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Propuneri de modificări ale noului Cod 

de Procedură Fiscală 

 

 
În urmatoarea perioadă, Codul de procedură fiscală urmează să sufere o serie de modificări care ar putea avea impact asupra afacerii 
dumneavoastră.  
 
 
Din dorința de a vă sprijini demersul de a înțelege mai bine schimbările și implicațiile asupra business-ului dumneavoastră, avocații Reff & 
Asociații au pregătit un tabel comparativ care identifică principalele propuneri privind modificările pe care Codul de procedură fiscală ar urma 
să le sufere, comparativ cu varianta sa actuală.  
 
 
Sperăm că documentul atașat vă va fi util în activitatea curentă și vă va ajuta să planificați business-ul în avans, ținând cont de modificările 
propuse. Textul integral al propunerii de modificare a Codului de Procedură Fiscală poate fi accesat aici: Proiect de lege.  
 
 
În cazul în care aveți comentarii sau întrebări, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați.  
 
 
Cu cele mai bune gânduri,  
 

Echipa Reff & Asociații 

 

 

 

 

 

 

 

http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ro/Documents/legal/ro-tax-legal-procedura-fiscala-14-iulie-2015.pdf
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Nr. 
crt. 

Codul de procedură fiscală vechi Noul Cod de procedură fiscală 

1.  ART. 3: 

1) Prezentul cod se modifică și se completează numai 
prin lege, promovată, de regulă, cu 6 luni înainte de 
data intrării în vigoare a acesteia. 

 

2) Orice modificare ori completare la prezentul cod intră 
în vigoare cu începere din prima zi a anului următor 
celui în care a fost adoptată prin lege. 

 

Nu există reglementare. 

2. Nu există reglementare. ART. 9, alin. 4 - Excepţia lipsei audierii poate fi invocată de 
contribuabil/plătitor odată cu formularea contestației depuse potrivit 
prezentului cod. 

3. ART. 13 - Interpretarea reglementărilor fiscale trebuie să 
respecte voinţa legiuitorului aşa cum este exprimată în 
lege. 

ART. 13: 

(1) Interpretarea reglementărilor fiscale trebuie să respecte voinţa 
legiuitorului așa cum este exprimată în lege. 

(2) În cazul în care voința legiuitorului nu reiese clar din textul legii, 
la stabilirea voinței legiuitorului se ține seama de scopul emiterii 
actului normativ astfel cum acesta reiese din documentele 
publice ce însoțesc actul normativ în procesul de elaborare, 
dezbatere și aprobare. 

(3) Prevederile legislației fiscale se interpretează unele prin altele, 
dând fiecăreia înțelesul ce rezultă din ansamblul legii. 

(4) Prevederile legislației fiscale susceptibile de mai multe 
înţelesuri se interpretează 

în sensul în care corespund cel mai bine obiectului și scopului 
legii. 

(5) Prevederile legislației fiscale se interpretează în sensul în care 
pot produce efecte, 

iar nu în acela în care nu ar putea produce niciunul. 

(6) Dacă după aplicarea regulilor de interpretare prevăzute la alin. 
(1) - (5), prevederile 

legislației fiscale rămân neclare, acestea se interpretează în 
favoarea contribuabilului/plătitorului. 

 

4. ART. 27: Răspunderea solidară 

(1) Răspund solidar cu debitorul următoarele persoane: 

a) asociaţii din asocierile fără personalitate juridică, 
inclusiv membrii întreprinderilor familiale, pentru 
obligaţiile fiscale datorate de acestea, în 
condiţiile prevăzute la art. 20, alături de 
reprezentanţii legali care, cu rea-credinţă, au 
determinat nedeclararea şi/sau neachitarea 
obligaţiilor fiscale la scadenţă; 

b) terţii popriţi, în situaţiile prevăzute la art. 149 alin. 
(9), (10), (12) şi (15), în limita sumelor sustrase 
indisponibilizării. 

c) reprezentantul legal al contribuabilului care, cu 
reacredinţă, declară băncii, potrivit art. 149 alin. 
(12) lit. a), că nu deţine alte disponibilităţi 
băneşti. 

(2) Pentru obligaţiile de plată restante ale debitorului 
declarat insolvabil, în condiţiile prezentului cod, 
răspund solidar cu acesta următoarele persoane: 

a) persoanele fizice sau juridice care, anterior datei 
declarării insolvabilităţii, cu rea-credinţă, au 
dobândit în orice mod active de la debitorii care 
şi-au provocat astfel insolvabilitatea; 

b) administratorii, asociaţii, acţionarii şi orice alte 
persoane care au provocat insolvabilitatea 
persoanei juridice debitoare prin înstrăinarea sau 

ART. 25: Răspunderea solidară 

(1) Răspund solidar cu debitorul următoarele persoane: 

a) asociaţii din asocierile fără personalitate juridică, inclusiv 
membrii întreprinderilor familiale, pentru obligaţiile fiscale 
datorate de acestea, în condiţiile prevăzute la art. 20, alături 
de reprezentanţii legali care, cu rea-credinţă, au determinat 
nedeclararea şi/sau neachitarea obligaţiilor fiscale la 
scadenţă; 

b) terţii popriţi, în situaţiile prevăzute la art. 236 alin. (9), (11), 
(13), (14) şi (18), în limita sumelor sustrase indisponibilizării; 

c) reprezentantul legal al contribuabilului care, cu rea-credinţă, 
declară băncii, potrivit art. 236 alin. (14) lit. a), că nu deţine 
alte disponibilităţi băneşti. 

(2) Pentru obligaţiile de plată restante ale debitorului declarat 
insolvabil în condiţiile prezentului cod, răspund solidar cu acesta 
următoarele persoane: 

a) persoanele fizice sau juridice care, anterior datei declarării 
insolvabilităţii, cu rea-credinţă, au dobândit în orice mod 
active de la debitorii care şi-au provocat astfel 
insolvabilitatea; 

b) administratorii, asociaţii, acţionarii şi orice alte persoane care 
au provocat insolvabilitatea persoanei juridice debitoare prin 
înstrăinarea sau ascunderea, cu rea-credinţă, sub orice 
formă, a activelor debitorului; 

c) administratorii care, în perioada exercitării mandatului, cu 
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ascunderea, cu rea-credinţă, sub orice formă, a 
activelor debitorului; 

c) administratorii care, în perioada exercitării 
mandatului, cu rea-credinţă, nu şi-au îndeplinit 
obligaţia legală de a cere instanţei competente 
deschiderea procedurii insolvenţei, pentru 
obligaţiile fiscale aferente perioadei respective şi 
rămase neachitate la data declarării stării de 
insolvabilitate; 

d) administratorii sau orice alte persoane care, cu 
rea-credinţă, au determinat nedeclararea şi/sau 
neachitarea la scadenţă a obligaţiilor fiscale; 

e) administratorii sau orice alte persoane care, cu 
rea-credinţă, au determinat restituirea sau 
rambursarea unor sume de bani de la bugetul 
general consolidat fără ca acestea să fie 
cuvenite debitorului. 

