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Denegare de responsabilitate 
Informatiile de mai sus sunt un rezumat al informatiilor 
recent publicate si nu au scopul de a oferi consultanta 
intr-o anumita privinta. PricewaterhouseCoopers si 
D&B David si Baias SCA isi declina orice 
responsabilitate fata de orice persoana cu privire la 
orice fapt rezultat in urma utilizarii informatiilor 
continute in aceste publicatii. 
 
PricewaterhouseCoopers (www.pwc.com) este cea mai mare 
organizaţie din lume in domeniul serviciilor de consultanta. In 
România, Departamentul de Consultanta Fiscala al 
PricewaterhouseCoopers reuneşte specialişti care oferă 
consultanta in domeniul impozitelor directe pentru companii 
si persoane fizice, in domeniul taxei pe valoarea adăugata, in 
domeniul  reglementarilor vamale si in domeniul resurselor  
umane. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Pe data de 28 aprilie a fost publicată în 
Monitorul Oficial Ordonanţa de urgenţă 
nr. 39/2010  („Ordonanţă”) pentru 
modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedură 
fiscală („Codul de procedura fiscala”). 

 
Ordonanţa aduce o serie de modificări 
Codului de procedură fiscală, dintre care 
vă prezentăm în sumar pe cele mai 
importante.  
 
I. Modificări care au intrat în vigoare la 

data de 28.04.2010 
 
 Comisia de proceduri fiscale este 

desfiinţată, atribuţiile acesteia fiind 
preluate de Comisia fiscală 
centrală.  

 
 A fost abrogată opţiunea ANAF de 

a cesiona creanţele sale fiscale 
împotriva contribuabililor.   

 
 Organele de inspecţie fiscală vor 

putea stabili obligaţiile fiscale ale 
contribuabililor utilizând metode 
indirecte de reconstituire a 
veniturilor şi cheltuielilor în cazul 
în care constată că evidenţele 
contabile sau fiscale ori 
declaraţiile contribuabilului sunt 
incorecte, incomplete, false, 
precum şi în situaţia în care 
acestea nu există sau nu le sunt 
puse la dispoziţie. 
 

 Se modifică după cum urmează 
competenţa organelor fiscale de 
soluţionare a contestaţiilor 
împotriva deciziilor de impunere: 
 
1) contestaţiile care au ca obiect 

creanţe fiscale în cuantum de 
până la trei milioane lei, 
formulate de rezidenţi, vor fi 
soluţionate de organele 
specializate din cadrul 
direcţiilor generale judeţene 
ale finanţelor publice; 
 

2) contestaţiile care au ca obiect 
creanţe fiscale în cuantum de 
trei milioane lei sau mai 
mult, precum şi contestaţiile 
formulate de marii 
contribuabili, şi cele 
formulate împotriva actelor 
emise de organele centrale 

cu atribuţii de inspecţie 
fiscală, indiferent de 
cuantum, vor cădea în 
competenţa Direcţiei 
Generale de 
Soluţionare a 
Contestaţiilor din cadrul 
ANAF. 
 

3) Se instituie o nouă 
structură specializată în 
cadrul Direcţiei 
Generale a Finanţelor 
Publice Judeţene sau a 
Municipiului Bucureşti, 
pentru soluţionarea 
contestaţiilor formulate 
de nerezidenţi, potrivit 
dispoziţiilor OMFP nr. 
2157/2006 adoptat în 
baza art.  36 alin. 3 din 
Codul de procedură 
fiscală; 
 

4) Se prevede expres 
posibilitatea contestării 
măsurii de diminuare a 
pierderii fiscale, stabilite 
prin dispoziţie de 
măsuri; 

 
II.  Modificări care au intrat în  

vigoare la data de 08.05.2010 
 
 Comercializarea produselor 

energetice fără respectarea 
prevederilor legale se 
sancţionează cu amendă 
între 20.000 şi 50.000 lei, 
confiscarea sumelor din 
vânzare şi revocarea 
atestatului.  

 
III. Modificări care intră în vigoare 

la data de 01.07.2010: 
 

 Pentru neachitarea la 
termen a creanţelor fiscale 
datorate bugetului de stat 
se vor aplica dobânzi de 
întârziere şi penalităţi de 
întârziere. 
 

 Nivelul dobânzilor de 
întârziere s-a redus de la 
0,1% la 0,05%, pentru 
fiecare zi de întârziere. 

 



 Penalităţile de întârziere se vor 
stabili astfel: 
1) dacă plata se realizează în 

primele 30 de zile de la 
scadenţă, nu se datorează 
penalităţi de întârziere; 
 

2) dacă plata se realizează 
după 30 de zile, dar înainte 
de împlinirea termenului de 
90 de zile de la scadenţă, 
nivelul penalităţilor de 
întârziere este de 5% din 
obligaţiile fiscale principale 
stinse; 
 

3) dacă plata se realizează 
după 90 de zile de la 
scadenţă, penalitatea va 
ajunge la 15 % din 
obligaţiile fiscale principale 
rămase nestinse; 
 

4) penalitatea de întârziere nu 
înlătură obligaţia de plată a 
dobânzilor de întârziere. 
 

 În cazul creanţelor către 
bugetele locale se datorează 
majorări de întârziere în 
cuantum de 2% din valoarea 
obligaţiilor fiscale principale, 
calculate pentru fiecare lună sau 
fracţiune de lună.  
 

 Pentru sumele de restituit de la 
bugetul local se datorează 
dobândă contribuabililor (i.e 2% 
pe lună sau fracţiune de lună). 
 
 

IV. Ordonanţa conţine şi următoarele 
dispoziţii tranzitorii: 

 
 Dispoziţiile privind 

competenţa organelor 
fiscale, de soluţionare a 
contestaţiilor fiscale, se 
aplică şi contestaţiilor 
aflate în curs de 
soluţionare la data intrării 
în vigoare a Ordonanţei; 
 

 Pentru creanţele fiscale 
care au scadenţa anterior 
intrării în vigoare a 
Ordonanţei, noile reguli 
privind dobânzile şi 
penalităţile de întârziere se 
aplică începând cu data 
intrării în vigoare a acesteia. 

 
 
 
 
 

 
 
[Sursa: Monitorul Oficial nr. 278 / 
28.04.2010] 
 
Pentru informaţii suplimentare, vă 
rugăm să-i contactaţi pe: Sorin David, 
Dan Dascălu, Anda Rojanschi sau 
Laura Toncescu.  


