GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. I.7 din Legea nr.
186/2022 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.
Art. I. - Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 547 din 23 iulie 2015, cu modificările și completările
ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
1. La articolul 47, alineatul (15) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(15) Actul administrativ fiscal emis în formă electronică se comunică prin mijloace electronice
de transmitere la distanţă potrivit alin. (16) sau (17), după caz, iar acesta se consideră comunicat
la data punerii la dispoziția contribuabilului/plătitorului prin aceste mijloace.”
2. La articolul 52, alineatele (1), (3), (16) și (19) se modifică și vor avea următorul cuprins:
„(1) Soluția fiscală individuală anticipată este actul administrativ emis de organul fiscal central în
vederea soluționării unei cereri a contribuabilului/plătitorului referitoare la reglementarea unei
situații fiscale de fapt viitoare. Cererea pentru emiterea soluției fiscale se depune pentru o
singură situație fiscală de fapt viitoare și o singură obligație fiscală principală. Situația fiscală de
fapt viitoare se apreciază în funcție de data depunerii cererii.
(…)
(3) Anterior depunerii cererii de emitere a unei soluții fiscale individuale anticipate sau de
emitere/modificare a unui acord de preț în avans, contribuabilul/plătitorul poate solicita în scris
organului fiscal competent o discuție preliminară pentru emiterea unei soluții fiscale, respectiv
pentru încheierea unui acord sau, după caz, a condițiilor pentru modificarea acordului.
(…)
(16) Emiterea unei soluții fiscale individuale anticipate se supune unei taxe de emitere după cum
urmează:
a) de 5.000 euro, la cursul comunicat de Banca Națională a României pentru ziua efectuării
plății, pentru contribuabilii mari și contribuabilii nerezidenți;
b) de 3.000 euro, la cursul comunicat de Banca Națională a României pentru ziua efectuării
plății, pentru celelalte categorii de contribuabili/plătitori.
(…)
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(19) Contribuabilul/Plătitorul solicitant are dreptul la restituirea taxei achitate în cazul în care
organul fiscal competent respinge emiterea/modificarea acordului de preț în avans.
3. La articolul. 52, după alineatul (19) se introduce un nou alineat, alin. (191), cu următorul
cuprins:
„(191) Contribuabilul/Plătitorul solicitant nu are dreptul la restituirea taxei achitate pentru
emiterea soluției fiscale individuale anticipate în cazul în care cererea intră în procedura de
analiză pe fond în vederea soluționării prin emiterea ordinului ministrului finanțelor de
aprobare/respingere a cererii de emitere a soluției fiscale individuale anticipate. Prin excepție,
taxa
pentru
emiterea
soluției
fiscale
individuale
anticipate
se
restituie
contribuabilului/plătitorului în următoarele situații:
a) Contribuabilul/Plătitorul renunță la cererea pentru emiterea soluției fiscale individuale
anticipate în 15 zile de la data depunerii cererii, termenul alocat analizei prealabile;
b) Contribuabilul/plătitorul care este notificat de organul fiscal competent despre faptul că
cererea nu a fost luată în considerare ca urmare a analizei prealabile și, totodată, despre
posibilitatea depunerii unei noi cereri sau renunțarea la cererea curentă, comunică opțiunea sa cu
privire la renunțare și solicită restituirea taxei de emitere.”
4. La articolul 59, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(4) Natura informaţiilor, periodicitatea, precum şi modelul declaraţiilor se aprobă prin ordin al
preşedintelui A.N.A.F. și/sau al președintelui Autorității Vamale Române, după caz.”
5. La articolul 65, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(7) Competenţa de efectuare a constatării la faţa locului de către organul fiscal central se poate
delega altui organ fiscal central din cadrul A.N.A.F. sau Autoritatea Vamală Română, în
condiţiile stabilite prin ordin al preşedintelui A.N.A.F. și/sau al președintelui Autorității
Vamale Române, după caz.”
6. La articolul 701, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(1) Furnizarea de informaţii şi documente între Ministerul Finanţelor/A.N.A.F. şi autorităţile
publice, instituţiile publice şi de interes public, precum şi alte persoane juridice de drept privat,
în temeiul prezentului cod sau al altor acte normative, se realizează, în formă dematerializată,
astfel:
a) în cazul autorităţilor publice, instituţiilor publice şi de interes public definite conform art.
