit„ se stabile∫te
de organul de executare, prin proces-verbal, care constituie
titlu executoriu potrivit prezentului cod, care are la baz„
documente privind cheltuielile efectuate.
(3) Cheltuielile de executare silit„ a crean˛elor fiscale se
avanseaz„ de organele de executare, din bugetul acestora.
(4) Cheltuielile de executare silit„ care nu au la baz„
documente care s„ ateste c„ au fost efectuate Ón scopul
execut„rii silite nu sunt Ón sarcina debitorului urm„rit.
(5) Sumele recuperate Ón contul cheltuielilor de
executare silit„ se fac venit la bugetul din care au fost
avansate, cu excep˛ia sumelor reprezent‚nd cheltuieli de
executare silit„ a crean˛elor fiscale administrate de
Ministerul Finan˛elor Publice, care se fac venit la bugetul
de stat, dac„ legea nu prevede altfel.
CAPITOLUL X
Eliberarea ∫i distribuirea sumelor realizate
prin executare silit„
ARTICOLUL 166
Sumele realizate din executare silit„

(1) Suma realizat„ Ón cursul procedurii de executare
silit„ reprezint„ totalitatea sumelor Óncasate dup„
comunicarea soma˛iei prin orice modalitate prev„zut„ de
prezentul cod.
(2) Crean˛ele fiscale Ónscrise Ón titlul executoriu se sting
cu sumele realizate conform alin. (1), Ón ordinea vechimii,
mai Ónt‚i crean˛a principal„ ∫i apoi accesoriile acesteia.
(3) Dac„ suma ce reprezint„ at‚t crean˛a fiscal„, c‚t ∫i
cheltuielile de executare este mai mic„ dec‚t suma
realizat„ prin executare silit„, cu diferen˛a se va proceda
la compensare, potrivit art. 112, sau se restituie, la cerere,
debitorului, dup„ caz.
(4) Despre sumele de restituit debitorul va fi Ón∫tiin˛at
de Óndat„.
ARTICOLUL 167
Ordinea de distribuire

(1) Œn cazul Ón care executarea silit„ a fost pornit„ de
mai mul˛i creditori sau c‚nd p‚n„ la eliberarea ori
distribuirea sumei rezultate din executare au depus ∫i al˛i
creditori titlurile lor, organele prev„zute la art. 133 vor

proceda la distribuirea sumei potrivit urm„toarei ordini de
preferin˛„, dac„ legea nu prevede altfel:
a) crean˛ele reprezent‚nd cheltuielile de orice fel, f„cute
cu urm„rirea ∫i conservarea bunurilor al c„ror pre˛ se
distribuie;
b) crean˛ele reprezent‚nd salarii ∫i alte datorii asimilate
acestora, pensiile, sumele cuvenite ∫omerilor, potrivit legii,
ajutoarele pentru Óntre˛inerea ∫i Óngrijirea copiilor, pentru
maternitate, pentru incapacitate temporar„ de munc„,
pentru prevenirea Ómboln„virilor, refacerea sau Ónt„rirea
s„n„t„˛ii, ajutoarele de deces, acordate Ón cadrul
asigur„rilor sociale de stat, precum ∫i crean˛ele
reprezent‚nd obliga˛ia de reparare a pagubelor cauzate
prin moarte, v„t„marea integrit„˛ii corporale sau a s„n„t„˛ii;
c) crean˛ele rezult‚nd din obliga˛ii de Óntre˛inere, aloca˛ii
pentru copii sau de plat„ a altor sume periodice destinate
asigur„rii mijloacelor de existen˛„;
d) crean˛ele fiscale provenite din impozite, taxe,
contribu˛ii ∫i din alte sume stabilite potrivit legii, datorate
bugetului de stat, bugetului trezoreriei statului, bugetului
asigur„rilor sociale de stat, bugetelor locale ∫i bugetelor
fondurilor speciale;
e) crean˛ele rezult‚nd din Ómprumuturi acordate de stat;
f) crean˛ele reprezent‚nd desp„gubiri pentru repararea
pagubelor pricinuite propriet„˛ii publice prin fapte ilicite;
g) crean˛ele rezult‚nd din Ómprumuturi bancare, din
livr„ri de produse, prest„ri de servicii sau execut„ri de
lucr„ri, precum ∫i din chirii sau arenzi;
h) crean˛ele reprezent‚nd amenzi cuvenite bugetului de
stat sau bugetelor locale;
i) alte crean˛e.
(2) Pentru plata crean˛elor care au aceea∫i ordine de
preferin˛„, dac„ legea nu prevede altfel, suma realizat„ din
executare se repartizeaz„ Óntre creditori propor˛ional cu
crean˛a fiec„ruia.
ARTICOLUL 168
Reguli privind eliberarea ∫i distribuirea

(1) Creditorii fiscali care au un privilegiu prin efectul legii
∫i care Óndeplinesc condi˛ia de publicitate sau posesie a
bunului mobil au prioritate, Ón condi˛iile prev„zute la
art. 138 alin. (7), la distribuirea sumei rezultate din
v‚nzarea fa˛„ de al˛i creditori care au garan˛ii reale asupra
bunului respectiv.
(2) Accesoriile crean˛ei principale prev„zute Ón titlul
executoriu vor urma ordinea de preferin˛„ a crean˛ei
principale.
(3) Dac„ exist„ creditori care, asupra bunului v‚ndut, au
drepturi de gaj, ipotec„ sau alte drepturi reale, despre care
organul de executare a luat cuno∫tin˛„ Ón condi˛iile art. 148
alin. (6) ∫i ale art. 150 alin. (9), la distribuirea sumei
rezultate din v‚nzarea bunului, crean˛ele lor vor fi pl„tite
Ónaintea crean˛elor prev„zute la art. 167 alin. (1) lit. b). Œn
acest caz, organul de executare este obligat s„ Ói
Ón∫tiin˛eze din oficiu pe creditorii Ón favoarea c„rora au fost
conservate aceste sarcini, pentru a participa la distribuirea
pre˛ului.
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(4) Creditorii care nu au participat la executarea silit„
pot depune titlurile lor Ón vederea particip„rii la distribuirea
sumelor realizate prin executare silit„, numai p‚n„ la data
Óntocmirii de c„tre organele de executare a procesuluiverbal privind eliberarea sau distribuirea acestor sume.
(5) Eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din
executarea silit„ se va face numai dup„ trecerea unui
termen de 15 zile de la data depunerii sumei, c‚nd
organul de executare va proceda, dup„ caz, la eliberarea
sau distribuirea sumei, cu Ón∫tiin˛area p„r˛ilor ∫i a
creditorilor care ∫i-au depus titlurile.
(6) Eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din
executarea silit„ se va consemna de executorul fiscal de
Óndat„ Óntr-un proces-verbal, care se va semna de to˛i cei
Óndrept„˛i˛i.
(7) Cel nemul˛umit de modul Ón care se face eliberarea
sau distribuirea sumei rezultate din executarea silit„ poate
cere executorului fiscal s„ consemneze Ón procesul-verbal
obiec˛iile sale.
(8) Dup„ Óntocmirea procesului-verbal prev„zut la
alin. (6) nici un creditor nu mai este Ón drept s„ cear„ s„
participe la distribuirea sumelor rezultate din executarea
silit„.
CAPITOLUL XI
Contesta˛ia la executare silit„
ARTICOLUL 169
Contesta˛ia la executare silit„

(1) Persoanele interesate pot face contesta˛ie Ómpotriva
oric„rui act de
executare
efectuat cu Ónc„lcarea
prevederilor prezentului cod de c„tre organele de
executare, precum ∫i Ón cazul Ón care aceste organe refuz„
s„ Óndeplineasc„ un act de executare Ón condi˛iile legii.
(2) Dispozi˛iile privind suspendarea provizorie a
execut„rii silite prin ordonan˛„ pre∫edin˛ial„ prev„zute de
art. 403 alin. (4) din Codul de procedur„ civil„ nu sunt
aplicabile.
(3) Contesta˛ia poate fi f„cut„ ∫i Ómpotriva titlului
executoriu Ón temeiul c„ruia a fost pornit„ executarea, Ón
cazul Ón care acest titlu nu este o hot„r‚re dat„ de o
instan˛„ judec„toreasc„ sau de alt organ jurisdic˛ional ∫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„ Ón procedur„ de urgen˛„.
ARTICOLUL 170
Termen de contestare