(3) Persoana juridică răspunde solidar cu debitorul 
declarat insolvabil în condiţiile prezentului cod sau 
declarat insolvent dacă, direct ori indirect, 
controlează, este controlată sau se află sub control 
comun cu debitorul şi dacă este îndeplinită cel puţin 
una dintre următoarele condiţii: 

a) dobândeşte, cu orice titlu, dreptul de proprietate 
asupra unor active corporale de la debitor, iar 
valoarea contabilă a acestor active reprezintă cel 
puţin jumătate din valoarea contabilă a tuturor 
activelor corporale ale dobânditorului; 

b) are sau a avut raporturi comerciale contractuale 
cu clienţii şi/sau cu furnizorii, alţii decât cei de 
utilităţi, care au avut sau au raporturi 
contractuale cu debitorul în proporţie de cel puţin 
jumătate din totalul valoric al tranzacţiilor; 

c) are sau a avut raporturi de muncă sau civile de 
prestări de servicii cu cel puţin jumătate dintre 
angajaţii sau prestatorii de servicii ai debitorului. 

(4) În înţelesul alin. (3), termenii şi expresiile de mai jos 
au următoarele semnificaţii: 

a) control - majoritatea drepturilor de vot, fie în 
adunarea generală a asociaţilor unei societăţi 
comerciale ori a unei asociaţii sau fundaţii, fie în 
consiliul de administraţie al unei societăţi 
comerciale ori consiliul director al unei asociaţii 
sau fundaţii; 

b) control indirect - activitatea prin care o persoană 
exercită controlul prin una sau mai multe 
persoane. 

rea-credinţă, nu şi-au îndeplinit obligaţia legală de a cere 
instanţei competente deschiderea procedurii insolvenţei, 
pentru obligaţiile fiscale aferente perioadei respective şi 
rămase neachitate la data declarării stării de insolvabilitate; 

d) administratorii sau orice alte persoane care, cu rea-credinţă, 
au determinat nedeclararea şi/sau neachitarea la scadenţă a 
obligaţiilor fiscale; 

e) administratorii sau orice alte persoane care, cu rea-credinţă, 
au determinat restituirea sau rambursarea unor sume de bani 
de la bugetul general consolidat fără ca acestea să fie 
cuvenite debitorului; 

(3) Persoana juridică răspunde solidar cu debitorul declarat insolvabil 
în condiţiile prezentului cod sau declarat insolvent dacă, direct ori 
indirect, controlează, este controlată sau se află sub control 
comun cu debitorul şi dacă este îndeplinită cel puţin una dintre 
următoarele condiţii: 

a) dobândeşte, cu orice titlu, dreptul de proprietate asupra unor 
active de la debitor, iar valoarea contabilă a acestor active 
reprezintă cel puţin jumătate din valoarea contabilă a tuturor 
activelor ale dobânditorului; 

b) are sau a avut raporturi contractuale cu clienţii şi/sau cu 
furnizorii, alţii decât cei de utilităţi, care au avut sau au 
raporturi contractuale cu debitorul în proporţie de cel puţin 
jumătate din totalul valoric al tranzacţiilor; 

c) are sau a avut raporturi de muncă sau civile de prestări de 
servicii cu cel puţin jumătate dintre angajaţii sau prestatorii de 
servicii ai debitorului. 

(4) În înţelesul alin. (3), termenii şi expresiile de mai jos au 
următoarele semnificaţii: 

a) control - majoritatea drepturilor de vot, fie în adunarea 
generală a asociaţilor unei societăţi ori a unei asociaţii sau 
fundaţii, fie în consiliul de administraţie al unei societăţi ori 
consiliul director al unei asociaţii sau fundaţii; 

b) control indirect - activitatea prin care o persoană exercită 
controlul prin una sau mai multe persoane. 

(5) Răspunderea persoanelor prevăzute de prezentul articol priveşte 
obligaţiile fiscale principale şi accesorii ale perioadei pentru care 
au avut calitatea ce a stat la baza atragerii răspunderii solidare. 

5. ART. 28: Dispoziţii speciale privind stabilirea 
răspunderii 

(1) Răspunderea persoanelor prevăzute la art. 27 se va 
stabili potrivit dispoziţiilor prezentului articol. 

(2) În scopul prevăzut la alin. (1) organul fiscal va 
întocmi o decizie în care vor fi arătate motivele de 
fapt şi de drept pentru care este angajată 
răspunderea persoanei în cauză. Decizia se va 
supune spre aprobare conducerii organului fiscal. 

(3) Decizia aprobată potrivit alin. (2) constituie titlu de 
creanţă privind obligaţia la plată a persoanei 
răspunzătoare potrivit art. 27 şi va cuprinde, pe 
lângă elementele prevăzute la art. 43 alin. (2), şi 
următoarele: 

a) codul de identificare fiscală a persoanei 
răspunzătoare, obligată la plata obligaţiei 
debitorului principal, precum şi orice alte date de 
identificare; 

b) numele şi prenumele sau denumirea debitorului 

ART. 26: Dispoziţii speciale privind stabilirea răspunderii 

(1) Răspunderea persoanelor prevăzute la art. 25 se stabileşte prin 
decizie emisă de organul fiscal competent pentru fiecare persoană 
fizică sau juridică în parte. Decizia este act administrativ fiscal 
potrivit prezentului cod. 

(2) Înaintea emiterii deciziei prevăzute la alin. (1), organul fiscal 
efectuează audierea persoanei potrivit art. 9. Persoana are 
dreptul să îşi prezinte în scris punctul de vedere, în termen de 5 
zile lucrătoare de la data audierii.  

(3) Prin excepţie de la prevederile art. 9 alin. (4) este nulă decizia de 
atragere a răspunderii solidare emisă fără audierea persoanei 
căreia i s-a atras răspunderea. Dispozițiile art. 9 alin. (3) rămân 
aplicabile.  

(4) Decizia prevăzută la alin.(1) cuprinde, pe lângă elementele 
prevăzute la art. 46, şi următoarele:  

a) datele de identificare a persoanei răspunzătoare;  

b) datele de identificare a debitorului principal;  
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principal; codul de identificare fiscală; domiciliul 
sau sediul acestuia, precum şi orice alte date de 
identificare; 

c) cuantumul şi natura sumelor datorate; 

d) termenul în care persoana răspunzătoare trebuie 
să plătească obligaţia debitorului principal; 

e) temeiul legal şi motivele în fapt ale angajării 
răspunderii. 

(4) Răspunderea va fi stabilită atât pentru obligaţia 
fiscală principală, cât şi pentru accesoriile acesteia. 

(5) Titlul de creanţă prevăzut la alin. (3) se comunică 
persoanei obligate la plată. Dispoziţiile art. 111 alin. 
(2) sunt aplicabile în mod corespunzător. 

(6) Titlul de creanţă comunicat potrivit alin. (5) poate fi 
atacat în condiţiile legii. 

c) cuantumul şi natura sumelor datorate;  

d) termenul în care persoana răspunzătoare trebuie să 
plătească obligaţia debitorului principal;  

e) temeiul legal şi motivele în fapt ale angajării răspunderii, 
inclusiv opinia organului fiscal motivată în drept şi în fapt cu 
privire la punctul de vedere al persoanei.  