11 alin. (3) lit. a1) utilizând sistemul informatic propriu al Ministerului Finanţelor/A.N.A.F.,
denumit PatrimVen;
b) în cazul persoanelor juridice de drept privat utilizând sisteme informatice dedicate.”
7. La articolul 83, alineatele (2), (4) și (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„(2) Pe baza datelor transmise potrivit prevederilor alin. (1), Ministerul Finanţelor atribuie
numărul de identificare fiscală, înregistrează fiscal persoanele fizice nerezidente prevăzute la
alin. (1), cu excepţia cazului în care aceste persoane sunt înregistrate fiscal și comunică
Oficiului Național al Registrului Comerțului informația referitoare la înregistrarea fiscală
în aceeași zi sau cel mai târziu a doua zi. Totodată se emite certificatul de înregistrare
fiscală care se păstrează de către organul fiscal până la data ridicării de către contribuabil
sau împuternicitul acestuia.
(…)
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(4) Odată cu solicitarea deschiderii unui cont bancar sau închirierea unei casete de valori,
instituţiile de credit transmit organului fiscal central solicitarea de atribuire a numărului de
identificare fiscală sau, după caz, a codului de înregistrare fiscală, pentru persoanele fizice
nerezidente sau pentru persoanele juridice care nu deţin cod de identificare fiscală. Pe baza
datelor transmise, Ministerul Finanţelor atribuie numărul de identificare fiscală sau, după caz,
codul de înregistrare fiscală, înregistrează fiscal persoana respectivă şi comunică instituţiei de
credit informaţia referitoare la înregistrarea fiscală în termen de 5 zile de la data solicitării
atribuirii numărului de identificare fiscală sau, după caz, a codului de înregistrare fiscală.
Totodată se emite certificatul de înregistrare fiscală care se păstrează de către organul fiscal până
la data ridicării de către contribuabil sau împuternicitul acestuia. În cazul în care solicitarea de
atribuire a numărului de identificare fiscală sau, după caz, a codului de înregistrare fiscală, se
realizează prin intermediul aplicaţiei on-line a A.N.A.F., numărul de identificare fiscală sau,
după caz, codul de înregistrare fiscală se comunică instituţiei de credit prin aplicaţia on-line spre
a fi înregistrat în evidenţele informatice ale acesteia.
(5) Pentru contribuabilii nerezidenţi care nu au un sediu permanent pe teritoriul României,
organul fiscal poate comunica contribuabilului nerezident, prin mijloace electronice stabilite prin
ordin al preşedintelui A.N.A.F, informaţii conţinute în certificatul de înregistrare fiscală. În acest
caz, certificatul de înregistrare fiscală se păstrează de organul fiscal până la data ridicării de către
contribuabil sau împuternicitul acestuia.”
8. La articolul 83, alineatul (3) se abrogă.
9. La articolul 94, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(3) Rezerva verificării ulterioare se anulează numai la împlinirea termenului de prescripţie a
dreptului de a stabili creanţe fiscale sau ca urmare a inspecţiei fiscale ori a verificării situaţiei
fiscale personale, finalizată cu raport de inspecție/raport de verificare și decizie emisă
potrivit prezentului cod.”
10. La articolul 111 alineatul (2), după litera e) se introduce o nouă literă, lit. f), cu
următorul cuprins:
„f) pe perioada cuprinsă între data decesului persoanei fizice la care era în curs de
desfășurare o acțiune de inspecție fiscală/verificare a situației fiscale personale și data luării
la cunoștință de către organul de inspecție/verificare că există sau nu succesori, după caz.”
11. La articolul 124, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(2) Contribuabilul/plătitorul are obligația să colaboreze la constatarea stărilor de fapt fiscale.
Acesta este obligat să dea informații, să prezinte la locul de desfășurare a inspecției fiscale toate
documentele, precum și orice alte date necesare clarificării situațiilor de fapt relevante din punct
de vedere fiscal. De comun acord cu organele de inspecție fiscală, colaborarea
contribuabilului/plătitorului la constatarea stărilor de fapt fiscale se poate realiza și prin
utilizarea mijloacelor electronice de comunicare la distanță.”
12. La articolul 126 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„a) 180 de zile pentru contribuabilii mari, pentru contribuabilii/plătitorii care au sedii secundare,
indiferent de mărime, precum și pentru contribuabilii nerezidenți;”
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13. La articolul 132, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alin. (4) și (5), cu
următorul cuprins:
„(4) După sesizarea organelor de urmărire penală, inspecția fiscală încetează numai pentru
situațiile prevăzute la alin.(1).
