
GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedu-

ră fiscală, precum și pentru  anularea unor obligaţii accesorii

Având în vedere contextul global, măsurile adoptate la nivel internațional pentru
protejarea sănătății  propriilor cetățeni,  dar și pentru menținerea unor condiții  economice
favorabile,  este  imperios  necesară  introducerea  obligativității  comunicării  prin  mijloace
electronice  cu contribuabilii  persoane juridice,  asocieri  şi  alte  entităţi  fără  personalitate
juridică,  precum şi  persoanele  fizice  care  desfăşoară  o  profesie  liberală  sau  exercită  o
activitate economică în mod independent,

în condițiile crizei sanitare internaționale, responsabilitatea majoră a Statului român
este de a proteja sănătatea cetățenilor săi. În acest sens, limitarea interacțiunii fizice dintre
autorități și cetățeni, implică efortul instituțiilor și autorităților de a lua măsurile necesare
de ordin sanitar și administrativ, context în care se înscrie și comunicarea, prin mijloace
electronice, între acestea și organele fiscale ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală
(ANAF), astfel încât să aibă acces la datele disponibile, 

luând  în  considerare  necesitatea  comunicării  prin  mijloace  electronice  atât  cu
contribuabilii,  cât  și  cu autorităţile  publice,  instituţiile  publice  sau de interes  public,  în
această perioadă de pandemie, se impune reglementarea obligativității înrolării în sistemele
informatice  special  create  de  Ministerul  Finanțelor  și  adoptarea  în  regim de  urgență  a
cadrului legal corespunzător,

având în vedere faptul că înrolarea în sistemul informatic al Ministerului Finanțelor/
Agenției  Naționale  de  Administrare  Fiscală  presupune  achiziționarea  de  certificate
calificate de către contribuabili iar pentru a avea acces la PatrimVen, autorităţile publice,
instituţiile  publice  sau  de  interes  public  trebuie  să  încheie  protocoale  cu  ANAF,  este
necesară acordarea unui termen pentru efectuarea tuturor acestor demersuri administrative,
de la data intrării în vigoare a prezentului act normativ și până la data aplicării efective a
acestuia,

în  contextul  declarării  stării  de  urgență/alertă  pe  teritoriul  României,  rezultă
necesitatea  adoptării  în  regim de  urgență  a  unor  măsuri  care  să  permită  o  comunicare
eficientă prin mijloace electronice atât  între autoritățile publice, instituțiile publice și de
interes public și organele fiscale, pe de o parte, cât și între organele fiscale și contribuabili,
pe de altă  parte,  astfel  încât  să se asigure o exercitare  corespunzătoare  a atribuțiilor  și
competențelor  acestora,  a  drepturilor  contribuabililor,  în  condițiile  protejării  sănătății
cetățenilor,

1



în vederea evitării blocajelor în activitatea organelor fiscale centrale ca urmare a
numeroaselor solicitări scrise, din partea autorităților publice, instituțiilor publice sau de
interes  public  neînrolate  în  PatrimVen,  referitoare  la  sursele  de  venituri,  angajatorii
acestora,  ș.a,  dar  și  pentru  contribuabilii,  cu  precădere  din  mediul  rural,  care  solicită
certificate de atestare fiscală sau adeverințe de venit pentru a benefica de diverse ajutoare
financiare din partea unităților administrativ-teritoriale,

având în vedere că în prezent nu există posibilitatea îndreptării erorilor materiale
din  documentele  de  plată  aferente  unor  obligații  fiscale  administrate  de  organe  fiscale
diferite,  în  contextul  numeroaselor  sesizări  primite  de la  contribuabili,  precum și  de  la
unitățile  administrativ-teritoriale  și  a  organelor  fiscale  centrale  cu  privire  la  efectuarea
eronată  a  plății  amenzilor  aplicate  după  declararea  stării  de  urgență/alertă,  rezultă
necesitatea  creării  cadrului  legal  în  vederea  soluționării  favorabile  a  cererilor
contribuabililor,

neadoptarea în regim de urgență conduce la începerea sau continuarea procedurii de
executare silită, deși contribuabilii au efectuat plata, dar într-un cont eronat, 

