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Modificări aduse Ordonanţei

nr.92/2003 privind Codul de p

fiscală
S- a publicat Ordonanţa Guvernului nr. 16/2012 (în cont
„Ordonanţa”) pentru modificarea Codului de procedură
de procedură fiscală”).

Cele mai importante modificări aduse Codului de proced

 Emiterea valabilă a actelor de executare s
acte emise de către organele fiscale
persoanei împuternicite şi ştampila organ

În lumina modificărilor aduse de către Ordonanţă dispoz
Codul de procedură fiscală, actele de executare silită şi al
către organele fiscale cu respectarea prevederilor art. 43
de procedură fiscală (privind conţinutul actului admi
intermediul unui centru de imprimare masivă sunt valab
care nu poartă semnătura persoanei împuternicite şi ştam
fiscale emitente.

 Ordinea de stingere a datoriilor

Potrivit modificărilor aduse de Ordonanţă dispoziţiilor 
procedură fiscală, prin excepţie de la regula imputaţiei pl
obligaţiilor fiscale de plată stabilite de organele de inspec
şi al amenzilor de orice fel, se stinge cu prioritate o
amenda pe care o alege contribuabilul, când suma plătită
pentru acoperirea tuturor datoriilor.

 Suspendarea / neînceperea procedurii exe
obligaţiilor fiscale stabilite prin acte de im
contestate

Prin introducerea art. 1481 Cod procedură fiscală, este reg
caz de suspendare, respectiv neînceperea executării silite
administrativ fiscal, în cazul în care contribuabilul formu
fiscală împotriva acestuia şi depune o scrisoare de garanţ
nivelul obligaţiilor fiscale contestate, în condiţiile stabilit

 Corelaţia prevederilor Codului de procedu
privire la plată cu cele ale noului Cod civil

Ordonanţa modifică art. 114 alin. (26), în sensul că acesta
la dispoziţiile art. 1.472 si 1.474 din noul Cod civil. Potriv
reglementări, orice persoană, indiferent de calitatea sa ju
efectua plata pentru un debitor, cu excepţiile expres prev
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 Data depunerii declaraţiei fiscale on-line în caz de nevalidare

Prin intermediul Ordonanţei se aduc noi clarificări modificărilor aduse Codului de procedură fiscală prin 
intermediul Ordonanţei Guvernului nr. 29/2011, potrivit cărora, în caz de nevalidare, data depunerii 
declaraţiei fiscale on-line va fi: 

- data validării, astfel cum aceasta rezultă din mesajul electronic, în situaţia în care ulterior depunerii 
declaraţia nu este validată; 

- data mesajului transmis iniţial, în cazul în care declaraţia este depusă în termenul legal şi nu este 
validată ca urmare a unei erori apărute în completarea acesteia, iar contribuabilul depune o declaraţie 
valabilă până în ultima zi lucrătoare a aceleiaşi luni. 

Prevederile Ordonanţei au intrat în vigoare la data de 1 septembrie 2012 (trei zile de la data publicării 
actului normativ în Monitorul Oficial), cu excepţia dispoziţiilor referitoare la imputaţia plăţii, care vor intra 
în vigoare începând cu data de 1 noiembrie 2012.

[Sursa: Monitorul Oficial nr. 618/28.08.2012]

Pentru mai multe informaţii îi puteţi contacta pe Sorin David, Dan Dascălu sau Anda Rojanschi.