(5) Dacă după sesizarea organelor de urmărire penală, procurorul, prin ordonanță,
dispune clasarea ori renunțarea la urmărirea penală sau dacă după trimiterea în judecată
instanța lasă nesoluționată acțiunea civilă, organul de inspecție fiscală poate relua
inspecția. În acest caz, se transmite un nou aviz de inspecție fiscală.”
14. La articolul 1371, după alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alin. (4) - (6), cu
următorul cuprins:
„(4) Punctul de vedere al contribuabilului/plătitorului exprimat potrivit alin. (3), se
analizează la nivelul Direcției generale antifraudă fiscală.
(5) În măsura în care, din analiza prevăzută la alin. (4), reiese că este necesară refacerea
controlului și/sau a procesului-verbal/actului de control, după caz, conducătorul structurii
dispune măsurile necesare.
(6) Punctul de vedere al contribuabilului/plătitorului, împreună cu analiza menționată la
alin. (4,) se valorifică de către organele competente.”
15. La articolul 150 alineatul (5), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:
„a) prin ordin al preşedintelui A.N.A.F. și/sau al președintelui Autorității Vamale Române,
după caz, în cazul creanţelor fiscale administrate de organul fiscal central;”
16. La articolul 151, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:
„(1) Delimitarea competenţelor diferitelor structuri de control din cadrul A.N.A.F. și/sau din
cadrul Autorității Vamale Române se realizează prin ordin al preşedintelui A.N.A.F. și/sau al
președintelui Autorității Vamale Române, după caz.
(2) Structurile de control din cadrul A.N.A.F. și/sau din cadrul Autorității Vamale Române
au obligaţia de a colabora în scopul efectuării controlului fiscal prevăzut de prezentul titlu, în
condiţiile stabilite prin ordinul prevăzut la alin. (1).”
17. După articolul 162 se introduce un nou articol, art. 1621, cu următorul cuprins:
„Art. 1621
Publicarea listelor contribuabililor care nu au obligații restante
(1) Organul fiscal central, precum și organul fiscal local, au obligaţia de a publica pe pagina de
internet proprie lista contribuabililor care au declarat și au achitat la scadență obligațiile fiscale
de plată și care nu au obligații restante.
(2) Lista se publică trimestrial, până în ultima zi a primei luni din trimestrul următor celui de
raportare.
(3) Procedura de aplicare a prezentului articol se aprobă:
a) în cazul creanţelor fiscale administrate de organul fiscal central, prin ordin al preşedintelui
A.N.A.F.;
b) în cazul creanţelor fiscale administrate de organul fiscal local, prin hotărâre a consiliului
local.”
18. La articolul 165 alineatul (6), literele a) - c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
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„a) obligaţiile fiscale, altele decât cele înscrise la masa credală, în ordinea vechimii;
b) obligaţiile fiscale cu termene de plată stabilite în planul de reorganizare judiciară
aprobat şi confirmat în condiţiile legii, precum şi obligaţiile fiscale accesorii datorate pe
perioada reorganizării, dacă în plan s-au prevăzut calcularea şi plata acestora;
c) obligaţiile fiscale admise la masa credală potrivit legii, în ordinea vechimii, până la
stingerea integrală a acestora, în situaţia contribuabililor aflaţi în stare de faliment;”
19. La articolul 167, alineatele (11) și (12) se modifică și vor avea următorul cuprins:
„(11) Pentru debitorii care se află sub incidenţa legislaţiei privind insolvenţa şi care depun un
decont cu sumă negativă de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare după data
deschiderii procedurii insolvenţei, suma aprobată la rambursare se compensează în condiţiile
prezentului articol cu obligaţiile fiscale înregistrate de către aceștia, altele decât cele înscrise
la masa credală.
(12) Suma negativă de taxă pe valoarea adăugată înscrisă în decontul de taxă pe valoarea
adăugată aferentă perioadei fiscale anterioare datei deschiderii procedurii insolvenţei se
compensează în condiţiile prezentului articol cu obligaţiile fiscale ale debitorului înscrise la
masa credală.”
20. Articolul 179 se modifică după cum urmează:
„Art. 179
Dobânzi şi penalităţi de întârziere în cazul deschiderii procedurii insolvenţei
Pentru creanţele fiscale datorate de debitorii cărora li s-a deschis procedura insolvenţei se
calculează și datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere, potrivit legii care reglementează
această procedură.”
