
Buletin informativ juridic şi fiscal 
25 Octombrie 2010

Amendamente aduse Codului de procedură fiscală, prin 
Ordonanţa de urgenţă nr. 88/2010

Contacte:

Sorin David
E-mail: sorin.david@david-baias.ro

Dan Dascălu 
E-mail: dan.dascalu@david-baias.ro

Anda Rojanschi
E-mail: anda.rojanschi@david-baias.ro

Laura Toncescu
E-mail: laura.toncescu@david-baias.ro

D&B David si Baias SCA
Lakeview Building
Str. Barbu Vacarescu nr.301-311
Sector 2, Bucureşti 
Tel.: + 40212253770

Fax: + 40212253771

PricewaterhouseCoopers România
Lakeview Building
Str. Barbu Vacarescu nr.301-311
Sector 2, Bucureşti 
Tel.: + 40212253000
Fax: + 40212253600

www.pwc.com/ro

Buletin informativ
juridic şi fiscal 

25 Octombrie 2010

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 30 septembrie 2010 a fost
publicată în Monitorul Oficial Ordonanţa 
de urgenţă nr. 88/2010 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedură fiscală („Ordonanţă”).

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

1.  Modificarea dispoziţiilor privind 
procedura de compensare a
creanţelor fiscale 
 Se extinde sfera de aplicare a

procedurii compensării de la 
creanţele administrate de 
Ministerul Finanţelor Publice la 
orice alte creanţe fiscale, cu 
respectarea principiului dublei
specializări a compensării 
creanţelor fiscale (din perspectiva 
bugetului şi a organului 
competent să administreze 
creanţele fiscale). 

 Compensarea operează de drept 
de la data îndeplinirii condiţiilor 
legale, organului fiscal revenindu-
i doar sarcina de a constata
îndeplinirea condiţiilor prevăzute 
de lege referitoare la
compensare.

 În cazul creanţelor compensate, 
dobânzile şi penalităţile/majorările 
de întârziere vor fi calculate până 
la data când a intervenit de drept
compensarea.

 Dispoziţiile privind procedura de 
compensare a creanţelor fiscale 
vor intra în vigoare la data de 1
noiembrie 2010.

 Dispoziţiile Ordonanţei se aplică 
şi creanţelor scadente anterior 
datei de 1 noiembrie 2010 pentru
situaţia în care: fie ambele 
creanţe sunt scadente anterior 
datei de 1 noiembrie 2010 (caz în
care compensarea va opera cu
data de 1 noiembrie 2010), fie o
creanţă este scadenta la data de 
1 noiembrie 2010 iar a doua
creanţă este scadentă ulterior 
acestei date (caz în care
compensarea operează cu data 

la care a doua creanţă 
îndeplineşte condiţiile de 
exigibilitate).

2. Modificarea nivelului
dobânzilor de întârziere
 Se diminuează nivelul 

dobânzii de întârziere de
la 0,05% pentru fiecare zi
de întârziere la 0,04%
pentru fiecare zi de
întârziere, cu posibilitatea
modificării cuantumului 
acesteia prin legile
bugetare anuale.

3. Reglementarea unui nou
caz de suspendare a
executării silite 
 Se instituie suspendarea

executării silite în situaţia 
depunerii unei cereri de
restituire/rambursare
ulterior începerii
procedurii de executare
silită, cu condiţia ca suma 
solicitată să fie egală sau 
mai mare decât creanţa 
fiscală datorată. 

 Suspendarea executării 
silite operează de drept 
de la data depunerii
cererii sau de la data
intrării în vigoare a 
Ordonanţei, pentru 
cererile de
restituire/rambursare
aflate în curs de
soluţionare. 

 Ordonanţa intră în vigoare 
la data de 1 octombrie
2010, cu excepţia 
dispoziţiilor privitoare la 
procedura de
compensare a creanţelor 
fiscale, care vor intra în
vigoare la data de 1
noiembrie 2010.

[Sursa: Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 669 din data de 30
septembrie 2010]

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