(1) Contesta˛ia se poate face Ón termen de 15 zile, sub
sanc˛iunea dec„derii, de la data c‚nd:
a) contestatorul a luat cuno∫tin˛„ de executarea ori de
actul de executare pe care le contest„, din comunicarea
soma˛iei sau din alt„ Ón∫tiin˛are primit„ ori, Ón lipsa
acestora, cu ocazia efectu„rii execut„rii silite sau Ón alt
mod;
b) contestatorul a luat cuno∫tin˛„, potrivit lit. a), de
refuzul organului de executare de a Óndeplini un act de
executare;
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c) cel interesat a luat cuno∫tin˛„, potrivit lit. a), de
eliberarea sau distribuirea sumelor pe care le contest„.
(2) Contesta˛ia prin care o ter˛„ persoan„ pretinde c„
are un drept de proprietate sau un alt drept real asupra
bunului urm„rit poate fi introdus„ cel mai t‚rziu Ón termen
de 15 zile dup„ efectuarea execut„rii.
(3) Neintroducerea contesta˛iei Ón termenul prev„zut la
alin. (2) nu Ól Ómpiedic„ pe cel de-al treilea s„ Ó∫i realizeze
dreptul pe calea unei cereri separate, potrivit dreptului
comun.
ARTICOLUL 171
Judecarea contesta˛iei

(1) La judecarea contesta˛iei instan˛a va cita ∫i organul
de executare Ón a c„rui raz„ teritorial„ se g„sesc bunurile
urm„rite ori, Ón cazul execut„rii prin poprire, Ó∫i are sediul
sau domiciliul ter˛ul poprit.
(2) La cererea p„r˛ii interesate instan˛a poate decide, Ón
cadrul contesta˛iei la executare, asupra Ómp„r˛irii bunurilor
pe care debitorul le de˛ine Ón proprietate comun„ cu alte
persoane.
(3) Dac„ admite contesta˛ia la executare, instan˛a, dup„
caz, poate dispune anularea actului de executare contestat
sau Óndreptarea acestuia, anularea ori Óncetarea execut„rii
Ónse∫i, anularea sau l„murirea titlului executoriu ori
efectuarea actului de executare a c„rui Óndeplinire a fost
refuzat„.
(4) Œn cazul anul„rii actului de executare contestat sau
al Óncet„rii execut„rii Ónse∫i ∫i al anul„rii titlului executoriu,
instan˛a poate dispune prin aceea∫i hot„r‚re s„ i se
restituie celui Óndrept„˛it suma ce i se cuvine din
valorificarea bunurilor sau din re˛inerile prin poprire.
(5) Œn cazul respingerii contesta˛iei contestatorul poate
fi obligat, la cererea organului de executare, la desp„gubiri
pentru pagubele cauzate prin Ónt‚rzierea execut„rii, iar
c‚nd contesta˛ia a fost exercitat„ cu rea-credin˛„, el va fi
obligat ∫i la plata unei amenzi de la 50 lei (RON) la 1.000
lei (RON).
CAPITOLUL XII
Stingerea crean˛elor fiscale prin alte modalit„˛i
ARTICOLUL 172
Insolvabilitatea

(1) Crean˛ele fiscale urm„rite de organele de executare
pot fi sc„zute din eviden˛a acestora Ón cazul Ón care
debitorul respectiv se g„se∫te Ón stare de insolvabilitate.
(2) Procedura de insolvabilitate este aplicabil„ Ón
urm„toarele situa˛ii:
a) c‚nd debitorul nu are venituri sau bunuri urm„ribile;
b) c‚nd dup„ Óncetarea execut„rii silite pornite Ómpotriva
debitorului r„m‚n debite neachitate;
c) c‚nd debitorul a disp„rut sau a decedat f„r„ s„ lase
avere;
d) c‚nd debitorul nu este g„sit la ultimul domiciliu fiscal
cunoscut ∫i la acesta ori Ón alte locuri, unde exist„ indicii
c„ a avut avere, nu se g„sesc venituri sau bunuri
urm„ribile;
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e) c‚nd, potrivit legii, debitorul persoan„ juridic„ Ó∫i
Ónceteaz„ existen˛a ∫i au r„mas neachitate obliga˛ii fiscale.
(3) Pentru crean˛ele fiscale ale debitorilor declara˛i Ón
stare de insolvabilitate, conduc„torul organului de executare
dispune scoaterea crean˛ei din eviden˛a curent„ ∫i trecerea
ei Óntr-o eviden˛„ separat„.
(4) Œn cazurile Ón care se constat„ c„ debitorii au
dob‚ndit venituri sau bunuri urm„ribile dup„ declararea
st„rii de insolvabilitate, organele de executare vor lua
m„surile necesare de redebitare a sumelor ∫i de executare
silit„.
ARTICOLUL 173
Deschiderea procedurii de reorganizare judiciar„ sau faliment

(1) Organul de executare este obligat ca pentru
crean˛ele fiscale datorate de comercian˛i, societ„˛i
comerciale, cooperative de consum ori cooperative
me∫te∫ug„re∫ti sau persoane fizice s„ cear„ instan˛elor
judec„tore∫ti competente Ónceperea procedurii reorganiz„rii
judiciare sau a falimentului, Ón condi˛iile legii.
(2) Cererile organelor fiscale privind Ónceperea procedurii
reorganiz„rii judiciare ∫i a falimentului se vor Ónainta
instan˛elor judec„tore∫ti ∫i sunt scutite de consemnarea
vreunei cau˛iuni.
ARTICOLUL 174
Anularea crean˛elor fiscale

(1) Œn situa˛iile Ón care cheltuielile de executare, exclusiv
cele privind comunicarea prin po∫t„, sunt mai mari dec‚t
crean˛ele fiscale supuse execut„rii silite, conduc„torul
organului de executare poate aproba anularea debitelor
respective. Cheltuielile generate de comunicarea soma˛iei
prin po∫t„ sunt suportate de organul fiscal.
(2) Crean˛ele fiscale restante aflate Ón sold la data de
31 decembrie a anului, mai mici de 10 lei (RON), se
anuleaz„. Anual, prin hot„r‚re a Guvernului se stabile∫te
plafonul crean˛elor fiscale care pot fi anulate.
(3) Œn cazul crean˛elor fiscale datorate bugetelor locale,
suma prev„zut„ la alin. (2) reprezint„ limita maxim„ p‚n„
la care, prin hot„r‚re, autorit„˛ile deliberative pot stabili
plafonul crean˛elor fiscale care pot fi anulate.

TITLUL IX
Solu˛ionarea contesta˛iilor formulate Ómpotriva
actelor administrative fiscale
CAPITOLUL I
Dreptul la contesta˛ie
ARTICOLUL 175
Posibilitatea de contestare

(1) Œmpotriva titlului de crean˛„, precum ∫i Ómpotriva
altor acte administrative fiscale se poate formula contesta˛ie
potrivit legii. Contesta˛ia este o cale administrativ„ de atac
∫i nu Ónl„tur„ dreptul la ac˛iune al celui care se consider„
lezat Ón drepturile sale printr-un act administrativ fiscal sau
prin lipsa acestuia, Ón condi˛iile legii.

(2) Este Óndrept„˛it la contesta˛ie numai cel care
consider„ c„ a fost lezat Ón drepturile sale printr-un act
administrativ fiscal sau prin lipsa acestuia.
(3) Baza de impunere ∫i impozitul, taxa sau contribu˛ia
stabilite prin decizie de impunere se contest„ numai
Ómpreun„.
(4) Pot fi contestate Ón condi˛iile alin. (3) ∫i deciziile de
impunere prin care nu sunt stabilite impozite, taxe,
contribu˛ii sau alte sume datorate bugetului general
consolidat.
(5) Œn cazul deciziilor referitoare la baza de impunere,
reglementate potrivit art. 87 alin. (1), contesta˛ia se poate
depune de orice persoan„ care particip„ la realizarea
venitului.
(6) Bazele de impunere constatate separat Óntr-o decizie
referitoare la baza de impunere pot fi atacate numai prin
contestarea acestei decizii.
ARTICOLUL 176
Forma ∫i con˛inutul contesta˛iei

(1) Contesta˛ia se formuleaz„ Ón scris ∫i va cuprinde:
a) datele de identificare a contestatorului;
b) obiectul contesta˛iei;
c) motivele de fapt ∫i de drept;
d) dovezile pe care se Óntemeiaz„;
e) semn„tura contestatorului sau a Ómputernicitului
acestuia, precum ∫i ∫tampila Ón cazul persoanelor juridice.
Dovada calit„˛ii de Ómputernicit al contestatorului, persoan„
fizic„ sau juridic„, se face potrivit legii.
(2) Obiectul contesta˛iei Ól constituie numai sumele ∫i
m„surile stabilite ∫i Ónscrise de organul fiscal Ón titlul de
crean˛„ sau Ón actul administrativ fiscal atacat, cu excep˛ia
contesta˛iei Ómpotriva refuzului nejustificat de emitere a
actului administrativ fiscal.
(3) Contesta˛ia se depune la organul fiscal, respectiv
vamal, al c„rui act administrativ este atacat ∫i nu este
supus„ taxelor de timbru.
ARTICOLUL 177
Termenul de depunere a contesta˛iei