21. La articolul 184 alineatul (6), litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:
„e) obligaţiile fiscale/bugetare care reprezintă ajutor de stat de recuperat acordat din surse sau
resurse de stat ori gestionate de stat, cele care reprezintă fonduri europene sau fonduri publice
naţionale aferente fondurilor europene, precum şi cele care reprezintă taxe vamale, accize şi
taxă pe valoarea adăugată pentru care administrarea, cu excepţia inspecţiei fiscale şi a
executării silite, revine Autorităţii Vamale Române;”
22. La articolul 194 alineatul (1), după litera o) se introduce o nouă literă, lit. p), cu
următorul cuprins:
„p) să se achite sumele stabilite prin decizia de recuperare a ajutoarelor de stat emisă de către
Comisia Europeană sau de către autoritățile publice naționale în calitate de furnizor de ajutor de
stat, în ziua imediat următoare comunicării acestei decizii.”
23. La articolul 204, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (11), cu următorul
cuprins:
„(11) Pentru debitorii prevăzuți la alin. (1) eşalonarea la plată se acordă numai cu condiția
constituirii garanțiilor prevăzute la art. 193 alin. (6) lit. a) și/sau b), după caz.”
24. La articolul 2091 alineatul (6), litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:
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„f) obligaţiile fiscale/bugetare care reprezintă ajutor de stat de recuperat acordat din surse sau
resurse de stat ori gestionate de stat, cele care reprezintă fonduri europene sau fonduri publice
naţionale aferente fondurilor europene, precum şi cele care reprezintă taxe vamale, accize şi
taxă pe valoarea adăugată pentru care administrarea, cu excepţia inspecţiei fiscale şi a
executării silite, revine Autorităţii Vamale Române;”
25. La articolul 2091 alineatul (6), după litera f) se introduce o nouă literă, lit. g), cu
următorul cuprins:
„g) debitorii care trebuie să achite obligaţiile fiscale administrate de organul fiscal central într-un
anumit termen pentru a se menţine autorizaţia, acordul ori alt act administrativ similar.”
26. La articolul 2091, alineatul (11) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(11) În scopul acordării eşalonării la plată potrivit prezentului capitol, prevederile art. 188 - 190,
art. 205 şi art. 207 se aplică în mod corespunzător.”
27. La articolul 2094 alineatul (1), după litera l) se introduce o nouă literă, lit. m), cu
următorul cuprins:
„m) să se achite sumele stabilite prin decizia de recuperare a ajutoarelor de stat emisă de către
Comisia Europeană sau de către autoritățile publice naționale în calitate de furnizor de ajutor de
stat, în ziua imediat următoare comunicării acestei decizii.”
28. La articolul 248 după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (21), cu următorul
cuprins:
„(21) Prin excepţie de la alin. (2) preţul propus de cumpărător poate fi mai mic decât preţul
de evaluare în cazul în care din preţul oferit se asigură acoperirea integrală a creanţei
fiscale, inclusiv accesoriile și cheltuielile de executare silită.”
29. La articolul 265 alineatul (11), după litera b) se introduce o nouă literă, lit. c), cu
următorul cuprins:
„c) debitorii care deţin în proprietate bunuri a căror valoare este mai mică de 2% din cuantumul
obligațiilor fiscale restante.”
30. La articolul 267 după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (2), cu următorul
cuprins:
„(2) Recuperarea ajutoarelor de stat se realizează cu respectarea normelor Uniunii
Europene iar prin excepţie de la dispoziţiile art. 230, pentru aceste creanțe se aplică
imediat măsurile de executare silită prevăzute de prezentul cod, fără comunicarea
somaţiei.”
31. La articolul 273, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(2) Decizia emisă în soluționarea contestației este obligatorie pentru organul fiscal emitent al
actelor administrative fiscale contestate.”
32. La articolul 276, alineatele (4) și (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
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„(4) Contestatorul, intervenienții sau împuterniciții acestora poate/pot să depună probe noi în
susținerea cauzei. În această situație, organului fiscal emitent al actului administrativ fiscal atacat
i se oferă posibilitatea să se pronunțe asupra acestora.