(5) Răspunderea se stabileşte atât pentru obligaţia fiscală 
principală, cât şi pentru accesoriile acesteia.  

(6) În scopul aplicării măsurilor de executare silită decizia 
prevăzută la alin. (1) devine titlu executoriu la data împlinirii 
termenului de plată prevăzut la art. 156 alin. (1).  

(7) Stingerea creanţelor fiscale prin oricare modalitate prevăzută 
de prezentul cod liberează faţă de creditor pe debitor sau, 
după caz, pe celelalte persoane răspunzătoare solidar.  

(8) Ori de câte ori Codul fiscal sau alte acte normative care 
reglementează creanţe fiscale prevăd răspunderea solidară a 
două sau mai multor persoane pentru aceeaşi creanţă fiscală, 
titlul de creanţă fiscală se emite pe numele fiecărei persoane 
cu menționarea și a celorlalte persoane care răspund solidar 
pentru creanța respectivă.  

(9) Procedura de atragere a răspunderii solidare se aprobă astfel:  

a) prin ordin al președintelui A.N.A.F., în cazul creanțelor 
fiscale administrate de organul fiscal central;  

b) prin ordin comun al ministrului dezvoltării regionale și 
administrației publice și al ministrului finanțelor publice, în 
cazul creanțelor fiscale administrate de organele fiscale 
locale.  

6. ART. 46 - Nulitatea actului administrativ fiscal  

Lipsa unuia dintre elementele actului administrativ fiscal, 
referitoare la numele, prenumele şi calitatea persoanei 
împuternicite a organului fiscal, numele şi prenumele ori 
denumirea contribuabilului, a obiectului actului 
administrativ sau a semnăturii persoanei împuternicite a 
organului fiscal, cu excepţia prevăzută la art. 43 alin. (3), 
atrage nulitatea acestuia. Nulitatea se poate constata la 
cerere sau din oficiu.  

ART. 49 - Nulitatea actului administrativ fiscal  

(1) Actul administrativ fiscal este nul în oricare din următoarele 
situaţii:  

a) este emis cu încălcarea prevederilor legale privind 
competenţa;  

b) nu cuprinde unul dintre elementele acestuia referitoare la 
numele, prenumele şi calitatea persoanei împuternicite a 
organului fiscal, numele şi prenumele ori denumirea 
contribuabilului/plătitorului, a obiectului actului administrativ 
sau a semnăturii persoanei împuternicite a organului fiscal, 
cu excepţia prevăzută la art. 40 alin. (3), precum şi organul 
fiscal emitent;  

c) este afectat de o gravă şi evidentă eroare. Actul administrativ 
fiscal este afectat de o gravă şi evidentă eroare atunci când 
cauzele care au stat la baza emiterii acestuia sunt atât de 
viciate încât dacă acestea ar fi fost înlăturate anterior sau 
concomitent emiterii actului, ar fi determinat neemiterea sa.  

(2) Nulitatea se poate constata de organul fiscal competent sau de 
organul de soluţionare a contestaţiei, la cerere sau din oficiu. În 
situaţia în care nulitatea se constată de organul fiscal competent, 
acesta emite o decizie ce se comunică 
contribuabilului/plătitorului. 

(3) Actele administrative fiscale prin care sunt încălcate alte 
prevederi legale decât cele prevăzute la alin. (1) sunt anulabile. 
Prevederile art. 50 sunt aplicabile în mod corespunzător.  

7. ART. 47 Desfiinţarea sau modificarea actelor 
administrative fiscale  

(1) Actul administrativ fiscal poate fi modificat, anulat 
sau desfiinţat în condiţiile prezentului cod.  

(2) Anularea ori desfiinţarea totală sau parţială, cu titlu 
irevocabil, potrivit legii, a actelor administrative 
fiscale prin care s-au stabilit creanţe fiscale 
principale atrage anularea, desfiinţarea ori 
modificarea atât a actelor administrative fiscale prin 
care s-au stabilit creanţe fiscale accesorii aferente 
creanţelor fiscale principale individualizate în actele 
administrative fiscale anulate ori desfiinţate, cât şi a 

ART. 50 Anularea, desființarea sau modificarea actului 
administrativ fiscal 

(1) Actul administrativ fiscal poate fi anulat, desfiinţat sau 
modificat de către organul fiscal competent în condiţiile 
prezentului cod. 

(2) Anularea ori desfiinţarea totală sau parţială, cu titlu definitiv, 
potrivit legii, a actelor administrative fiscale prin care s-au 
stabilit creanţe fiscale principale atrage anularea, desfiinţarea 
sau modificarea, totală sau parţială, atât a actelor 
administrative fiscale prin care s-au stabilit creanţe fiscale 
accesorii aferente creanţelor fiscale principale individualizate 
în actele administrative fiscale anulate, desfiinţate ori 
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actelor administrative fiscale subsecvente emise în 
baza actelor administrative fiscale anulate sau 
desfiinţate, chiar dacă actele administrative fiscale 
prin care s-au stabilit creanţe fiscale accesorii sau 
actele administrative fiscale subsecvente au rămas 
definitive în sistemul căilor administrative de atac 
sau judiciare. În acest caz, organul fiscal emitent, 
din oficiu sau la cererea contribuabilului, va emite un 
nou act administrativ fiscal, prin care va desfiinţa sau 
modifica în mod corespunzător actele administrative 
fiscale prin care s-au stabilit creanţe fiscale accesorii 
sau actele administrative fiscale subsecvente.  

(3) Se anulează ori se desfiinţează, total sau parţial, 
chiar dacă împotriva acestora s-au exercitat sau nu 
căi de atac, actele administrative fiscale prin care s-
au stabilit, în mod eronat, creanţe fiscale accesorii 
aferente creanţelor fiscale principale prin orice 
modalitate.  

 

modificate, cât şi a actelor administrative fiscale subsecvente 
emise în baza actelor administrative fiscale anulate, 
desfiinţate sau modificate, chiar dacă actele administrative 
fiscale prin care s-au stabilit creanţe fiscale accesorii sau 
actele administrative fiscale subsecvente au rămas definitive 
în sistemul căilor administrative de atac sau judiciare, ori nu 
au fost contestate. În acest caz, organul fiscal emitent, din 
oficiu sau la cererea contribuabilului/plătitorului, emite un nou 
act administrativ fiscal, prin care desfiinţează sau modifică în 
mod corespunzător actele administrative fiscale prin care s-
au stabilit creanţe fiscale accesorii sau actele administrative 
fiscale subsecvente.  

ART.51 Efectele anulării actului administrativ fiscal 

(1) Ori de câte ori se anulează un act administrativ fiscal, organul 
fiscal competent emite un alt act administrativ fiscal, dacă acest 
lucru este posibil în condiţiile legii. 