având în vedere buna credință a contribuabililor în plata amenzilor/a jumătate din
minimul legal al amenzii în termenul de 15 zile și pentru a evita anularea acestui beneficiu
pentru faptul că amenda a fost achitată la alt buget sau organ fiscal decât cel căruia i se
cuvenea potrivit legii, 

nepromovarea unei astfel de măsuri ar avea consecinţe negative, în contextul actual
al pandemiei, întrucât contribuabilii ar fi nevoiți să se deplaseze la sediul organului fiscal
pentru a solicita, pe de o parte, restituirea sumelor plătite în contul bugetar eronat și, pe de
altă parte, pentru a achita suma în cauză în contul corect, cu posibile consecinţe asupra
transmiterii virusului SARS-CoV-2,

luând în considerare necesitatea aplicării unui tratament unitar din partea Statului
român pentru  debitorii  care au fost  supuși  unei  inspecţii  fiscale  sau verificării  situaţiei
fiscale personale ori verificării  documentare,  ca urmare a unor acțiuni de control, astfel
încât  aceștia  să nu fie  dezavantajați  față  de ceilalți  contribuabili  care se  află  în  situații
similare,

neadoptarea  acestor  reglementări  privind  acordarea  facilităților  fiscale  ar  putea
conduce la crearea unor discriminări  față de alți  contribuabili  care pot accesa faciltățile
fiscale adoptate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi
completarea  Legii  nr.  227/2015 privind  Codul  fiscal,  precum şi  pentru  instituirea  unor
măsuri fiscale, cu modificările și completările ulterioare ori prin Ordonanța de urgență a
Guvernului  nr.  19/2021  privind  unele  măsuri  fiscale,  precum  şi  pentru  modificarea  şi
completarea unor acte normative în domeniul fiscal,  

În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situa-
ții de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

  În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

    Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.
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Art. I  – Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, publicată în Mo-
nitorul Oficial al României, Partea I, nr. 547 din 23 iulie 2015, cu modificările şi comple-
tările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 69, după alineatul (1), se introduce un nou alineat, alin. (11), care
va avea următorul cuprins:

"(11) Autoritățile publice, instituțiile publice sau de interes public sunt obligate să se
înroleze în sistemul informatic PatrimVen astfel cum acesta este definit la art. 701 alin. (2)."

2.  La articolul 79, după alineatul (1), se introduc două noi alineate, alin. (11) și
(12), care vor avea următorul cuprins:

"(11) Prin excepție de la alin. (1), contribuabilii/plătitorii persoane juridice, asocieri şi
alte entităţi fără personalitate juridică, precum şi persoane fizice care desfăşoară o profesie li-
berală sau exercită o activitate economică în mod independent într-una din formele prevăzute
de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economi-
ce de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, cu modificările şi completările
ulterioare, sunt obligați să transmită organului fiscal central documente de natura celor prevă-
zute la alin. (1) prin mijloace electronice de transmitere la distanță în condițiile prezentului ar-
ticol, respectiv prin înrolarea în sistemul de comunicare electronică dezvoltat de Ministerul Fi-
nanţelor/A.N.A.F..

 (12) În situația în care contribuabilii/plătitorii nu își îndeplinesc obligația comunicării
prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanţă a cererilor, înscrisurilor sau
oricăror altor documente în condițiile alin. (11), iar acestea sunt depuse la organul fiscal cen-
tral în format letric, nu vor fi luate în considerare, urmând ca acesta să notifice contribuabilii/
plătitorii cu privire la obligativitatea comunicării prin intermediul  mijloacelor electronice de
transmitere la distanţă."

3. La articolul 164, alineatele (2) și (7) se modifică și vor avea următorul cuprins:
”(2) Dispozițiile alin. (1) se aplică și în cazul în care plata s-a efectuat în alt buget de-

cât cel al cărui venit este creanța fiscală plătită, cu condiția ca plata să nu fi stins creanțele da-
torate bugetului în care s-a încasat suma plătită eronat, cu excepția cazului în care în evidența
fiscală debitorul înregistrează sume plătite în plus cel puțin la nivelul plății eronate.

