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Modificări ale Codului
procedură fiscală 

A fost publicată Ordonanţa nr. 29/2011 a Guvernului, pent
completarea O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură 
29/2011”).

OG nr. 29/2011 completează şi modifică, în princip
aspecte specifice procedurii fiscale:

Sfera de aplicare a Codului de procedură fiscală

 Noul act normativ exclude în mod expres din sfera d
de procedură fiscală creanţele datorate bugetului gen
rezultate din raporturi juridice contractuale, cu excep
miniere şi a redevenţelor petroliere. 

Se modifică termenul pentru emiterea soluţiei fisc
anticipate

 Termenul maxim pentru emiterea soluţiei fiscale ind
fost prelungit de la 45 de zile la trei luni de la data de

Se instituie ordinea modalităţilor de comunicare a
administrativ fiscal

 Potrivit noilor reglementări, actele administrativ fisc
poştă cu scrisoare recomandată cu confirmare de pri
excepţional, numai în cazul în care comunicarea nu a
poştă, actele administrative se comunică prin remite
contribuabilului, de către persoanele împuternicite a
sau prin prezentarea contribuabilului la sediul organ
asigură primirea sub semnătură. De asemenea, comu
realiza prin fax, e-mail sau orice alte  mijloace de tra
dacă se asigură primirea şi confirmarea primirii.

 Ca ultimă situaţie de excepţie, în cazul în care comun
posibilă nici prin modalităţile mai sus descrise, aceas
publicitate.

Se reglementează în detaliu procedura de îndrepta
materiale din actele administrativ fiscale

 Noul act normativ stabileşte condiţiile în care organu
îndrepta erorile materiale din cuprinsul unui ac
emiterea unui act de îndreptare a erorii materiale
comunica contribuabilului actul de îndreptare a eror
decizia prin care se comunică contribuabilului respin
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Se instituie noi competenţe ale organelor fiscale cu privire la solicitarea de informaţii şi documente 
cu relevanţă fiscală ori pentru identificarea contribuabililor, a materiei impozabile ori taxabile 

 Odată cu intrarea în vigoare a O.G nr. 29/2011, se instituire prerogativa organelor fiscale de a solicita  
informaţii şi documente cu relevanţă fiscală ori pentru identificarea contribuabililor, a materiei impozabile ori 
taxabile; notarii publici, avocaţii, executării judecătoreşti, organele de poliţie, organele vamale, serviciile 
publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, serviciile publice comunitare 
pentru eliberarea paşapoartelor simple, serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor, precum şi 
orice altă entitate care deţine informaţii ori documente cu privire la bunuri impozabile sau taxabile, ori la 
persoane care au calitatea de contribuabil, au obligaţia furnizării acestora fără plată.  

Stabilirea bazei de impunere prin estimare

 Noile reglementări precizează situaţiile concrete în care organul fiscal poate stabili obligaţii fiscale prin 
estimarea rezonabilă a bazei de impozitare, şi anume situaţia în care contribuabilul nu a depus declaraţii fiscale 
ori atunci când organele de inspecţie fiscală constată că evidenţele contabile sau fiscale, declaraţiile fiscale sau 
documentele şi informaţiile prezentate în cursul inspecţiei fiscale sunt incorecte, incomplete sau nu există ori 
nu sunt puse la dispoziţia organelor de inspecţie fiscală. 

 Cuantumul obligaţiilor fiscale rezultate din estimarea bazei de impunere sunt stabilite sub rezerva verificării 
ulterioare, cu excepţia celor stabilite în cadrul inspecţiei fiscale. 

Se instituie procedura de verificare documentară 

 Pentru stabilirea corectă a situaţiei fiscale a contribuabililor, s-a introdus posibilitatea organului fiscal de a 
proceda la o verificare documentară, pe baza documentelor existente la dosarul fiscal, precum şi pe baza 
oricăror informaţii şi documente transmise de terţi sau deţinute de organul fiscal, care au relevanţă pentru 
determinarea situaţiei fiscale.  