(1) Contesta˛ia se va depune Ón termen de 30 de zile
de la data comunic„rii actului administrativ fiscal, sub
sanc˛iunea dec„derii.
(2) Œn cazul Ón care competen˛a de solu˛ionare nu
apar˛ine organului emitent al actului administrativ fiscal
atacat, contesta˛ia va fi Ónaintat„ de c„tre acesta, Ón
termen de 5 zile de la Ónregistrare, organului de solu˛ionare
competent.
(3) Œn cazul Ón care contesta˛ia este depus„ la un organ
fiscal necompetent, aceasta va fi Ónaintat„, Ón termen de
5 zile de la data primirii, organului fiscal emitent al actului
administrativ atacat.
(4) Dac„ actul administrativ fiscal nu con˛ine elementele
prev„zute la art. 43 alin. (2) lit. i), contesta˛ia poate fi
depus„, Ón termen de 3 luni de la data comunic„rii actului
administrativ fiscal, organului de solu˛ionare competent.
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ARTICOLUL 178
Retragerea contesta˛iei

(1) Contesta˛ia poate fi retras„ de contestator p‚n„ la
solu˛ionarea acesteia. Organul de solu˛ionare competent va
comunica contestatorului decizia prin care se ia act de
renun˛area la contesta˛ie.
(2) Prin retragerea contesta˛iei nu se pierde dreptul de
a se Ónainta o nou„ contesta˛ie Ón interiorul termenului
general de depunere a acesteia.
CAPITOLUL II
Competen˛a de solu˛ionare a contesta˛iilor.
Decizia de solu˛ionare
ARTICOLUL 179
Organul competent

(1) Contesta˛iile formulate Ómpotriva deciziilor de
impunere, a actelor administrative fiscale asimilate deciziilor
de impunere, precum ∫i a titlurilor de crean˛„ privind
datoria vamal„ se solu˛ioneaz„ dup„ cum urmeaz„:
a) contesta˛iile care au ca obiect impozite, taxe,
contribu˛ii, datorie vamal„, precum ∫i accesorii ale acestora,
al c„ror cuantum este sub 500.000 lei (RON), se
solu˛ioneaz„ de c„tre organele competente constituite la
nivelul direc˛iilor generale unde contestatorii au domiciliul
fiscal sau, dup„ caz, de c„tre organul fiscal stabilit la
art. 33 alin. (3);
b) contesta˛iile formulate de marii contribuabili, care au
ca obiect impozite, taxe, contribu˛ii, datorie vamal„, precum
∫i accesorii ale acestora, al c„ror cuantum este sub
500.000 lei (RON), se solu˛ioneaz„ de c„tre organele
competente constituite Ón cadrul respectivelor direc˛ii
generale de administrare a marilor contribuabili;
c) contesta˛iile care au ca obiect impozite, taxe,
contribu˛ii, datorie vamal„, accesoriile acestora, al c„ror
cuantum este de 500.000 lei (RON) sau mai mare, precum
∫i cele formulate Ómpotriva actelor emise de organe
centrale se solu˛ioneaz„ de c„tre organe competente de
solu˛ionare constituite la nivel central.
(2) Contesta˛iile formulate Ómpotriva altor acte
administrative fiscale se solu˛ioneaz„ de c„tre organele
fiscale emitente.
(3) Contesta˛iile formulate de cei care se consider„
leza˛i de refuzul nejustificat de emitere a actului
administrativ fiscal se solu˛ioneaz„ de c„tre organul ierarhic
superior organului fiscal competent s„ emit„ acel act.
(4)
Contesta˛iile
formulate
Ómpotriva
actelor
administrative fiscale emise de autorit„˛ile administra˛iei
publice locale se solu˛ioneaz„ de c„tre acestea.
(5) Cuantumul sumelor prev„zute la alin. (1) se
actualizeaz„ prin hot„r‚re a Guvernului.
ARTICOLUL 180
Decizia sau dispozi˛ia de solu˛ionare

(1) Œn solu˛ionarea contesta˛iei, organul competent se
pronun˛„ prin decizie sau dispozi˛ie, dup„ caz.
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(2) Decizia sau dispozi˛ia emis„ Ón solu˛ionarea
contesta˛iei este definitiv„ Ón sistemul c„ilor administrative
de atac.
ARTICOLUL 181
Forma ∫i con˛inutul deciziei de solu˛ionare a contesta˛iei

(1) Decizia de solu˛ionare a contesta˛iei se emite Ón
form„ scris„ ∫i va cuprinde: preambulul, considerentele ∫i
dispozitivul.
(2) Preambulul cuprinde: denumirea organului Ónvestit cu
solu˛ionarea, numele sau denumirea contestatorului,
domiciliul fiscal al acestuia, num„rul de Ónregistrare a
contesta˛iei la organul de solu˛ionare competent, obiectul
cauzei, precum ∫i sinteza sus˛inerilor p„r˛ilor atunci c‚nd
organul competent de solu˛ionare a contesta˛iei nu este
organul emitent al actului atacat.
(3) Considerentele cuprind motivele de fapt ∫i de drept
care au format convingerea organului de solu˛ionare
competent Ón emiterea deciziei.
(4) Dispozitivul cuprinde solu˛ia pronun˛at„, calea de
atac, termenul Ón care aceasta poate fi exercitat„ ∫i
instan˛a competent„.
(5) Decizia se semneaz„ de c„tre conduc„torul direc˛iei
generale, directorul general al organului competent
constituit la nivel central, conduc„torul organului fiscal
emitent al actului administrativ atacat sau de Ónlocuitorii
acestora, dup„ caz.
CAPITOLUL III
Dispozi˛ii procedurale
ARTICOLUL 182
Introducerea altor persoane Ón procedura de solu˛ionare

(1) Organul de solu˛ionare competent poate introduce,
din oficiu sau la cerere, Ón solu˛ionarea contesta˛iei, dup„
caz, alte persoane ale c„ror interese juridice de natur„
fiscal„ sunt afectate Ón urma emiterii deciziei de solu˛ionare
a contesta˛iei. Œnainte de introducerea altor persoane,
contestatorul va fi ascultat conform art. 9.
(2) Persoanele care particip„ la realizarea venitului Ón
sensul art. 175 alin. (5) ∫i nu au Ónaintat contesta˛ie vor fi
introduse din oficiu.
(3) Persoanei introduse Ón procedura de contesta˛ie i se
vor comunica toate cererile ∫i declara˛iile celorlalte p„r˛i.
Aceast„ persoan„ are drepturile ∫i obliga˛iile p„r˛ilor
rezultate din raportul de drept fiscal ce formeaz„ obiectul
contesta˛iei ∫i are dreptul s„ Ónainteze propriile sale cereri.
(4) Dispozi˛iile Codului de procedur„ civil„ referitoare la
interven˛ia for˛at„ ∫i voluntar„ sunt aplicabile.
ARTICOLUL 183
Solu˛ionarea contesta˛iei

(1) Œn solu˛ionarea contesta˛iei organul competent va
verifica motivele de fapt ∫i de drept care au stat la baza
emiterii actului administrativ fiscal. Analiza contesta˛iei se
face Ón raport de sus˛inerile p„r˛ilor, de dispozi˛iile legale
invocate de acestea ∫i de documentele existente la dosarul
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cauzei. Solu˛ionarea contesta˛iei se face Ón limitele
sesiz„rii.
(2) Organul de solu˛ionare competent pentru l„murirea
cauzei poate solicita punctul de vedere al direc˛iilor de
specialitate din minister sau al altor institu˛ii ∫i autorit„˛i.
(3) Prin solu˛ionarea contesta˛iei nu se poate crea o
situa˛ie mai grea contestatorului Ón propria cale de atac.
(4) Contestatorul, intervenien˛ii sau Ómputernici˛ii acestora
pot s„ depun„ probe noi Ón sus˛inerea cauzei. Œn aceast„
situa˛ie, organului fiscal emitent al actului administrativ
fiscal atacat sau organului care a efectuat activitatea de
control, dup„ caz, i se va oferi posibilitatea s„ se pronun˛e
asupra acestora.
(5) Organul de solu˛ionare competent se va pronun˛a
mai Ónt‚i asupra excep˛iilor de procedur„ ∫i asupra celor
de fond, iar c‚nd se constat„ c„ acestea sunt Óntemeiate,
nu se va mai proceda la analiza pe fond a cauzei.
ARTICOLUL 184
Suspendarea procedurii de solu˛ionare a contesta˛iei
pe cale administrativ„

