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Pe scurt

În Monitorul Oficial nr. 455 din 23 iunie 2014 a fost publicată Ordonanța de Urgenţă  a Guvernului nr. 

40/23.06.2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru 

reglementarea unor măsuri fiscale. 

Printre actele normative modificate de prezenta ordonanţă se numără şi Ordonanţa nr. 92/2003 

privind Codul de procedură fiscală („Codul de procedură fiscală”), precum si Ordonanța de Urgenţă a 
Guvernului nr. 29/2011 („Ordonanța”) pentru reglementarea acordării eșalonărilor la plată. 

În detaliu

Modificări ale Codului de 

procedură fiscală 

Excepție de la obligația 
desemnării unui împuternicit 
de către contribuabilii care au 
obligații declarative și nu au 
un domiciliu fiscal în România

 Se reglementează o excepție 

în privința obligației de 

desemnare a unui

împuternicit de către 

contribuabilii care au

obligații declarative și nu au 

un domiciliu fiscal în

România. Această excepție 

vizează, în primul rând, 

rezidenții statelor membre 

UE, dar și persoanele care 

sunt rezidente în state

semnatare ale unor

instrumente juridice

internaţionale la care 

România este parte, şi care 

cuprind prevederi privind

cooperarea administrativă 

în domeniul fiscal şi 

recuperarea creanţelor 

fiscale;

Emiterea și comunicarea 
actelor administrative fiscale
și în formă electronică 

 Se reglementează 

posibilitatea emiterii și 

comunicării actelor 

administrative fiscale și în 

formă electronică. În acest 

sens, actele vor fi semnate

cu semnătura electronica 

extinsă a Ministerului 

Finanțelor sau a autorității 

administrației publice, după 

caz.

Utilizarea de mijloace de
transmitere la distanță a 
cererilor către organele fiscale 

 Se reglementează din 

perspectiva juridică 

posibilitatea

contribuabililor de a

transmite la organele fiscale

cereri ori alte acte

procedurale, utilizând

mijloacele de transmitere la

distanță. În acest scop se 

stabilesc regulile de bază 

aplicabile acestor

posibilități și condițiile în 

care ele se vor aduce la

îndeplinire.

Se reglementează posibilitatea 
organului fiscal de a transmite,
inclusiv în format electronic, la
solicitarea altor autorități 
publice, documentele privind
situația fiscală a unui 
contribuabil.

Modificări în domeniul 

eșalonării la plată a 

obligațiilor fiscal 

Extinderea sferei obligațiilor 
fiscale ce pot face obiectul unei
eșalonări la plată 

 Creanțele stabilite de alte 

organe și transmise spre 

recuperare Agenţiei 

Naţionale de Administrare 
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Fiscală (ANAF) se includ în 

sfera de aplicare a

eșalonării de plată, astfel 

încât vor constitui obiect al

eșalonării toate obligațiile 

de plată existente în 

evidența organului fiscal. 

Modificări ce vizează 
garanțiile ce urmează a fi 
constituite de către 
contribuabili

 Se reglementează situațiile 

în care contribuabilii

solicită înlocuirea sau 

redimensionarea garanției, 

în condiţiile în care soldul 

sumelor rămase din 

eșalonare este inferior 

plafonului prevăzut de 

ordonanță. Prin noile 

modificări: 

– se introduce

posibilitatea de

constituire de garanții 

şi sub forma bunurilor 

mobile care au durata

normală de 

funcționare expirată, 

în situația în care 

acestea au fost supuse

reevaluării potrivit 

regulilor contabile în

vigoare;

– se introduce obligaţia 

eliberării garanţiilor de 

către organul fiscal , în 

situația înlocuirii / 

redimensionării 

garanției, în condiţiile 

în care soldul rămas 

din eșalonare la plată 

este inferior plafonului

de 5.000 RON în cazul

persoanelor fizice,

respectiv 20.000 RON

în cazul persoanelor

juridice.

Reglementarea unor noi
cazuri referitoare la
modificarea deciziei de
eșalonare la plată 

 Se includ în procedura de

eșalonare următoarele 

obligații fiscale: 

– obligațiile fiscale 

principale stabilite de

organul fiscal prin

decizii de impunere,

precum şi obligațiile 

fiscale accesorii

acestora, cu termene

de plată începând cu 

data comunicării 

deciziei de eşalonare la 

plată; 

– obligaţiile fiscale 

administrate de ANAF

cu termene de plată 

începând cu data

comunicării deciziei de 

eşalonare la plată; 

– diferenţele de obligaţii 

fiscale stabilite prin

declaraţii rectificative; 

– creanţele stabilite de 

alte organe şi 

transmise spre

recuperare către 

ANAF, dacă 

transmiterea

creanţelor se 

efectuează pe perioada 

derulării eşalonării la 

plată; 

– obligaţiile fiscale 

rămase nestinse după 

soluţionarea 

deconturilor cu sumă 

negativă de TVA. 

Contribuabilii pot depune cel
mult două cereri de modificare 
a deciziei de eşalonare într-un 
an de eşalonare. Perioada de 
un an va fi calculată începând 
cu data comunicării deciziei de 
eşalonare la plată. 

Dispoziții tranzitorii 

Modificările şi completările 
aduse Ordonanței se aplică şi 
cererilor de acordare a
eșalonărilor la plată aflate în 
curs de soluționare la data 
intrării în vigoare a 
Ordonanţei. 

Contribuabilii care
înregistrează eșalonări la plată 
în derulare vor beneficia de
eșalonarea creanțelor stabilite 
de alte organe şi transmise 
spre recuperare către ANAF, 
altele decât amenzile de orice
fel, dacă aceste sume sunt 
nestinse la data deciziei de
eșalonare şi nu s-a împlinit 
termenul de 180 de zile de la
data comunicării deciziei. 

[Sursa: Monitorul Oficial al României

nr. 455 din data de 23 iunie 2014]

De reţinut 

Rezidenții statelor membre UE 
și persoanele care sunt 
rezidente în state semnatare
ale unor instrumente juridice
internaţionale la care România 
este parte şi care cuprind 
prevederi privind cooperarea
administrativă în domeniul 
fiscal şi recuperarea creanţelor 
fiscale nu mai sunt obligaţi la 
desemnarea unui împuternicit.

Creanţele stabilite de alte 
organe şi transmise spre 
recuperare către ANAF sunt 
incluse în sfera de aplicare a
eșalonărilor la plată. 

Organele fiscale vor elibera
garanțiile constituite, în cazul 
în care contribuabilii care
solicită înlocuirea / 
redimensionarea acestora, iar
sumele rămase din eșalonarea 
la plată sunt inferioare 
plafonului reglementat de
Ordonanță.
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Să discutăm 

Pentru o discuţie mai detaliată despre impactul pe care aceste prevederi îl pot avea în cazul dumneavoastră specific, 

puteţi contacta următoarele persoane: 

Sorin David, Partener
sorin.david@david-baias.ro

Dan Dascălu, Partener
dan.dascalu@david-baias.ro

Anda Rojanschi, Partener
anda.rojanschi@david-baias.ro

Manuela Guia, Partener
manuela.guia@david-baias.ro
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