(2) Emiterea unui alt act administrativ fiscal nu mai este posibilă în 
situații cum sunt: 

a) s-a împlinit termenul de prescripție prevăzut de lege; 

b) viciile care au condus la anularea actului administrativ fiscal 
privesc fondul actului. 

8. ART. 59:  

Pot refuza să furnizeze informaţii cu privire la datele de 
care au luat cunoştinţă în exercitarea activităţii lor preoţii, 
avocaţii, notarii publici, consultanţii fiscali, executorii 
judecătoreşti, auditorii, experţii contabili, medicii şi 
psihoterapeuţii, cu excepţia informaţiilor cu privire la 
îndeplinirea obligaţiilor fiscale stabilite de lege în sarcina 
lor  

ART. 67 alin. 1 

Pot refuza să furnizeze informaţii cu privire la datele de care au luat 
cunoştinţă în exercitarea activităţii lor preoţii, avocaţii, notarii publici, 
consultanţii fiscali, executorii judecătoreşti, auditorii, experţii contabili, 
medicii şi psihoterapeuţii. Aceste persoane nu pot refuza furnizarea 
informaţiilor cu privire la îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de legislaţia 
fiscală în sarcina lor  

9. ART. 70 - Termenul de soluţionare a cererilor 
contribuabililor  

(1) Cererile depuse de către contribuabil potrivit 
prezentului cod se soluţionează de către organul 
fiscal în termen de 45 de zile de la înregistrare. 

(2) În situaţiile în care, pentru soluţionarea cererii, sunt 
necesare informaţii suplimentare relevante pentru 
luarea deciziei, acest termen se prelungeşte cu 
perioada cuprinsă între data solicitării şi data primirii 
informaţiilor solicitate. 

 

ART. 77 Termenul de soluționare a cererilor 
contribuabilului/plătitorului 

(1) Cererile depuse de către contribuabil/plătitor la organul fiscal se 
soluţionează de către acesta în termen de 45 de zile de la 
înregistrare.  

(2) În situaţiile în care, pentru soluţionarea cererii, este necesară 
administrarea de probe suplimentare relevante pentru luarea 
deciziei, acest termen se prelungeşte cu perioada cuprinsă între 
data solicitării probei şi data obţinerii acesteia, dar nu mai mult de:  

a) două luni, în cazul în care sunt solicitate probe suplimentare 
de la contribuabilul/plătitorul solicitant;  

b) 3 luni, în cazul în care sunt solicitate probe suplimentare de 
la autorități sau instituții publice ori de la terțe persoane din 
România;  

c) 6 luni, în cazul în care sunt solicitate probe suplimentare de 
la autorități fiscale din alte state, potrivit legii.  

(3) În situațiile prevăzute la alin. (2) lit. b) și c), organul fiscal are 
obligația să înștiințeze contribuabilul/plătitorul cu privire la 
prelungirea termenului de soluționare a cererii.  

(4) În situația prevăzută la alin. (2) lit. a), termenul de două luni 
poate fi prelungit de organul fiscal la cererea 
contribuabilului/plătitorului.  

(5) În situaţia în care, pe baza analizei de risc, soluţionarea cererii 
necesită efectuarea inspecţiei fiscale, termenul de soluţionare a 
cererii este de cel mult 90 de zile de la înregistrarea cererii, 
prevederile alin. (2)-(4) aplicâdu-se în mod corespunzător. În 
acest caz contribuabilul/plătitorul este notificat cu privire la 
termenul de soluționare aplicabil în termen de 5 zile de la 
finalizarea analizei de risc. Inspecţia fiscală pentru soluţionarea 
cererii este o inspecţie fiscală parţială în sensul art. 115.  

(6) Inspecţia fiscală pentru soluţionarea cererii potrivit alin. (5) poate 
fi suspendată în condiţiile art. 127. În acest caz, nu sunt 
aplicabile prevederile alin. (2). Perioadele în care inspecţia 
fiscală este suspendată nu sunt incluse în calculul termenului 
prevăzut la alin. (5).  
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10. ART. 67- Stabilirea prin estimare a bazei de impunere  

(1) Organul fiscal stabileşte baza de impunere şi obligaţia 
fiscală de plată aferentă, prin estimarea rezonabilă a 
bazei de impunere, folosind orice probă şi mijloc de 
probă prevăzute de lege, ori de câte ori acesta nu 
poate determina situaţia fiscală corectă.  

(2) Stabilirea prin estimare a bazei de impunere se 
efectuează în situaţii cum ar fi:  

a) în situaţia prevăzută la art. 83 alin. (4);  

b) în situaţiile în care organele de inspecţie fiscală 
constată că evidenţele contabile sau fiscale ori 
declaraţiile fiscale sau documentele şi 
informaţiile prezentate în cursul inspecţiei fiscale 
sunt incorecte, incomplete, precum şi în situaţia 
în care acestea nu există sau nu sunt puse la 
dispoziţia organelor de inspecţie fiscală.  

(3) În situaţiile în care, potrivit legii, organele fiscale 
sunt îndreptăţite să stabilească prin estimare 
bazele de impunere, acestea identifică acele 
elemente care sunt cele mai apropiate situaţiei de 
fapt fiscale.  

(4) În scopul stabilirii prin estimare a bazei de 
impunere, organele fiscale pot folosi metode de 
stabilire prin estimare a bazelor de impunere, 
aprobate prin ordin al preşedintelui Agenţiei 
Naţionale de Administrare Fiscală.  

4.1 În situaţia în care contribuabilii prevăzuţi la 
art. 29621 alin. (1) lit. a)-e) din Codul fiscal 
nu depun declaraţia privind venitul asigurat 
la sistemul public de pensii, organul fiscal 
stabileşte prin estimare baza lunară de calcul 
a contribuţiei de asigurări sociale la nivelul 
minim prevăzut la art. 29622 alin. (1) din 
Codul fiscal. Dispoziţiile art. 83 alin. (4) sunt 
aplicabile în mod corespunzător.  

(5) Cuantumul obligaţiilor fiscale rezultate din 
aplicarea prevederilor prezentului articol sunt 
stabilite sub rezerva verificării ulterioare, cu 
excepţia celor stabilite în cadrul unei inspecţii 
fiscale.  

ART. 106 Dreptul organului fiscal de a stabili baza de impozitare 
prin estimare 

(1) Organul fiscal stabileşte baza de impozitare şi creanţa fiscală 
aferentă, prin estimarea rezonabilă a bazei de impozitare, folosind 
orice probă şi mijloc de probă prevăzute de lege, ori de câte ori 
acesta nu poate determina situaţia fiscală corectă. 

(2) Stabilirea prin estimare a bazei de impozitare se efectuează în 
situaţii cum ar fi:  

a) în situaţia prevăzută la art. 107 alin. (1) - (4);  

b) în situația în care organul fiscal nu poate determina situaţia 
fiscală corectă și constată că evidenţele contabile sau fiscale 
ori declaraţiile fiscale sau documentele şi informaţiile 
prezentate în cursul controlului fiscal sunt incorecte, 
incomplete, precum şi în situaţia în care acestea nu există 
sau nu sunt puse la dispoziţia organelor fiscale.  