(1) Organul de solu˛ionare competent poate suspenda,
prin decizie motivat„, solu˛ionarea cauzei atunci c‚nd:
a) organul care a efectuat activitatea de control a
sesizat organele Ón drept cu privire la existen˛a indiciilor
s„v‚r∫irii unei infrac˛iuni a c„rei constatare ar avea o
Ónr‚urire hot„r‚toare asupra solu˛iei ce urmeaz„ s„ fie dat„
Ón procedur„ administrativ„;
b) solu˛ionarea cauzei depinde, Ón tot sau Ón parte, de
existen˛a sau inexisten˛a unui drept care face obiectul unei
alte judec„˛i.
(2) Organul de solu˛ionare competent poate suspenda
procedura, la cerere, dac„ sunt motive Óntemeiate. La
aprobarea suspend„rii, organul de solu˛ionare competent va
stabili ∫i termenul p‚n„ la care se suspend„ procedura.
Suspendarea poate fi solicitat„ o singur„ dat„.
(3) Procedura administrativ„ este reluat„ la Óncetarea
motivului care a determinat suspendarea sau, dup„ caz, la
expirarea termenului stabilit de organul de solu˛ionare
competent potrivit alin. (2), indiferent dac„ motivul care a
determinat suspendarea a Óncetat sau nu.
ARTICOLUL 185
Suspendarea execut„rii actului administrativ fiscal

(1) Introducerea contesta˛iei pe calea administrativ„ de
atac nu suspend„ executarea actului administrativ fiscal.
(2) Organul de solu˛ionare a contesta˛iei poate
suspenda executarea actului administrativ atacat p‚n„ la
solu˛ionarea contesta˛iei, la cererea temeinic justificat„ a
constestatorului.
(3) Dac„ se suspend„ executarea unei decizii referitoare
la baza de impunere, atunci se va suspenda ∫i executarea
deciziei de impunere ulterioare.
(4) Organele de solu˛ionare pot dispune instituirea
m„surilor asigur„torii de c„tre organul fiscal competent Ón
condi˛iile prezentului cod.

CAPITOLUL IV
Solu˛ii asupra contesta˛iei
ARTICOLUL 186
Solu˛ii asupra contesta˛iei

(1) Prin decizie contesta˛ia va putea fi admis„, Ón
totalitate sau Ón parte, ori respins„.
(2) Œn cazul admiterii contesta˛iei 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, situa˛ie Ón care urmeaz„ s„ se Óncheie
un nou act administrativ fiscal care va avea Ón vedere
strict considerentele deciziei de solu˛ionare.
(4) Prin decizie se poate suspenda solu˛ionarea cauzei,
Ón condi˛iile prev„zute de art. 184.
ARTICOLUL 187
Respingerea contesta˛iei pentru neÓndeplinirea
condi˛iilor procedurale

(1) Dac„ organul de solu˛ionare competent constat„
neÓndeplinirea unei condi˛ii procedurale, contesta˛ia va fi
respins„ f„r„ a se proceda la analiza pe fond a cauzei.
(2) Contesta˛ia nu poate fi respins„ dac„ poart„ o
denumire gre∫it„.
ARTICOLUL 188
Comunicarea deciziei ∫i calea de atac

(1) Decizia privind solu˛ionarea contesta˛iei se comunic„
contestatorului, persoanelor introduse, Ón condi˛iile art. 44,
precum ∫i organului fiscal emitent al actului administrativ
atacat.
(2) Deciziile emise Ón solu˛ionarea contesta˛iilor pot fi
atacate la instan˛a judec„toreasc„ de contencios
administrativ competent„.

TITLUL X
Sanc˛iuni
ARTICOLUL 189
Contraven˛ii

(1) Constituie contraven˛ii urm„toarele fapte:
a) nedepunerea la termenele prev„zute de lege a
declara˛iilor de Ónregistrare fiscal„ sau de men˛iuni;
b) nedeclararea la termenele prev„zute de lege a
bunurilor ∫i veniturilor impozabile sau, dup„ caz, a
impozitelor, taxelor, contribu˛iilor ∫i a altor sume datorate
bugetului general consolidat;
c) nerespectarea obliga˛iilor prev„zute la art. 55 ∫i
art. 56 alin. (2);
d) nerespectarea obliga˛iei prev„zute la art. 103
alin. (8);
e) neducerea la Óndeplinire a m„surilor stabilite potrivit
art. 103 alin. (9);
f) nerespectarea obliga˛iei Ónscrierii codului de
identificare fiscal„ pe documente, potrivit art. 71;
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g) nerespectarea de c„tre pl„titorii de salarii ∫i venituri
asimilate salariilor a obliga˛iilor privind completarea ∫i
p„strarea fi∫elor fiscale;
h) neÓndeplinirea obliga˛iilor privind transmiterea la
organul fiscal competent sau, dup„ caz, la ter˛e persoane
a formularelor ∫i documentelor prev„zute de legea fiscal„,
altele dec‚t declara˛iile fiscale ∫i declara˛iile de Ónregistrare
fiscal„ sau de men˛iuni;
i) nerespectarea de c„tre b„nci a obliga˛iilor privind
furnizarea informa˛iilor ∫i a obliga˛iilor de decontare
prev„zute de prezentul cod;
j) nerespectarea obliga˛iilor ce-i revin ter˛ului poprit,
potrivit prezentului cod;
k) nerespectarea obliga˛iei de comunicare prev„zute la
art. 150 alin. (9);
l) refuzul debitorului supus execut„rii silite de a preda
bunurile organului de executare spre a fi sechestrate sau
de a le pune la dispozi˛ie acestuia pentru a fi identificate
∫i evaluate;
m) refuzul de a prezenta organului financiar-fiscal
bunurile materiale supuse impozitelor, taxelor, contribu˛iilor
datorate bugetului general consolidat, Ón vederea stabilirii
realit„˛ii declara˛iei fiscale;
n) nere˛inerea, potrivit legii, de c„tre pl„titorii obliga˛iilor
fiscale, a sumelor reprezent‚nd impozite ∫i contribu˛ii cu
re˛inere la surs„;
o) re˛inerea ∫i nev„rsarea Ón totalitate, de c„tre pl„titorii
obliga˛iilor fiscale, a sumelor reprezent‚nd impozite ∫i
contribu˛ii cu re˛inere la surs„, dac„ nu sunt s„v‚r∫ite Ón
astfel de condi˛ii Ónc‚t, potrivit legii, s„ fie considerate
infrac˛iuni;
p) refuzul de a Óndeplini obliga˛ia prev„zut„ la art. 52
alin. (1).
(2) Contraven˛iile prev„zute la alin. (1) se sanc˛ioneaz„
astfel:
a) cu amend„ de la 1.500 lei (RON) la 3.000 lei
(RON), pentru persoanele fizice, ∫i cu amend„ de la 5.000
lei (RON) la 10.000 lei (RON), pentru persoanele juridice,
Ón cazul s„v‚r∫irii faptelor prev„zute la alin. (1) lit. c);
b) cu amend„ de la 50 lei (RON) la 500 lei (RON),
pentru persoanele fizice, ∫i cu amend„ de la 500 lei
(RON) la 2.500 lei (RON), pentru persoanele juridice, Ón
cazul s„v‚r∫irii faptei prev„zute la alin. (1) lit. d);
c) cu amend„ de la 500 lei (RON) la 1.500 lei (RON),
pentru persoanele fizice, ∫i cu amend„ de la 2.500 lei
(RON) la 5.000 lei (RON), pentru persoanele juridice, Ón
cazul s„v‚r∫irii faptei prev„zute la alin. (1) lit. e);
d) cu amend„ de la 50 lei (RON) la 1.500 lei (RON),
pentru persoanele fizice, ∫i cu amend„ de la 500 lei
(RON) la 10.000 lei (RON), pentru persoanele juridice, Ón
cazul s„v‚r∫irii faptelor prev„zute la alin. (1) lit. a), b), f)—l);
e) cu amend„ de la 50 lei (RON) la 500 lei (RON),
pentru persoanele fizice, ∫i cu amend„ de la 500 lei
(RON) la 2.000 lei (RON), pentru persoanele juridice, Ón
cazul s„v‚r∫irii faptelor prev„zute la alin. (1) lit. m)—p),
dac„ obliga˛iile fiscale sustrase la plat„ sunt de p‚n„ la
50.000 lei (RON) inclusiv;
f) cu amend„ de la 500 lei (RON) la 2.000 lei (RON),
pentru persoanele fizice, ∫i cu amend„ de la 2.000 lei
(RON) la 5.000 lei (RON), pentru persoanele juridice, Ón
cazul s„v‚r∫irii faptelor prev„zute la alin. (1) lit. m)—p),
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dac„ obliga˛iile fiscale sustrase la plat„ sunt cuprinse Óntre
50.000 lei (RON) ∫i 100.000 lei (RON) inclusiv;
g) cu amend„ de la 2.000 lei (RON) la 5.000 lei (RON),
pentru persoanele fizice, ∫i cu amend„ de la 5.000 lei (RON)
la 10.000 lei (RON), pentru persoanele juridice, Ón cazul
s„v‚r∫irii faptelor prev„zute la alin. (1) lit. m)—p), dac„
obliga˛iile fiscale sustrase la plat„ sunt mai mari de
100.000 lei (RON).
(3) Œn cazul persoanelor fizice nedepunerea la termenele
prev„zute de lege a declara˛iilor de venit constituie
contraven˛ie ∫i se sanc˛ioneaz„ cu amend„ de la 10 lei
(RON) la 100 lei (RON).
(4) Nedepunerea la termen a declara˛iilor fiscale pentru
obliga˛iile datorate bugetelor locale se sanc˛ioneaz„ potrivit
Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.
(5) Sumele Óncasate Ón condi˛iile prezentului titlu se fac
venit la bugetul de stat sau bugetele locale, dup„ caz.
ARTICOLUL 190
Contraven˛ii ∫i sanc˛iuni la regimul produselor accizabile