Se constituie Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi 

 Noile reglementări au stabilit înfiinţarea Registrului contribuabililor inactivi/ reactivaţi , prevăzând totodată şi 
condiţiile ce trebuie îndeplinite pentru reactivarea contribuabililor declaraţi inactivi. 

Noi reguli cu privire la corectarea declaraţiilor fiscale în timpul inspecţiei fiscale 

 Actul modificator stabileşte noi reguli cu privire la corectarea declaraţiilor fiscale  stabilind că declaraţiile care 
au fost depuse sau corectate de către contribuabil în timpul desfăşurării inspecţiei fiscale nu vor fi luate în 
considerare de organul fiscal.

Întreruperea şi suspendarea termenului de prescripţie a dreptului de a stabili obligaţii fiscale 

 Se instituie noi cazuri de întrerupere şi suspendare a termenului de prescripţie a dreptului organului fiscal de a 
stabili obligaţii fiscale 

Modificări referitoare la transmiterea avizului de inspecţie fiscală şi amânarea datei de începere 
ainspecţiei fiscale  

 Potrivit noilor reglementări, cererea contribuabilului de amânare a datei de începere a inspecţiei fiscale va fi 
soluţionată de organul fiscal prin emiterea unei decizii. 

 În cazul în care inspecţia fiscală nu începe la 15 zile de la data prevăzută în aviz, organele fiscale sunt obligate să 
înştiinţeze, în scris, contribuabilul cu privire la noua dată de începere a inspecţiei fiscale. 

Noi reguli cu privire la reverificarea unei perioade fiscale

 Noile reglementări definesc conceptul de date suplimentare ce pot declanşa reverificarea unei perioade care a 
făcut obiectul unei inspecţii fiscale anterioare. În înţelesul legiuitorului, datele suplimentare reprezintă 
informaţii, documente sau alte înscrisuri obţinute ca urmare a unor controale încrucişate, inopinate ori 
comunicate organului fiscal de către organele de urmărire penală sau de alte autorităţi publice ori obţinute în 
orice mod de organele de inspecţie, de natură să modifice rezultatele inspecţiei fiscale anterioare. 
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 Se precizează că, în cazul reverificării, la începerea acţiunii de reverificare organul de inspecţie fiscală este 
obligat să comunice contribuabilului decizia de reverificare, care poate fi contestată potrivit dispoziţiilor 
Codului de procedură fiscală. 

Punctul de vedere al contribuabilului cu privire la constatările inspecţiei fiscale 

 Contribuabilul are dreptul să îşi prezinte în scris punctul de vedere cu privire la constatările inspecţiei fiscale în 
termen de trei zile de la data încheierii inspecţiei fiscale, respectiv de la data programată pentru discuţia finală 
cu contribuabilul sau de la data notificării de renunţare la acest drept. În acest caz, organul fiscal este obligat 
să-şi exprime opinia, în fapt şi în drept, cu privire la acest punct de vedere în cuprinsul raportului de inspecţie 
fiscală. 

Menţiuni în cuprinsul certificatului de atestare fiscală cu privire la sumele de încasat de la 
autorităţile contractante 

 Actul modificator reglementează posibilitatea organului fiscal de a înscrie în certificatul de atestare fiscală şi 
sumele certe, lichide şi exigibile pe care contribuabilul le are de încasat de la entităţile care realizează achiziţii 
publice.

Se aduc unele precizări şi modificări cu privire la imputaţia plăţii 

 Ordinea de stingere a obligaţiilor fiscale a fost modificată pentru contribuabilii care datorează mai multe tipuri 
de impozite, taxe, contribuţii şi alte sume reprezentând creanţe fiscale, iar suma plătită nu este suficientă 
pentru a stinge toate datoriile, în sensul stingerii cu prioritate a tuturor obligaţiilor principale în ordinea 
vechimii acestora şi apoi a accesoriilor în ordinea vechimii acestora.   