(3) În situaţiile în care, potrivit legii, organul fiscal este îndreptăţit să 
stabilească prin estimare bazele de impozitare, acesta identifică 
acele elemente care sunt cele mai apropiate situaţiei de fapt 
fiscale. Organul fiscal are obligaţia menţionării în actul de 
impunere a motivelor de fapt şi a temeiul de drept care au 
determinat folosirea estimării, precum şi a criteriilor de estimare.  

(4) În cazul creanţelor fiscale administrate de organul fiscal central şi 
în scopul stabilirii prin estimare a bazei de impozitare, organul 
fiscal poate folosi metode de stabilire prin estimare a bazelor de 
impozitare, aprobate prin ordin al preşedintelui A.N.A.F..  

(5) Cuantumul creanţelor fiscale rezultate din aplicarea prevederilor 
prezentului articol sunt stabilite sub rezerva verificării ulterioare, 
cu excepţia celor stabilite în cadrul unei inspecţii fiscale.  

11. ART. 104  

(1) Conducătorul inspecţiei fiscale competent poate 
decide suspendarea unei inspecţii fiscale ori de câte 
ori sunt motive justificate pentru aceasta. 

(2) Condiţiile şi modalităţile de suspendare a unei 
inspecţii fiscale se vor stabili prin ordin al 
preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare 
Fiscală, respectiv prin ordin comun al ministrului 
economiei şi finanţelor şi al ministrului internelor şi 
reformei administrative, în cazul inspecţiilor fiscale 
efectuate de organele fiscale prevăzute la art. 35, 
care se publică în Monitorul Oficial al României, 
Partea I.  

 

ART. 127 Suspendarea inspecției fiscale 

(1) Conducătorul inspecţiei fiscale competent poate decide 
suspendarea unei inspecţii fiscale în oricare din următoarele 
situaţii şi numai dacă apariția acestei situații împiedică finalizarea 
inspecției fiscale:  

a) pentru desfăşurarea unuia sau mai multor controale 
încrucişate în legătură cu actele şi operaţiunile efectuate de 
contribuabilul/plătitorul supus inspecţiei fiscale;  

b) pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse de organul 
de inspecţie fiscală, inclusiv în situaţia în care acestea 
privesc elaborarea şi prezentarea dosarului preţurilor de 
transfer;  

c) pentru emiterea unei decizii a Comisiei fiscale centrale;  

d) pentru efectuarea unei expertize, potrivit art. 63;  

e) pentru efectuarea de cercetări specifice în vederea 
identificării unor persoane sau stabilirii realităţii unor 
tranzacţii;  

f) pentru solicitarea de informaţii sau documente de la autorităţi, 
instituţii sau terţi, inclusiv de la autorități fiscale din alte state, 
în legătură cu obiectul inspecţiei fiscale;  

g) pentru finalizarea unor acţiuni de control fiscal efectuate în 
condiţiile legii la acelaşi contribuabil/plătitor care pot influenţa 
rezultatele inspecţiei fiscale;  

h) pentru efectuarea verificărilor la ceilalţi membri ai grupului 
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fiscal unic, definit potrivit Codului fiscal;  

i) atunci când, în scopul valorificării informaţiilor rezultate din 
alte acţiuni de inspecţie fiscală sau obţinute de la alte 
autorităţi sau de la terţi, se impune începerea de îndată a 
unei inspecţii fiscale la un alt contribuabil/plătitor;  

j) în alte cazuri temeinic justificate.  

(2) În cazul prevăzut la alin. (1), inspecţia fiscală este suspendată 
până la data la care încetează motivul suspendării, dar nu mai 
mult de 6 luni de la data suspendării.  

(3) Conducătorul inspecţiei fiscale competent poate decide 
suspendarea unei inspecţii fiscale la cererea justificată a 
contribuabilului/plătitorului. În acest caz, suspendarea nu poate fi 
mai mare de 3 luni.  

(4) Conducătorul inspecţiei fiscale competent poate decide 
suspendarea unei inspecţii fiscale în situația în care soluţionarea 
contestaţiei formulate împotriva unui act administrativ fiscal emis 
anterior sau a unei acțiuni în contencios-administrativ, pentru 
acelaşi contribuabil/plătitor, poate influenţa rezultatele inspecţiei 
fiscale în curs. În acest caz, inspecţia fiscală se reia după 
emiterea deciziei de soluţionare a contestaţiei sau după data 
rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti.  

(5) Ori de câte ori conducătorul inspecției fiscale decide 
suspendarea inspecției, se emite o decizie de suspendare care 
se comunică contribuabilului/plătitorului.  

(6) Data reluării inspecţiei fiscale se aduce la cunoştinţa 
contribuabilului/plătitorului.  

(7) Perioadele în care inspecţia fiscală este suspendată nu sunt 
incluse în calculul duratei acesteia. 

12. ART. 933:  

(1) Controlul operativ şi inopinat se efectuează de către 
inspectorii antifraudă, cu excepţia celor din cadrul 
Direcţiei de combatere a fraudelor, în condiţiile legii.  

(2) Controlul operativ şi inopinat se poate efectua şi în 
scopul realizării de operaţiuni de control tematic care 
reprezintă activitatea de  

(3) La începerea controlului operativ şi inopinat, 
verificare prin care se urmăreşte constatarea, 
analizarea şi evaluarea unui risc fiscal specific uneia 
sau mai multor activităţi economice determinate. 
inspectorul antifraudă este obligat să prezinte 
contribuabilului legitimaţia de control şi ordinul de 
serviciu.  

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

(5) La finalizarea controlului operativ şi inopinat se 
încheie procese-verbale de control/acte de control, 
în condiţiile legii.  

ART. 97:  

(1) În realizarea atribuţiilor, inspecţia fiscală poate aplica 
următoarele proceduri de control:  

a) controlul inopinat, care constă în activitatea de 
verificare faptică şi documentară, în principal, ca 
urmare a unei sesizări cu privire la existenţa unor 
fapte de încălcare a legislaţiei fiscale, fără 
anunţarea în prealabil a contribuabilului;  

b) controlul încrucişat, care constă în verificarea 
documentelor şi operaţiunilor impozabile ale 
contribuabilului, în corelaţie cu cele deţinute de 
alte persoane; controlul încrucişat poate fi şi 
inopinat.  

(2) La finalizarea controlului inopinat sau încrucişat se 
încheie proces-verbal.  

ART. 134 Obiectul controlului inopinat 

(1) Organul fiscal poate efectua un control fără înştiinţarea prealabilă 
a contribuabilului/plătitorului, denumit în continuare control 
inopinat.  

(2) Controlul inopinat constă în:  

a) verificarea faptică şi documentară, în principal, ca urmare a 
unor informaţii cu privire la existenţa unor fapte de încălcare 
a legislaţiei fiscale;  

b) verificarea documentelor şi operaţiunilor impozabile ale unui 
contribuabil/plătitor, în corelaţie cu cele deţinute de persoana 
sau entitatea supusă unui control fiscal, denumită control 
încrucişat;  

c) verificarea unor elemente ale bazei de impozitare sau cu 
privire la situaţia fiscală faptică, precum şi constatarea, 
analizarea şi evaluarea unui risc fiscal specific.  