(1) Constituie contraven˛ii urm„toarele fapte:
a) de˛inerea de produse accizabile Ón afara regimului
suspensiv, care nu au fost introduse Ón sistemul de
accizare conform titlului VII din Codul fiscal;
b) neanun˛area autorit„˛ii fiscale competente, Ón termenul
legal, despre modific„rile aduse datelor ini˛iale avute Ón
vedere la eliberarea autoriza˛iei;
c) de˛inerea Ón afara antrepozitului fiscal sau
comercializarea pe teritoriul Rom‚niei a produselor
accizabile supuse marc„rii, potrivit titlului VII din Codul
fiscal, f„r„ a fi marcate sau marcate necorespunz„tor ori
cu marcaje false;
d) nerespectarea programului de lucru al antrepozitului
fiscal, a∫a cum a fost aprobat de autoritatea fiscal„
competent„;
e) practicarea, de c„tre produc„tori sau de c„tre
importatori, de pre˛uri de v‚nzare mai mici dec‚t costurile
ocazionate de producerea sau importul produselor
accizabile v‚ndute, la care se adaug„ acciza ∫i taxa pe
valoarea ad„ugat„;
f) neÓnscrierea distinct„ Ón facturi a valorii accizelor sau
a impozitului la ˛i˛eiul ∫i gazele naturale din produc˛ia
intern„, Ón cazurile prev„zute la titlul VII din Codul fiscal;
g) neutilizarea documentelor fiscale prev„zute de titlul
VII din Codul fiscal;
h) neefectuarea, prin unit„˛i bancare, a decont„rilor Óntre
furnizori ∫i cump„r„tori, ca persoane juridice, de produse
accizabile;
i) amplasarea mijloacelor de m„surare a produc˛iei ∫i a
concentra˛iei de alcool ∫i distilate Ón alte locuri dec‚t cele
prev„zute expres Ón titlul VIII din Codul fiscal sau
deteriorarea sigiliilor aplicate de c„tre supraveghetorul fiscal
∫i nesesizarea organului fiscal Ón cazul deterior„rii lor;
j) nesolicitarea desemn„rii supraveghetorului fiscal Ón
vederea desigil„rii cisternelor sau recipientelor Ón care se
transport„ alcoolul ∫i distilatele Ón vrac;
k) transportul de alcool etilic ∫i de distilate, efectuat prin
cisterne sau recipiente care nu poart„ sigiliile
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supraveghetorului fiscal, au sigilii deteriorate sau nu sunt
Ónso˛ite de documentul de Ónso˛ire prev„zut la titlul VII din
Codul fiscal;
l) fabricarea de alcool sanitar de c„tre alte persoane
dec‚t antrepozitarii autoriza˛i pentru produc˛ie de alcool
etilic;
m) comercializarea Ón vrac, pe pia˛a intern„, a alcoolului
sanitar;
n) circula˛ia ∫i comercializarea Ón vrac a alcoolului etilic
rafinat ∫i a distilatelor Ón alte scopuri dec‚t cele expres
prev„zute Ón titlul VIII din Codul fiscal;
o) neeviden˛ierea corect„ Ón registrul special a
cantit„˛ilor de alcool ∫i distilate importate Ón vrac;
p) neeviden˛ierea la organele fiscale teritoriale a
situa˛iilor privind modul de valorificare a alcoolului ∫i
distilatelor;
q) nesolicitarea organului fiscal teritorial Ón vederea
desigil„rii instala˛iilor de fabrica˛ie, precum ∫i neeviden˛ierea
Ón registrul destinat acestui scop a informa˛iilor privind
capacit„˛ile reale de distilare, data ∫i ora sigil„rii ∫i
desigil„rii cazanelor sau a celorlalte instala˛ii de fabrica˛ie a
˛uicii ∫i a rachiurilor de fructe;
r) comercializarea, la pre˛uri mai mari dec‚t pre˛urile
maxime de v‚nzare cu am„nuntul declarate, a produselor
pentru care s-au stabilit astfel de pre˛uri;
s) comercializarea produselor ce nu se reg„sesc Ón
listele cuprinz‚nd pre˛urile maxime de v‚nzare cu
am„nuntul declarate de c„tre agen˛ii economici produc„tori
∫i importatori;
∫) refuzul agen˛ilor economici produc„tori de ˛igarete de
a prelua ∫i de a distruge, Ón condi˛iile prev„zute de lege,
cantit„˛ile de produse din tutun confiscate;
t) folosirea conductelor mobile, a furtunurilor elastice sau
a altor conducte de acest fel, utilizarea rezervoarelor
necalibrate, precum ∫i amplasarea Ónaintea contoarelor a
unor canale sau robinete prin care se pot extrage cantit„˛i
de alcool sau distilate necontorizate;
˛) comercializarea Ón vrac ∫i utilizarea ca materie prim„,
pentru fabricarea b„uturilor alcoolice, a alcoolului etilic ∫i a
distilatelor cu concentra˛ia alcoolic„ sub 96,0% Ón volum;
u) desf„∫urarea activit„˛ilor de distribuire ∫i
comercializare angro a b„uturilor alcoolice ∫i produselor din
tutun f„r„ Óndeplinirea condi˛iilor prev„zute de art. 2441
alin. (1) din Legea nr. 571/2003, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare;
v) comercializarea, prin pompele sta˛iilor de distribu˛ie, a
altor uleiuri minerale dec‚t cele din categoria gazelor
petroliere lichefiate, benzinelor ∫i motorinelor auto, precum
∫i a petrolului lampant, care corespund standardelor
na˛ionale de calitate;
x) func˛ionarea instala˛iilor de producere alcool etilic sau
distilate, Ón afara programului de lucru aprobat de Comisia
de autorizare a antrepozitelor fiscale din cadrul Ministerului
Finan˛elor Publice;
y) comercializarea produselor accizabile Óntr-un
antrepozit fiscal Ón perioada Ón care autoriza˛ia a fost
revocat„ sau anulat„, f„r„ acordul autorit„˛ii fiscale
competente pentru valorificarea stocurilor de produse,
acordat Ón condi˛iile prev„zute de lege.

