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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 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 23 iunie 2010 a fost
publicată în Monitorul Oficial 
Ordonanţa de urgenţă nr. 54/2010 
privind unele măsuri pentru 
combaterea evaziunii fiscale
(„Ordonanţă”).

Ordonanţa aduce o serie de modificări 
Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 
privind Codul de procedură fiscală 
(„Codul de procedura fiscala”),
dintre care prezentăm sumar pe cele 
mai importante, care vizează 
următoarele aspecte:  

1. Reglementarea răspunderii în 
solidar cu debitorul şi a altor 
persoane decât cele considerate
astfel răspunzătoare potrivit 
legislaţiei procedural-fiscale 
anterioare

 Sunt ţinute răspunzătoare în 
solidar cu  debitorul şi următoarele 
persoane în afara celor
menţionate ca fiind astfel 
răspunzătoare de către legislaţia 
procedural-fiscală anterioară:

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

-  terţii popriţi, în limita sumelor 
sustrase indisponibilizării. 

 Sunt de asemenea ţinute 
răspunzătoare în solidar cu  
debitorul declarat insolvabil,
pentru obligaţiile de plată ale 
acestuia, şi alte persoane decât
cele menţionate de legislaţia 
procedural-fiscală anterioară ca 
fiind astfel răspunzătoare, după 
cum urmează: 

- 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;

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

- 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.

2. Reglementarea unor noi
obligaţii de transmitere de 
informaţii în sarcina 
instituţiilor de credit 

 Se introduce obligaţia 
instituţiilor de credit de a
comunica la solicitarea
organelor fiscale ale ANAF
toate rulajele şi/sau 
soldurile conturilor deschise
la aceste instituţii, datele de 
identificare ale persoanelor
care deţin dreptul de 
semnătură, precum şi dacă 
debitorul are sau nu
închiriate casete de valori.
Solicitarea se va efectua
pentru fiecare titular în
parte, iar informaţiile astfel 
obţinute vor fi utilizate doar 
în scopul îndeplinirii
atribuţiilor specifice ale 
ANAF.

3. Reglementarea unor
aspecte referitoare la regimul
probator al unora dintre
înscrisurile întocmite de
organele fiscale



 Au fost abrogate dispoziţiile art. 
94 alin. 4 potrivit cărora în 
cadrul inspecţiei fiscale 
inspectorii nu aveau atribuţii de 
efectuare de constatări tehnico-
ştiinţifice sau orice alte verificări 
solicitate de organele de
urmărire penală în vederea
lămuririi unor fapte sau 
împrejurări ale cauzelor aflate în 
lucru la aceste instituţii. 

 S-a stabilit de asemenea că 
procesul-verbal de constatare a
faptelor ce pot constitui
infracţiuni întocmit de organele 
fiscale constituie mijloc de probă
în condiţiile Codului de 
procedură penală. 

 Se reglementează de asemenea 
modalitatea de colaborare a
organelor fiscale cu organele
de urmărire penală, pentru
situaţiile în care există date sau 
indicii temeinice cu privire la
pregătirea sau săvârşirea unor 
infracţiuni ce vizează bunuri 
prevăzute la art. 135 alin. (4) din 
Legea nr. 571/2003. În astfel de
situaţii organele de urmărire 
penală vor solicita de îndată 
organelor cu atribuţii de control 
din cadrul ANAF efectuarea de
verificări fiscale conform 
obiectivelor stabilite. Rezultatul
verificărilor se consemnează în 
procese-verbale, care constituie
mijloace de probă, însă aceste  
Procese-verbale nu vor constitui
titlu de creanţă fiscală. 

4. Introducerea unor reguli de
valorificarea a bunurilor
perisabile şi/sau degradabile şi a 
modalităţii de evaluare a acestora 

 Se instituie o nouă modalitate 
de valorificare a bunurilor
perisabile şi/sau degradabile 
sechestrate asiguratoriu,
respectiv prin vânzare în regim
de urgenţă. 

 Se reglementează de asemenea 
modalitatea de evaluare a
bunurilor perisabile sau supuse
degradării, ce au fost anterior 
sechestrate şi care urmează a fi  
vândute în regim de urgenţă. 
Astfel, potrivit noii reglementări, 
evaluarea şi valorificarea 
acestor bunuri se vor face de
către organele fiscale, la preţul 
pieţei.  

5. Reglementarea unor aspecte
referitoare la regimul
contravenţional al unor operaţiuni 
reglementate de legea fiscală 

 Efectuarea de operaţiuni 
intracomunitare de către 
persoanele care au obligaţia 
înscrierii în Registrul operatorilor
intracomunitari fără a fi înscrise, 
conform legii, în acest registru,
constituie contravenţie si se 
sancţionează cu amendă de la 
1.000 lei la 5.000 RON.

 A fost exclusă din sfera faptelor 
contravenţionale folosirea
conductelor mobile, a furtunurilor
elastice sau a altor conducte de
acest fel, utilizarea rezervoarelor
necalibrate, precum şi amplasarea 
înaintea contoarelor a unor canale
sau robinete prin care se pot
extrage cantităţi de alcool sau 
distilate necontorizate.

[Sursa: Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 421 din data de 23 iunie 2010]

Pentru informaţii suplimentare, vă 
rugăm să-i contactaţi pe: Sorin David, 
Dan Dascălu, Anda Rojanschi sau 
Laura Toncescu.