(5) Contestatorul/intervenientul sau împuterniciții acestora poate/pot solicita organului de
soluționare competent susținerea orală a contestației. În acest caz, organul de soluționare fixează
un termen pentru susținerea acesteia. Această solicitare poate fi adresată organului de soluționare
competent în termen de cel mult 30 de zile de la data înregistrării contestației, sub sancțiunea
decăderii. La solicitarea contestatorului/intervenientului sau împuterniciților acestora,
organul de soluționare este obligat să asigure acestuia/acestora accesul la toate probele ce au
legătură cu soluționarea contestației fiscale, cu excepția cazului în care obiective de interes
general justifică restrângerea accesului la respectivele probe.”
33. La articolul 279, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(1) Prin decizie contestația poate fi admisă ori respinsă în totalitate sau în parte.”
34. La articolul 279, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (21), cu următorul
cuprins:
„(21) În cazul respingerii contestației, se decide, după caz, confirmarea totală sau parțială a
actului atacat.”
35. La articolul 281, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(6) Procedura de soluționare a contestației încetează la data la care structurii specializate de
soluționare a contestației i s-a adus la cunoștință despre acțiunea în contencios administrativ
formulată de contribuabil/plătitor.”
36. La articolul 350, alineatul (1) se abrogă.
37. La articolul 350, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea urmãtorul cuprins:
„(2) În cazuri temeinic justificate, după începerea urmăririi penale, cu avizul procurorului, poate
fi solicitată A.N.A.F. și/sau Autorității Vamale Române efectuarea de controale fiscale,
conform obiectivelor stabilite.
(3) Rezultatul controalelor prevãzute la alin. (2) se consemneazã în procese-verbale, care
constituie mijloace de probă. Procesele-verbale nu constituie titlu de creanță fiscală în sensul
prezentului cod.”
Art. II. – (1) Prevederile art 204 alin. (11) și art. 2091 alin. (6) lit. g) și alin. (11) din Legea nr.
207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, astfel
cum au fost modificate prin art. I pct. 23, 25 și 26 se aplică şi pentru cererile de eșalonare la plată
aflate în curs de soluţionare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe.
(2) Debitorii care au o eșalonare la plată potrivit Capitolului IV- Înlesniri la plată din Legea nr.
207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, la data intrării în vigoare a prezentei
ordonanțe, și care trebuie să achite obligaţiile fiscale administrate de organul fiscal central întrun anumit termen pentru a se menţine autorizaţia, acordul ori alt act administrativ similar și
solicită modificarea sau menținerea eșalonării la plată, au obligația ca în termen de 30 de zile de
la data comunicării acordului de principiu de către organul fiscal central, să constituie garanția
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prevăzută la art. 193 alin. (6) lit. a) și/sau b), după caz, din Legea nr.207/2015, cu modificările și
completările ulterioare , pentru sumele ce fac obiectul modificării eșalonării la plată sau pentru
cele rămase de plată din eșalonarea la plată pierdută, precum și pentru dobânzile aferente
acestora datorate pe perioada eșalonării la plată. În cazul nerespectării acestui termen, se aplică
în mod corespunzător prevederile art. 199 din Legea nr.207/2015, cu modificările și completările
ulterioare.
(3) Debitorii care, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, au o eșalonare la plată potrivit
Capitolului IV1 - Eşalonare la plată, în formă simplificată, pentru obligaţiile fiscale administrate
de organul fiscal central, din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, , și
care trebuie să achite obligaţiile fiscale administrate de organul fiscal central într-un anumit
termen pentru a se menţine autorizaţia, acordul ori alt act administrativ similar și solicită
modificarea sau menținerea eșalonării la plată, au obligația ca în termen de 30 de zile de la data
comunicării acordului de principiu de către organul fiscal central, să constituie garanția
prevăzută la art. 193 alin. (6) lit. a) și/sau b), după caz, din Legea nr.207/2015, cu modificările și
completările ulterioare , pentru sumele rămase de plată din eșalonarea la plată inclusiv pentru
cele ce fac obiectul modificării eșalonării la plată, în cazul modificării eșalonării la plată, sau
pentru sumele rămase de plată din eșalonarea la plată pierdută în cazul solicitării menținerii
eșalonării la plată, precum și pentru dobânzile aferente acestora datorate pe perioada eșalonării la
plată. În cazul nerespectării acestui termen, se aplică în mod corespunzător prevederile art. 2099
din Legea nr.207/2015, cu modificările și completările ulterioare .

PRIM-MINISTRU
Nicolae-Ionel CIUCĂ
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