(2) Contraven˛iile prev„zute la alin. (1) se sanc˛ioneaz„
cu amend„ de la 20.000 lei (RON) la 100.000 lei (RON),
precum ∫i cu:
a) confiscarea produselor, iar Ón situa˛ia Ón care acestea
au fost v‚ndute, confiscarea sumelor rezultate din aceast„
v‚nzare, Ón cazurile prev„zute la alin. (1) lit. a), c), k), l),
m), n), v), x) ∫i y);
b) confiscarea cisternelor, recipientelor ∫i a mijloacelor
de transport utilizate Ón transportul alcoolului etilic ∫i al
distilatelor, Ón cazul prev„zut la alin. (1) lit. k);
c) oprirea activit„˛ii de comercializare a produselor
accizabile pe o perioad„ de 1—3 luni, Ón cazul
comercian˛ilor Ón sistem angro sau cu am„nuntul, pentru
situa˛iile prev„zute la alin. (1) lit. c), m), u) ∫i v);
d) oprirea activit„˛ii de produc˛ie a produselor accizabile
prin sigilarea instala˛iei, Ón cazul produc„torilor, pentru
situa˛iile prev„zute la alin. (1) lit. d), i), l), n) ∫i x).
(3) Autoritatea fiscal„ competent„ suspend„, la
propunerea organului de control, autoriza˛ia de antrepozit
fiscal pentru situa˛iile prev„zute la alin. (1) lit. d), i), m), n),
t) ∫i x).
ARTICOLUL 191
Constatarea contraven˛iilor ∫i aplicarea sanc˛iunilor

(1) Constatarea contraven˛iilor ∫i aplicarea sanc˛iunilor
se fac de c„tre organele fiscale competente.
(2) Sanc˛iunile contraven˛ionale prev„zute la art. 189 ∫i
190 se aplic„ persoanelor fizice sau persoanelor juridice
care au calitatea de subiect Ón raportul juridic fiscal.
(3) Constatarea ∫i sanc˛ionarea faptelor ce constituie
contraven˛ie potrivit art. 190 se fac de personalul de
specialitate din cadrul Ministerului Finan˛elor Publice ∫i al
unit„˛ilor sale teritoriale, cu excep˛ia sanc˛iunii privind
suspendarea autoriza˛iei de antrepozit fiscal, care se
dispune de autoritatea fiscal„ competent„, la propunerea
organului de control.
(4) Contraven˛iile prev„zute la art. 189 alin. (1) lit. b) se
aplic„ pentru faptele constatate dup„ data intr„rii Ón vigoare
a prezentului cod.
(5) Œn cazul aplic„rii sanc˛iunii amenzii potrivit art. 189 ∫i
190, contribuabilul are posibilitatea achit„rii Ón termen de
48 de ore a jum„tate din minimul amenzii prev„zute Ón
prezentul cod, agentul constatator f„c‚nd men˛iune despre
aceast„ posibilitate Ón procesul-verbal de constatare ∫i
sanc˛ionare contraven˛ional„.
ARTICOLUL 192
Actualizarea sumei amenzilor

Limitele amenzilor contraven˛ionale prev„zute Ón
prezentul cod pot fi actualizate anual, Ón func˛ie de evolu˛ia
ratei infla˛iei, prin hot„r‚re a Guvernului, la propunerea
Ministerului Finan˛elor Publice.
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ARTICOLUL 193
Dispozi˛ii aplicabile

Dispozi˛iile
prezentului
titlu
se
completeaz„
cu dispozi˛iile legale referitoare la regimul juridic
al contraven˛iilor.

TITLUL XI
Dispozi˛ii tranzitorii ∫i finale
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(7) Aprobarea stimulentelor prev„zute la alin. (6) se
face de c„tre ordonatorul de credite, la propunerea
conduc„torului compartimentului de specialitate.
(8) Plata stimulentelor aprobate se face Ón cursul lunii
curente pentru luna precedent„.
(9) Sumele constituite conform alin. (6), r„mase
necheltuite la finele anului curent, se reporteaz„ cu aceea∫i
destina˛ie Ón anul urm„tor.
ARTICOLUL 196

ARTICOLUL 194

Acte normative de aplicare

Dispozi˛ii privind regimul vamal

Neplata la termenul legal a impozitelor, taxelor sau altor
sume ce se datoreaz„, potrivit legii, Ón vam„ atrage
interzicerea efectu„rii altor opera˛iuni de v„muire p‚n„ la
stingerea integral„ a acestora.
ARTICOLUL 195
Dispozi˛ii privind func˛ionarii publici din cadrul organelor fiscale

(1) Œn exercitarea atribu˛iilor de serviciu func˛ionarii
publici din cadrul organelor fiscale sunt Ónvesti˛i cu
exerci˛iul autorit„˛ii publice ∫i beneficiaz„ de protec˛ie
potrivit legii.
(2) Statul ∫i unit„˛ile administrativ-teritoriale r„spund
patrimonial pentru prejudiciile cauzate contribuabilului de
func˛ionarii publici din cadrul organelor fiscale, Ón
exercitarea atribu˛iilor de serviciu.
(3) R„spunderea statului ∫i a unit„˛ilor administrativteritoriale nu Ónl„tur„ r„spunderea func˛ionarilor publici din
cadrul organelor fiscale Ón exercitarea cu rea-credin˛„ sau
grav„ neglijen˛„ a atribu˛iilor de serviciu.
(4) Ministerul Finan˛elor Publice poate constitui fonduri
pentru acordarea de stimulente personalului din aparatul
propriu ∫i din unit„˛ile subordonate, dup„ caz, prin re˛inerea
unei cote de 5% din sumele Óncasate prin executare silit„
potrivit prevederilor prezentului cod, din sumele Óncasate Ón
cadrul procedurii de reorganizare judiciar„ ∫i faliment,
precum ∫i din surse reglementate prin alte acte normative.
(5) Sistemul de acordare a stimulentelor pentru
personalul din aparatul propriu ∫i din unit„˛ile subordonate
Ministerului Finan˛elor Publice, care desf„∫oar„ activit„˛ile
prev„zute la alin. (4), va fi stabilit similar sistemului de
salarizare pentru personalul bugetar ∫i va fi aprobat prin
ordin al ministrului finan˛elor publice.
(6) Unit„˛ile administrativ-teritoriale, Ón calitate de creditor
fiscal local, pot constitui lunar fonduri pentru acordarea de
stimulente personalului din compartimentele de specialitate,
cu atribu˛ii Ón administrarea crean˛elor fiscale locale, prin
aplicarea unei cote de 5% asupra sumelor Óncasate:
a) prin executarea silit„, conform legii;
b) Ón cadrul procedurii de reorganizare judiciar„ ∫i a
falimentului;
c) din impozitele ∫i taxele locale stabilite ca urmare a
constat„rii de bunuri sau servicii impozabile ori taxabile,
stabilite suplimentar peste nivelul celor declarate de
contribuabil, rezultat al inspec˛iilor fiscale efectuate, precum
∫i din dob‚nzile ∫i penalit„˛ile de Ónt‚rziere aferente
acestora.

(1) Œn aplicarea prezentului cod, Guvernul adopt„ norme
metodologice de aplicare, Ón termen de 30 de zile de la
data public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, a
legii de aprobare a prezentei ordonan˛e.
(2) Formularele necesare ∫i instruc˛iunile de utilizare a
acestora privind administrarea crean˛elor fiscale se aprob„
prin ordin al ministrului finan˛elor publice.
(3) Formularele necesare ∫i instruc˛iunile de utilizare a
acestora, pentru administrarea impozitelor ∫i taxelor locale,
se aprob„ prin ordin comun al ministrului administra˛iei ∫i
internelor ∫i ministrului finan˛elor publice.
(4) Formularele necesare ∫i instruc˛iunile de utilizare a
acestora, privind realizarea crean˛elor bugetului general
consolidat administrate de alte organe, se aprob„ prin
ordin al ministrului de resort sau al conduc„torului institu˛iei
publice, dup„ caz.
ARTICOLUL 197
Scutirea organelor fiscale de plata taxelor

Organele fiscale sunt scutite de taxe, tarife, comisioane
sau cau˛iuni pentru cererile, ac˛iunile ∫i orice alte m„suri
pe care le Óndeplinesc Ón vederea administr„rii crean˛elor
fiscale, cu excep˛ia celor privind comunicarea actului
administrativ fiscal.
ARTICOLUL 198
Œnscrierea crean˛elor la Arhiva Electronic„ de Garan˛ii Reale
Mobiliare

Pentru crean˛ele fiscale administrate de c„tre Ministerul
Finan˛elor Publice, acesta este autorizat ca operator care,
prin unit„˛ile sale teritoriale, ca agen˛i Ómputernici˛i, s„
Ónscrie crean˛e cuprinse Ón titluri executorii la Arhiva
Electronic„ de Garan˛ii Reale Mobiliare.
ARTICOLUL 199
Dispozi˛ii privind termenele

(1) Cererile depuse de c„tre contibuabil potrivit
prezentului cod se solu˛ioneaz„ de c„tre organul fiscal, Ón
termen de 45 de zile de la Ónregistrare, cu excep˛ia
cazurilor Ón care prin lege se prevede altfel.
(2) Œn situa˛iile Ón care, pentru solu˛ionarea cererii, sunt
necesare informa˛ii suplimentare relevante pentru luarea
deciziei, acest termen se prelunge∫te cu perioada cuprins„
Óntre data solicit„rii ∫i data primirii informa˛iilor solicitate.
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(3) Termenele Ón curs la data intr„rii Ón vigoare a
prezentului cod se calculeaz„ dup„ normele legale Ón
vigoare la data c‚nd au Ónceput s„ curg„.