(3) Durata efectuării controlului inopinat este stabilită de 
conducătorul organului de control, în funcţie de obiectivele 
controlului, şi nu poate fi mai mare de 30 de zile. 

(4) Pentru aceleaşi operaţiuni şi obligaţiile fiscale aferente acestora 
nu se poate derula concomitent şi un control inopinat cu o 
inspecție fiscală derulată la acelaşi contribuabil.  

 

ART. 135 Reguli privind desfășurarea controlului inpoinat 

(1) La începerea controlului inopinat, organul de control este obligat 
să prezinte contribuabilului/plătitorului legitimaţia de control şi 
ordinul de serviciu.  

(2) Efectuarea controlului inopinat trebuie consemnată în registrul 
unic de control, potrivit legii.  

(3) La finalizarea controlului inopinat se încheie proces-verbal, care 
constituie mijloc de probă în sensul art. 55. Un exemplar al 
procesului-verbal se comunică contribuabilului/plătitorului. 

(4) Contribuabilul/plătitorul îşi poate exprima punctul de vedere faţă 
de constatările menţionate în procesul-verbal în termen de 5 zile 
lucrătoare de la comunicare.  
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 (5) Prevederile art. 113 alin. (2) lit. a), b), e), f), g), j), k) și l), art. 118 
alin. (8), art. 124, 125 şi art. 132 sunt aplicabile în mod 
corespunzător şi în cazul controlului inopinat.  

ART. 137 Reguli privind controlul operativ și inopinat 

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

(2) La începerea controlului operativ şi inopinat, inspectorul 
antifraudă este obligat să se legitimeze în condițiile legii.  

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

(4) La finalizarea controlului operativ şi inopinat se încheie procese-
verbale de control/acte de control, în condiţiile legii. 

13. ART 105:  

(1) Prin excepţie de la prevederile art. 105 alin. (3), 
conducătorul inspecţiei fiscale poate decide 
reverificarea unei anumite perioade.  

(2) Prin reverificare se înţelege inspecţia fiscală 
efectuată ca urmare a apariţiei unor date 
suplimentare necunoscute inspectorilor fiscali la 
data efectuării verificărilor, care influenţează 
rezultatele acestora.  

(3) Prin date suplimentare se înţelege informaţii, 
documente sau alte înscrisuri obţinute ca urmare a 
unor controale încrucişate, inopinate ori comunicate 
organului fiscal de către organele de urmărire 
penală sau de alte autorităţi publice ori obţinute în 
orice mod de organele de inspecţie, de natură să 
modifice rezultatele inspecţiei fiscale anterioare.  

ART. 144 Reverificarea 

Prin excepţie de la prevederile art. 138 alin. (18), conducătorul 
organului fiscal central competent poate decide reverificarea unei 
anumite perioade dacă de la data încheierii verificării fiscale şi până la 
data împlinirii termenului de prescripţie apar date suplimentare 
necunoscute organului fiscal la data efectuării verificării  

14. Nu exista reglementare  

 

ART. 181 Penalitatea de nedeclarare în cazul creanțelor fiscale 
administrate de organul fiscal central 

(1) Pentru obligaţiile fiscale principale nedeclarate sau declarate 
incorect de contribuabil/plătitor şi stabilite de organul de inspecţie 
fiscală prin decizii de impunere, contribuabilul/plătitorul 
datorează o penalitate de nedeclarare de 0,08% pe fiecare zi, 
începând cu ziua imediat următoare scadenței și până la data 
stingerii sumei datorate inclusiv, din obligaţiile fiscale principale 
nedeclarate sau declarate incorect de contribuabil/plătitor şi 
stabilite de organul de inspecţie fiscală prin decizii de impunere.  

(2) Penalitatea de nedeclarare stabilită potrivit alin. (1) se reduce, la 
cererea contribuabilului/plătitorului, cu 75% dacă obligaţiile 
fiscale principale stabilite prin decizie:  

a) se sting prin plată sau compensare până la termenul prevăzut 
la art. 156 alin. (1);  

b) sunt eşalonate la plată, în condiţiile legii. În acest caz, 
reducerea se acordă la finalizarea eşalonării la plată.  

(3) Penalitatea de nedeclarare prevăzută la alin. (1) se majorează 
cu 100% în cazul în care obligaţiile fiscale principale au rezultat 
ca urmare a săvârşirii unor fapte de evaziune fiscală, constatate 
de organele judiciare, potrivit legii.  

(4) Aplicarea penalităţii de nedeclarare prevăzută de prezentul 
articol nu înlătură obligaţia de plată a dobânzilor prevăzute de 
prezentul cod.  

(5) Penalitatea de nedeclarare constituie venit al bugetului de stat.  

(6) Organul fiscal nu stabileşte penalitatea de nedeclarare prevăzută 
de prezentul articol dacă aceasta este mai mică de 50 lei. 

(7) Penalitatea de nedeclarare nu se aplică dacă obligaţiile fiscale 
principale nedeclarate sau declarate incorect de 
contribuabil/plătitor şi stabilite de organul de inspecţie fiscală prin 
decizii de impunere rezultă din aplicarea unor prevederi ale 
legislaţiei fiscale de către contribuabil/plătitor, potrivit interpretării 
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organului fiscal cuprinsă în norme, instrucţiuni, circulare sau 
opinii comunicate contribuabilului/plătitorului de către organul 
fiscal central.  

(8) Despre aplicarea penalităţii de nedeclarare potrivit alin. (1) sau, 
după caz, despre neaplicarea acesteia potrivit alin. (6) sau (7), 
se consemnează şi se motivează în raportul de inspecţie fiscală. 
Prevederile art. 130 alin. (5) şi ale art. 131 alin. (2) sunt aplicabile 
în mod corespunzător.  

(9) În situaţia în care obligaţiile fiscale principale sunt stabilite de 
organul de inspecţie fiscală ca urmare a nedepunerii declaraţiei 
de impunere, se aplică numai penalitatea de nedeclarare, fără a 
se aplica sancţiunea contravenţională pentru nedepunerea 
declaraţiei.  

(10) Procedura de aplicare a prezentului articol se aprobă prin ordin 
al președintelui A.N.A.F..  

(11) Cu excepţia situaţiei prevăzute la alin. (3), penalitatea de 
nedeclarare nu poate fi mai mare decât nivelul creanței fiscale 
principale la care se aplică, ori de câte ori prin aplicarea metodei 
de calcul prevăzute la alin. (1) penalitatea de nedeclarare 
depăşeşte acest nivel. 

15. ART. 149 alin. 9:  

După înfiinţarea popririi, terţul poprit este obligat:  

a) să plătească, de îndată sau după data la care 
creanţa devine exigibilă, organului fiscal, suma 
reţinută şi cuvenită, în contul indicat de organul 
de executare;  

b) să indisponibilizeze bunurile mobile necorporale 
poprite, înştiinţând despre aceasta organul de 
executare.  