[...]
(7) Prevederile prezentului articol se aplică în mod corespunzător și în următoarele si-

tuații:
a) documentele de plată sunt întocmite de terții popriți;
b) creanța fiscală este administrată de organ fiscal diferit. În acest caz, cererea se depu-

ne de debitor la organul fiscal la care s-a creditat contul bugetar cu plata efectuată eronat.”
Art. II. -   (1) Dobânzile, penalităţile şi toate accesoriile aferente obligaţiilor bugetare

principale  administrate  de organul fiscal  central  cu scadenţe anterioare  datei  de 31 martie
2020 inclusiv şi individualizate în decizii de impunere emise ca urmare a unei inspecţii fiscale
sau verificării situaţiei fiscale personale începute după data intrării în vigoare a Ordonanței de
urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 pri-
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vind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale, cu modificările și comple-
tările ulterioare și pentru care s-a comunicat decizia de impunere până la data intrării în vigoa-
re a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2021 privind unele măsuri fiscale, precum şi
pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul fiscal, se anulează dacă
sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a) toate diferenţele de obligaţii bugetare principale individualizate în decizia de impu-
nere sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de art. 22 din Legea nr. 207/2015 privind Co-
dul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 30 de zile de
la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență;

b) cererea de anulare a accesoriilor se depune, sub sancţiunea decăderii, până la data
de 31 ianuarie 2022 inclusiv.

(2) Dispozițiile alin. (1) sunt aplicabile și în situația în care obligațiile bugetare principa-
le au fost stinse până la data până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență,
cu condiția ca cererea să fie depusă până la termenul prevăzut la alin.(1) lit b).

 (3) Dobânzile, penalităţile şi toate accesoriile care pot fi anulate potrivit prezentului
articol  şi  care  au  fost  stinse  atât  înainte,  cât  și  după  data  intrării  în  vigoare  a  prezentei
ordonanţe de urgenţă, se restituie potrivit Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările
ulterioare.”

Art. III. -   (1) Dobânzile, penalităţile şi toate accesoriile aferente obligaţiilor bugetare
principale  administrate  de organul fiscal  central  cu scadenţe anterioare  datei  de 31 martie
2020 inclusiv şi individualizate în decizii de impunere emise ca urmare a unei verificări docu-
mentare și pentru care s-a comunicat decizia de impunere după data intrării în vigoare a Ordo-
nanței  de  urgență  a  Guvernului  nr.  69/2020  pentru  modificarea  şi  completarea  Legii  nr.
227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale, cu modificări-
le și completările ulterioare, dar nu mai târziu de 31 ianuarie 2022, se anulează dacă sunt înde-
plinite cumulativ următoarele condiţii:
    a) toate diferenţele de obligaţii bugetare principale individualizate în decizia de impunere
sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de art. 22 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de
procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, până la termenul de plată prevă-
zut la art. 156 alin. (1) din aceeaşi lege în cazul deciziilor de impunere comunicate după data
intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, respectiv în termen de 30 de zile de la
data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență în cazul deciziilor de impunere comu-
nicate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență;
   b) cererea de anulare a accesoriilor se depune, sub sancţiunea decăderii, până la data de 31
ianuarie 2022 inclusiv, respectiv în termen de 90 de zile de la comunicarea deciziei de impu-
nere dacă termenul de 90 de zile se împlineşte după 31 ianuarie 2022 inclusiv.

(2) Dispozițiile alin. (1) sunt aplicabile și în situația în care obligațiile bugetare principa-
le au fost stinse până la data până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență,
cu condiția ca cererea să fie depusă până la termenul prevăzut la alin.(1) lit b).

 (3) Dobânzile, penalităţile şi toate accesoriile care pot fi anulate potrivit prezentului ar-
ticol şi care au fost stinse atât înainte, cât și după data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe
de urgenţă, se restituie potrivit Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.”
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Art. IV. -  (1) Prevederile art. I pct. 1 se aplică începând cu data de întâi a lunii urmă-
toare celei de a patra luni de la data publicării prezentei ordonanțe de urgență  în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

(2) Prevederile art. I pct. 2 se aplică începând cu data de întâi a lunii următoare celei
de a treia luni de la data publicării prezentei  ordonanțe de urgență în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

PRIM-MINISTRU

FLORIN-VASILE CÎȚU

Contrasemnează:

Ministrul finanțelor,

Alexandru NAZARE
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