 Creanţele fiscale rezultate din cesiunea notificată în condiţiile legii se sting prin compensare cu obligaţiile 
cesionarului la data notificării cesiunii. 

Dobânzi şi penalităţi  de întârziere în cazul deschiderii procedurii insolvenţei 

 Începând cu data intrării in vigoare a prevederilor O.G. nr. 29/2011, în cazul contribuabililor cărora li s-a 
deschis procedura insolvenţei, pentru creanţele fiscale născute anterior sau ulterior datei deschiderii procedurii 
de insolvenţă se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere potrivit legii care reglementează această 
procedură. 

Se instituie unele reguli suplimentare cu privire la executarea silită a creanţelor bugetare şi 
efectele acesteia

 Potrivit noilor reglementări, în cazul executării silite prin poprire, odată cu transmiterea somaţiei şi a titlului 
executoriu către debitor organul fiscal va transmite adresa de înfiinţare a popririi băncii la care este deschis 
contul debitorului.

Înlocuirea bunului sechestrat
 Printre noutăţile aduse de O.G. 29/2011, se numără şi reglementarea posibilităţii  ca debitorul executat silit să 

înlocuiască sechestrul asupra unui bun mobil cu sechestrul asupra altui bun mobil sau imobil, dacă bunul oferit 
în vederea sechestrării este liber de orice sarcini. 

Se instituie o nouă procedură de asistenţă reciprocă de recuperare extrateritorială  a creanţelor 
legate de taxe, impozite, drepturi şi alte măsuri în transpunere a Directivei 2010/24/UE a 
Consiliului, din 16 martie 2010.

Se aduc unele modificări cu privire la efectele suspendării  executării unui act administrativ fiscal 
 Potrivit noilor modificări, suspendarea executării unui act administrativ fiscal, dispusă de instanţele de 

judecată în baza prevederilor Legii nr. 554/2004, atrage suspendarea tuturor efectelor actului administrativ 
fiscal, până la încetarea acesteia. 

Se stabilesc noi reguli cu privire la decizia de desfiinţare a unui act administrativ fiscal 

 Potrivit noilor reglementări, soluţia de desfiinţare a unui act administrativ fiscal având ca scop refacerea 
controlului fiscal va fi pusă în executare în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei de desfiinţare. 
Noul act administrativ fiscal emis ca urmare a reverificării vizează strict aceeaşi perioadă şi acelaşi obiect al 
contestaţiei pentru care s-a pronunţat soluţia de desfiinţare.
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 În situaţia exercitării căilor de atac împotriva deciziei de desfiinţare, organul fiscal va putea emite un nou act în 
urma reverificării numai după rămânerea definitivă şi irevocabilă a hotărârii judecătoreşti privind decizia de 
reverificare.

Se modifică unele dispoziţii privind faptele contravenţionale  

 Actul modificator dispune în mod expres că nu vor fi sancţionate contravenţional persoanele care corectează 
declaraţia recapitulativă până la termenul legal de depunere a următoarei declaraţii recapitulative, dacă fapta 
nu a fost deja constatată de organul fiscal.

Noile prevederi legislative intră în vigoare la 15 zile de la publicarea lor în Monitorul Oficial, adică începând cu 17 
septembrie 2011, cu excepţia regulilor privitoare la imputaţia plăţii, care intră în vigoare la 1 octombrie 2011, şi a 
regulilor privitoare la Asistenţa reciprocă în materie de recuperare extrateritorială a creanţelor, care intră în vigoare 
la data de 1 ianuarie 2012.

De asemenea, începând cu data de 1 ianuarie 2012 se abrogă dispoziţiile referitoare la contravenţiile şi sancţiunile 
privind regimul produselor accizabile, dispoziţiile privind stoparea ajutorului de stat şi cele referitoare la constituirea 
fondului de stimulente şi sistemul de acordare a stimulentelor pentru personalul Ministerului Economiei şi 
Finanţelor şi al Autorităţii Naţionale de Administrare Fiscală. 

[Sursa: Monitorul Oficial al României nr. 626/02.09.2011]

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