(…)  

ART. 149 alin. 12:  

În măsura în care este necesar, pentru achitarea sumei 
datorate la data sesizării băncii, potrivit alin. (11), sumele 
existente, precum şi cele viitoare provenite din încasările 
zilnice în conturile în lei şi în valută sunt indisponibilizate în 
limita sumei necesare pentru realizarea obligaţiei ce se 
execută silit, astfel cum aceasta rezultă din adresa de 
înfiinţare a popririi. Din momentul indisponibilizării, 
respectiv de la data şi ora primirii adresei de înfiinţare a 
popririi asupra disponibilităţilor băneşti, băncile nu 
procedează la decontarea documentelor de plată primite, 
respectiv la debitarea conturilor debitorilor, şi nu acceptă 
alte plăţi din conturile acestora până la achitarea integrală 
a obligaţiilor fiscale înscrise în adresa de înfiinţare a 
popririi, cu excepţia:  

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

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

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

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

ART. 236 alin. 9: 

După înfiinţarea popririi, terţul poprit este obligat:  

a) să plătească, de îndată sau după data la care creanţa devine 
exigibilă, organului fiscal, suma reţinută şi cuvenită, în contul 
indicat de organul de executare silită;  

b) să indisponibilizeze bunurile mobile necorporale poprite, 
înştiinţând despre aceasta organul de executare silită;  

c) în cazul înființării popririi asigurătorii, cu excepția popririi 
asigurătorii asupra sumelor din conturile bancare, să vireze, 
de îndată sau după data la care creanţa devine exigibilă, 
organului fiscal, suma indicată, în contul de garanții 
menționat de organul de executare silită. Suma virată 
reprezintă o garanție în sensul art. 211 lit. a). 

 

ART. 236 alin. 13: 

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

 

ART. 250 alin. 14 

În situația în care nici la a treia licitație nu se vinde bunul se 
organizează o nouă licitație. În acest caz bunul poate fi vândut la cel 
mai mare preț oferit, chiar dacă acesta este inferior prețului de pornire 
a licitației.  

 

 

17. ART 175 alin. 1:  

În cazul creanţelor fiscale stinse prin dare în plată, data 
stingerii este data emiterii deciziei prevăzute la alin. (3).  

ART. 263 alin.2 

În cazul creanţelor fiscale stinse prin dare în plată, data stingerii este 
data procesului-verbal de trecere în proprietatea publică a bunului 
imobil.  

18. ART. 205:  

(1) Împotriva titlului de creanţă, precum şi împotriva 
altor acte administrative fiscale se poate formula 
contestaţie potrivit legii. Contestaţia este o cale 
administrativă de atac şi nu înlătură dreptul la 
acţiune al celui care se consideră lezat în drepturile 
sale printr-un act administrativ fiscal sau prin lipsa 
acestuia, în condiţiile legii.  

(2) Este îndreptăţit la contestaţie numai cel care 
consideră că a fost lezat în drepturile sale printr-un 
act administrativ fiscal sau prin lipsa acestuia.  

 

ART. 268 Posibilitatea de contestare 

(1) Împotriva titlului de creanţă, precum şi împotriva altor acte 
administrative fiscale se poate formula contestaţie potrivit 
prezentului titlu. Contestaţia este o cale administrativă de atac şi 
nu înlătură dreptul la acţiune al celui care se consideră lezat în 
drepturile sale printr-un act administrativ fiscal.  

(2) Este îndreptăţit la contestaţie numai cel care consideră că a fost 
lezat în drepturile sale printr-un act administrativ fiscal.  

(3) Baza de impozitare şi creanţa fiscală stabilite prin decizie de 
impunere se contestă numai împreună.  

(4) Pot fi contestate în condiţiile alin. (3) şi deciziile de nemodificare 
a bazei de impozitare prin care nu sunt stabilite creanţe fiscale.  

(5) În cazul deciziilor referitoare la baza de impozitare, reglementate 
potrivit art. 99 alin. (1), contestaţia se poate depune de orice 
persoană care participă la realizarea venitului.  

(6) Bazele de impozitare constatate separat într-o decizie referitoare 
la baza de impozitare pot fi atacate numai prin contestarea 
acestei decizii.  

19. ART. 206 alin. 2:  

Obiectul contestaţiei îl constituie numai sumele şi măsurile 
stabilite şi înscrise de organul fiscal în titlul de creanţă sau 
în actul administrativ fiscal atacat, cu excepţia contestaţiei 
împotriva refuzului nejustificat de emitere a actului 
administrativ fiscal.  

ART. 269 Forma și conținutul contestației 

(1) Contestaţia se formulează în scris şi va cuprinde:  

a) datele de identificare a contestatorului;  

b) obiectul contestaţiei;  

c) motivele de fapt şi de drept;  

d) dovezile pe care se întemeiază;  

e) semnătura contestatorului sau a împuternicitului acestuia. 
Dovada calităţii de împuternicit al contestatorului, persoană 
fizică sau juridică, se face potrivit legii. 

(2) Obiectul contestaţiei îl constituie numai sumele şi măsurile 
stabilite şi înscrise de organul fiscal în titlul de creanţă sau în 
actul administrativ fiscal atacat.  

(3) În contestaţiile care au ca obiect sume, se specifică cuantumul 
sumei totale contestate, individualizată pe categorii de creanţe 
fiscale, precum şi accesorii ale acestora. În situaţia în care se 
constată nerespectarea acestei obligaţii, organul fiscal de 
soluţionare competent solicită contestatorului, în scris, ca acesta 
să precizeze, în termen de 5 zile de la comunicarea solicitării, 
cuantumul sumei contestate, individualizată. În cazul în care 
contestatorul nu comunică suma, se consideră contestat întregul 
act administrativ fiscal atacat.  

(4) Contestaţia se depune la organul fiscal emitent al actului 
administrativ atacat şi nu este supusă taxelor extrajudiciare de 
timbru.  

20. ART. 214:  

(1) Organul de soluţionare competent poate suspenda, 
prin decizie motivată, soluţionarea cauzei atunci când:  

a) organul care a efectuat activitatea de control a 
sesizat organele în drept cu privire la existenţa 
indiciilor săvârşirii unei infracţiuni a cărei 
constatare ar avea o înrâurire hotărâtoare asupra 

ART. 277 Suspendarea procedurii de soluționare a contestației pe 
cale administrativă 

(1) Organul de soluţionare competent poate suspenda, prin decizie 
motivată, soluţionarea cauzei atunci când:  

a) organul care a efectuat activitatea de control a sesizat 
organele în drept cu privire la existenţa indiciilor săvârşirii 
unei infracţiuni în legătură cu mijloacele de probă privind 
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soluţiei ce urmează să fie dată în procedură 
administrativă;  

b) soluţionarea cauzei depinde, în tot sau în parte, 
de existenţa sau inexistenţa unui drept care face 
obiectul unei alte judecăţi.  