(2) Codurile de identificare fiscal„ ∫i certificatele de
Ónregistrare fiscal„ atribuite anterior intr„rii Ón vigoare a
prezentului cod r„m‚n valabile.

ARTICOLUL 200

(3) Persoanele Ónregistrate Ón registrul contribuabililor la
data intr„rii Ón vigoare a prezentului cod, al c„ror domiciliu
fiscal difer„ de sediul social, Ón cazul persoanelor juridice,
sau de domiciliu, Ón cazul persoanelor fizice, dup„ caz, au
obliga˛ia de a depune declara˛ia de Ónregistrare fiscal„ Ón
termen de 90 de zile de la intrarea Ón vigoare a
prezentului cod. Œn caz contrar se consider„ valabil ca
domiciliu fiscal ultimul domiciliu sau sediu declarat.

Confisc„ri

(1) Confisc„rile dispuse potrivit legii se duc la Óndeplinire
de c„tre organele care au dispus confiscarea. Confisc„rile
dispuse de procurori sau de instan˛ele de judecat„ se duc
la Óndeplinire de c„tre Ministerul Finan˛elor Publice,
Ministerul Administra˛iei ∫i Internelor sau, dup„ caz, de
c„tre alte autorit„˛i publice abilitate de lege, prin organele
competente, stabilite prin ordin comun al conduc„torilor
institu˛iilor Ón cauz„, iar valorificarea se face de organele
competente ale Ministerului Finan˛elor Publice, conform
legii.
(2) Sumele confiscate, precum ∫i cele realizate din
valorificarea bunurilor confiscate, mai pu˛in cheltuielile
impuse de ducerea la Óndeplinire ∫i de valorificare, se fac
venit la bugetul de stat sau bugetele locale, dup„ caz,
conform legii.

ARTICOLUL 203
Dispozi˛ii tranzitorii privind solu˛ionarea cererilor
de rambursare a taxei pe valoarea ad„ugat„

Cererile de rambursare a taxei pe valoarea ad„ugat„,
depuse potrivit legii privind taxa pe valoarea ad„ugat„ ∫i
nesolu˛ionate p‚n„ la data intr„rii Ón vigoare a prezentului
cod, se solu˛ioneaz„ potrivit reglement„rilor Ón temeiul
c„rora au fost depuse.

ARTICOLUL 201
Dispozi˛ii procedurale privind Ónregistrarea
Ón cazul unor activit„˛i cu produse accizabile

(1) Œnregistrarea prev„zut„ la art. 244 1 alin. (1) din
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, se face prin depunerea la organul
fiscal competent a unei cereri de Ónregistrare.
(2) Pe baza cererii de Ónregistrare organul fiscal
competent elibereaz„ un atestat care d„ dreptul titularului
s„ distribuie ∫i s„ comercializeze angro b„uturi alcoolice ∫i
produse din tutun.
(3) Organul fiscal competent va elibera atestatul numai
dac„ sunt Óndeplinite toate condi˛iile prev„zute la art. 2441
alin. (1) din Legea nr. 571/2003, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare.
(4) Organul fiscal emitent va revoca atestatul ori de
c‚te ori constat„ neÓndeplinirea uneia dintre condi˛iile
prev„zute la art. 2441 alin. (1) din Legea nr. 571/2003, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
(5) Prin derogare de la dispozi˛iile legale privind
folosirea antrepozitelor fiscale, la cererea antrepozitarului
autorizat pentru produc˛ia ∫i Ómbutelierea produsului bere,
comisia competent„ pentru autorizarea antrepozitelor fiscale
poate aproba, prin decizie, utilizarea instala˛iilor de
Ómbuteliere a produsului bere ∫i pentru Ómbutelierea
b„uturilor r„coritoare ∫i a apei plate. Celelalte prevederi
privind regimul de antrepozitare fiscal„ sunt aplicabile Ón
mod corespunz„tor.
(6) Prin decizie, comisia poate stabili condi˛iile de
utilizare a instala˛iilor.
ARTICOLUL 202

ARTICOLUL 204
Dispozi˛ii tranzitorii privind inspec˛ia fiscal„

Inspec˛iile fiscale Óncepute Ónainte de data intr„rii Ón
vigoare a prezentului cod se vor continua potrivit procedurii
existente la data c‚nd au fost Óncepute. Œn aceste condi˛ii,
m„surile dispuse prin procesul-verbal de control au valoare
de act administrativ fiscal.
ARTICOLUL 205
Dispozi˛ii tranzitorii privind solu˛ionarea contesta˛iilor

(1) Contesta˛iile depuse Ónainte de data intr„rii Ón
vigoare a prezentului cod se solu˛ioneaz„ potrivit procedurii
administrativ-jurisdic˛ionale existente la data depunerii
contesta˛iei.
(2) Œn situa˛ia contesta˛iilor aflate Ón curs de solu˛ionare
formulate Ómpotriva actelor de control prin care au fost
reverificate aceea∫i perioad„ ∫i acela∫i tip de obliga˛ie
fiscal„ ∫i pentru care din instrumentarea cauzelor penale
de c„tre organele competente nu rezult„ existen˛a
prejudiciului, se vor men˛ine obliga˛iile stabilite anterior.
ARTICOLUL 206
Dispozi˛ii tranzitorii privind executarea silit„

Execut„rile silite, Ón curs la data intr„rii Ón vigoare a
prezentului cod, se continu„ potrivit dispozi˛iilor acestuia,
actele Óndeplinite anterior r„m‚n‚nd valabile.
ARTICOLUL 207

Dispozi˛ii tranzitorii privind Ónregistrarea fiscal„
Intrarea Ón vigoare

(1) Persoanele prev„zute la art. 69 alin. (4), care sunt
deja Ónregistrate, au obliga˛ia de a depune declara˛ia de
Ónregistrare fiscal„ Ón termen de 30 de zile de la data
intr„rii Ón vigoare a prezentului cod.

Prezentul cod intr„ Ón vigoare la data de 1 ianuarie
2004. Dispozi˛iile titlului X îSanc˛iuni“ intr„ Ón vigoare la
data de 10 ianuarie 2004.
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ARTICOLUL 208
Conflictul temporal al actelor normative

Reglement„rile emise Ón temeiul ordonan˛elor ∫i
ordonan˛elor de urgen˛„ prev„zute la art. 209 r„m‚n
aplicabile p‚n„ la data aprob„rii actelor normative de
aplicare a prezentului cod, prev„zute la art. 196, Ón m„sura
Ón care nu contravin prevederilor acestuia.
ARTICOLUL 209
Abrog„ri

La data intr„rii Ón vigoare a prezentului cod se abrog„:
a) Ordonan˛a Guvernului nr. 82/1998 privind
Ónregistrarea fiscal„ a pl„titorilor de impozite ∫i taxe,
republicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 712 din 1 octombrie 2002, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare;
b) Ordonan˛a Guvernului nr. 68/1997 privind procedura
de Óntocmire ∫i depunere a declara˛iilor de impozite ∫i taxe,
republicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 121 din 24 martie 1999, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare;
c) Ordonan˛a Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea
crean˛elor bugetare, republicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 582 din 14 august 2003, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare;
d) Ordonan˛a Guvernului nr. 70/1997 privind controlul
fiscal, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 227 din 30 august 1997, aprobat„ cu modific„ri ∫i
complet„ri prin Legea nr. 64/1999, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare;
e) Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 13/2001
privind solu˛ionarea contesta˛iilor Ómpotriva m„surilor
dispuse prin actele de control sau de impunere Óntocmite
de organele Ministerului Finan˛elor Publice, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 62 din
6 februarie 2001, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin
Legea nr. 506/2001, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare;
f) Ordonan˛a Guvernului nr. 39/2003 privind procedurile
de administrare a crean˛elor bugetelor locale, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 66 din
2 februarie 2003, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin
Legea nr. 358/2003;
g) pct. 5 din cap. I al anexei la Legea nr. 117/1999
privind taxele extrajudiciare de timbru, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 321 din 6 iulie
1999, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare;
h) art. 3 din Legea nr. 87/1994 privind combaterea
evaziunii fiscale, republicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 545 din 29 iulie 2003;
i) art. IV alin. (1)—(5) din Ordonan˛a Guvernului
nr. 29/2004 pentru reglementarea unor m„suri financiare,
aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea
nr. 116/2004, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 90 din 31 ianuarie 2004;
j) art. 246 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 927
din 23 decembrie 2003;
1)

Art. 110 a devenit Ón forma republicat„ art. 111.
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k) art. 61 alin. (3) din Legea nr. 141/1997 privind Codul
vamal al Rom‚niei, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 180 din 1 august 1997, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare;
l) cap. III îContraven˛ii ∫i sanc˛iuni“ din Legea
nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale, republicat„
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 545 din
29 iulie 2003, cu modific„rile ulterioare.
NOT√:
Reproducem mai jos prevederile art. II, III ∫i IV din
Legea nr. 210/2005, care nu sunt Óncorporate Ón textul
republicat al Ordonan˛ei Guvernului nr. 92/2003:
îArt. II. — Œncep‚nd cu data de 1 ianuarie 2007,
art. 1101) din Codul de procedur„ fiscal„ se modific„ ∫i va
avea urm„torul cuprins:
«ARTICOLUL 110
Ordinea stingerii datoriilor

(1) Dac„ un contribuabil datoreaz„ mai multe tipuri de
impozite, taxe, contribu˛ii ∫i alte sume reprezent‚nd crean˛e
fiscale prev„zute la art. 21 alin. (2) lit. a), iar suma pl„tit„
nu este suficient„ pentru a stinge toate datoriile, atunci se
sting datoriile corelative acelui tip de crean˛„ fiscal„
principal„ pe care Ól stabile∫e contribuabilul.
(2) Œn cadrul tipului de impozit, tax„, contribu˛ie sau alt„
sum„ reprezent‚nd crean˛„ fiscal„, stabilit de contribuabil,
stingerea se efectueaz„, de drept, Ón urm„toarea ordine:
a) sumele datorate Ón contul ratei din luna curent„ din
graficul de plat„ a obliga˛iei fiscale pentru care s-a aprobat
e∫alonare la plat„, precum ∫i dob‚nda datorat„ Ón luna
curent„ din grafic sau suma am‚nat„ la plat„, Ómpreun„ cu
dob‚nzile datorate pe perioada am‚n„rii, Ón cazul Ón care
termenul de plat„ se Ómpline∫te Ón luna curent„, precum ∫i
obliga˛iile fiscale curente de a c„ror plat„ depinde
men˛inerea valabilit„˛ii Ónlesnirii acordate;
b) obliga˛ia fiscal„ principal„ ∫i obliga˛iile fiscale
accesorii aferente acesteia, Ón ordinea vechimii, cu excep˛ia
celor pentru care s-a Ónceput executarea silit„. Dup„
stingerea integral„ a obliga˛iei fiscale principale celei mai
vechi se vor stinge obliga˛iile fiscale accesorii aferente
acesteia, mai Ónt‚i dob‚nzile ∫i apoi penalit„˛ile de
Ónt‚rziere;
c) sumele datorate Ón contul urm„toarelor rate din
graficul de plat„ a obliga˛iei fiscale pentru care s-a aprobat
e∫alonare, p‚n„ la concuren˛a cu suma e∫alonat„ la plat„
sau p‚n„ la concuren˛a cu suma achitat„, dup„ caz,
precum ∫i suma am‚nat„ la plat„ Ómpreun„ cu dob‚nzile
datorate pe perioada am‚n„rii, dup„ caz;
d) obliga˛iile cu scaden˛e viitoare, la solicitarea
contribuabilului.
(3) Vechimea obliga˛iilor fiscale se determin„ Ón func˛ie
de scaden˛a acestora, prev„zut„ de Codul fiscal sau de
alte prevederi legale. Œn cazul diferen˛elor de obliga˛ii
fiscale principale stabilite de organele competente, precum
∫i al diferen˛elor suplimentare de obliga˛ii fiscale principale,
ce fac obiectul declara˛iilor rectificative depuse de
contribuabili, vechimea se determin„ Ón func˛ie de
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termenele de plat„ stabilite Ón condi˛iile art. 108 alin. (2)1).
Vechimea obliga˛iilor fiscale accesorii este dat„ de
vechimea impozitelor, taxelor, contribu˛iilor ∫i a altor
obliga˛ii fiscale care le-au generat.
(4) Dac„ un contribuabil nu respect„ ordinea prev„zut„
la alin. (2), organul fiscal competent va Ón∫tiin˛a debitorul
despre modul Ón care s-a efectuat stingerea prev„zut„ la
alin. (2).»
Art. III. — Œncep‚nd cu data de 1 ianuarie 2006,
art. 1152) din Codul de procedur„ fiscal„ se modific„ ∫i va
avea urm„torul cuprins:
«ARTICOLUL 115
Major„ri de Ónt‚rziere

(1) Major„rile de Ónt‚rziere se calculeaz„ pentru fiecare
zi de Ónt‚rziere, Óncep‚nd cu ziua imediat urm„toare
termenului de scaden˛„ ∫i p‚n„ la data stingerii sumei
datorate, inclusiv.
(2) Prin excep˛ie de la prevederile alin. (1), se
datoreaz„ major„ri de Ónt‚rziere dup„ cum umeaz„:
a) pentru impozitele, taxele ∫i contribu˛iile stinse prin
executare silit„, p‚n„ la data Óntocmirii procesului-verbal de
distribuire inclusiv. Œn cazul pl„˛ii pre˛ului Ón rate, major„rile
de Ónt‚rziere se calculeaz„ p‚n„ la data Óntocmirii
procesului-verbal de distribuire a avansului. Pentru suma
r„mas„ de plat„, major„rile de Ónt‚rziere sunt datorate de
c„tre cump„r„tor;
b) pentru impozitele, taxele ∫i contribu˛iile debitorului
declarat insolvabil, p‚n„ la data Óncheierii procesului-verbal
de constatare a insolvabilit„˛ii, inclusiv.
(3) Modul de calcul al major„rilor de Ónt‚rziere aferente
sumelor reprezent‚nd eventuale diferen˛e Óntre impozitul pe
profit pl„tit la data de 25 ianuarie a anului urm„tor celui
de impunere ∫i impozitul de profit datorat conform
declara˛iei de impunere Óntocmite pe baza situa˛iei
1)
2)
3)

financiare anuale va fi reglementat prin norme
metodologice aprobate prin ordin al ministrului finan˛elor
publice.
(4) Pentru obliga˛iile fiscale neachitate la termenul de
plat„, reprezent‚nd impozitul pe venitul global, se
datoreaz„ major„ri de Ónt‚rziere dup„ cum urmeaz„:
a) pentru anul fiscal de impunere major„rile de
Ónt‚rziere pentru pl„˛ile anticipate stabilite de organul fiscal
prin decizii de pl„˛i anticipate se calculeaz„ p‚n„ la data
pl„˛ii debitului sau, dup„ caz, p‚n„ la data de
31 decembrie;
b) major„rile de Ónt‚rziere pentru sumele neachitate Ón
anul de impunere, potrivit lit. a), se calculeaz„ Óncep‚nd cu
data de 1 ianuarie a anului urm„tor p‚n„ la data stingerii
acestora, inclusiv;
c) Ón cazul Ón care impozitul pe venit stabilit prin decizia
de impunere anual„ este mai mic dec‚t cel stabilit prin
deciziile de pl„˛i anticipate, major„rile de Ónt‚rziere se
recalculeaz„, Óncep‚nd cu data de 1 ianuarie a anului
urm„tor celui de impunere, la soldul neachitat Ón raport cu
impozitul anual stabilit prin decizia de impunere anual„,
urm‚nd a se face regularizarea major„rilor de Ónt‚rziere Ón
mod corespunz„tor.
(5) Nivelul major„rii de Ónt‚rziere este de 0,1% pentru
fiecare zi de Ónt‚rziere ∫i poate fi modificat prin legile
bugetare anuale.»
Art. IV. — (1) La data de 1 ianuarie 2006 se abrog„
art. 1203) din Codul de procedur„ fiscal„.
(2) Œn toate actele normative Ón care se face referire la
no˛iunile de dob‚nzi ∫i/sau penalit„˛i de Ónt‚rziere aceste
no˛iuni se Ónlocuiesc cu no˛iunea de major„ri de Ónt‚rziere.“

Art. 108 alin. (2) a devenit Ón forma republicat„ art. 109 alin. (2).
Art. 115 a devenit Ón forma republicat„ art. 116.
Art. 120 a devenit Ón forma republicat„ art. 121.
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