(2) Organul de soluţionare competent poate suspenda 
procedura, la cerere, dacă sunt motive întemeiate. 
La aprobarea suspendării, organul de soluţionare 
competent va stabili şi termenul până la care se 
suspendă procedura. Suspendarea poate fi 
solicitată o singură dată.  

(3) Procedura administrativă este reluată la încetarea 
motivului care a determinat suspendarea sau, 
după caz, la expirarea termenului stabilit de 
organul de soluţionare competent potrivit alin. (2), 
indiferent dacă motivul care a determinat 
suspendarea a încetat sau nu.  

(4) Hotărârea definitivă a instanţei penale prin care se 
soluţionează acţiunea civilă este opozabilă 
organelor fiscale competente pentru soluţionarea 
contestaţiei, cu privire la sumele pentru care statul 

s-a constituit parte civilă. 

stabilirea bazei de impozitare şi a cărei constatare ar avea o 
înrâurire hotărâtoare asupra soluţiei ce urmează să fie dată 
în procedură administrativă;  

b) soluţionarea cauzei depinde, în tot sau în parte, de existenţa 
sau inexistenţa unui drept care face obiectul unei alte 
judecăţi.  

(2) La cererea contestatorului, organul de soluţionare competent 
suspendă procedura, şi stabileşte termenul până la care aceasta 
se suspendă. Termenul de suspendare nu poate fi mai mare de 
6 luni de la data acordării. Suspendarea poate fi solicitată o 
singură dată.  

(3) Procedura administrativă este reluată la încetarea motivului care 
a determinat suspendarea sau, după caz, la expirarea termenului 
stabilit de organul de soluţionare competent potrivit alin. (2), 
indiferent dacă motivul care a determinat suspendarea a încetat 
sau nu.  

(4) Hotărârea definitivă a instanţei penale prin care se soluţionează 
acţiunea civilă este opozabilă organelor de soluţionare 
competente, cu privire la sumele pentru care statul s-a constituit 
parte civilă. 

21. ART. 216:  

(1) Prin decizie contestaţia va putea fi admisă, în 
totalitate sau în parte, ori respinsă.  

(2) În cazul admiterii contestaţiei se decide, după caz, 
anularea totală sau parţială a actului atacat.  

(3) Prin decizie se poate desfiinţa total sau parţial actul 
administrativ atacat, situaţie în care urmează să se 
încheie un nou act administrativ fiscal care va avea în 
vedere strict considerentele deciziei de soluţionare.  

3.1 Soluţia de desfiinţare este pusă în executare în 
termen de 30 de zile de la data comunicării 
deciziei, iar noul act administrativ fiscal emis 
vizează strict aceeaşi perioadă şi acelaşi obiect 
al contestaţiei pentru care s-a pronunţat soluţia 
de desfiinţare.  

(4) Prin decizie se poate suspenda soluţionarea cauzei, 
în condiţiile prevăzute de art. 214. 

ART. 279 alin. 3 

Prin decizie se poate desfiinţa total sau parţial, actul administrativ 
atacat în situaţia în care din documentele existente la dosar şi în urma 
demersurilor întreprinse la organul fiscal emitent al actului atacat nu se 
poate stabili situaţia de fapt în cauza dedusă soluţionării prin raportare 
la temeiurile de drept invocate de organul emitent şi de contestator. În 
acest caz, organul emitent al actului desfiinţat urmează să încheie un 
nou act administrativ fiscal care trebuie să aibă în vedere strict 
considerentele deciziei de soluţionare a contestației. Pentru un tip de 
creanţă fiscală şi pentru o perioadă supusă impozitării desfiinţarea 
actului administrativ fiscal se poate pronunţa o singură dată.  

 

ART. 279 alin. 6 

Prin decizie se poate constata nulitatea actului atacat.  
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22. ART. 218:  

(1) Decizia privind soluţionarea contestaţiei se 
comunică contestatorului, persoanelor introduse, în 
condiţiile art. 44, precum şi organului fiscal emitent 
al actului administrativ atacat.  

(2) Deciziile emise în soluţionarea contestaţiilor pot fi 
atacate de către contestatar sau de către 
persoanele introduse în procedura de soluţionare a 
contestaţiei potrivit art. 212, la instanţa 
judecătorească de contencios administrativ 
competentă, în condiţiile legii.  

(3) În situaţia atacării la instanţa judecătorească de 
contencios administrativ competentă potrivit alin. (2) 
a deciziei prin care s-a dispus desfiinţarea, 
încheierea noului act administrativ fiscal ca urmare a 
soluţiei de desfiinţare emise în procedura de 
soluţionare a contestaţiei se face după ce hotărârea 
judecătorească a rămas definitivă şi irevocabilă.  

 

ART. 281 Comunicarea deciziei și calea de atac 

(1) Decizia privind soluţionarea contestaţiei se comunică 
contestatorului, persoanelor introduse în procedura de 
soluţionare a contestaţiei, precum şi organului fiscal emitent al 
actului administrativ atacat.  

(2) Deciziile emise în soluţionarea contestaţiilor împreună cu actele 
administrative fiscale la care se referă pot fi atacate de către 
contestator sau de către persoanele introduse în procedura de 
soluţionare a contestaţiei, la instanţa judecătorească de 
contencios administrativ competentă, în condiţiile legii.  

(3) În situaţia atacării la instanţa judecătorească de contencios 
administrativ competentă potrivit alin. (2) a deciziei prin care s-a 
dispus desfiinţarea, încheierea noului act administrativ fiscal ca 
urmare a soluţiei de desfiinţare emise în procedura de 
soluţionare a contestaţiei se face în termen de 30 de zile de la 
data aducerii la cunoştinţa organului fiscal a deciziei de 
desfiinţare.  

(4) În situaţia în care instanţa judecătorească de contencios 
administrativ competentă potrivit alin. (2) admite, în totalitate sau 
în parte, acţiunea prevăzută la alin. (3), organul fiscal emitent 
anulează în mod corespunzător noul act administrativ fiscal, 
precum și, după caz, actele administrative subsecvente iar 
contestatorul este pus în situația anterioară emiterii deciziei de 
desființare.  

(5) În situaţia nesoluţionării contestaţiei în termen de 6 luni de la 
data depunerii contestaţiei contestatorul se poate adresa 
instanţei de contencios administrativ competentă pentru anularea 
actului. La calculul acestui termen nu sunt incluse perioadele în 
care procedura de soluționare a contestației este suspendată 
potrivit art. 277.  

(6) Procedura de soluţionare a contestaţiei încetează la data la care 
organul fiscal a luat la cunoștință de acțiunea în contencios 
administrativ formulată de contribuabil/plătitor.  

(7) În situaţia atacării la instanţa judecătorească de contencios 
administrativ competentă potrivit alin. (2) a deciziei prin care s-a 
respins contestaţia de către organul fiscal fără ca acesta să intre 
în cercetarea fondului raportului juridic fiscal, dacă instanţa 
constată că soluţia adoptată de către organul fiscal este nelegală 
şi/sau netemeinică, se va pronunţa şi asupra fondului raportului 
juridic fiscal.  
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