
Modificări ale Legii nr. 207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală 

(M.Of. nr. 547 din 23 iulie 2015) 

De la apariția ediției tipărite a culegerii (19 ianuarie 2018) au fost adoptate noi 
modificări ale acestui Cod, prin diverse acte normative. 

Vă prezentăm în continuare aceste modificări. 

I. O.U.G. nr. 18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru 
modificarea și completarea unor acte normative (M.Of. nr. 260 din 23 martie 
2018): 

„(…) Art. III. După alineatul (1) al articolului 103 din Legea nr. 207/2015 
privind Codul de procedură fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 547 din 23 iulie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se 
introduc două noi alineate, alineatele (11) și (12), cu următorul cuprins: 

«(11) Organul fiscal local în colaborare cu organul fiscal central acordă 
asistență în vederea completării și/sau depunerii declarației unice privind 
impunerea veniturilor persoanelor fizice pentru contribuabilii care au domiciliul 
fiscal în localitatea în care își are sediul organul fiscal local și nu există o unitate 
teritorială a A.N.A.F. Declarația astfel completată se transmite organului fiscal 
central competent în administrarea contribuabilului, prin mijloace electronice de 
transmitere la distanță, fie de contribuabil, fie de organul fiscal local. 

(12) Procedura de acordare a asistenței realizată de organul fiscal local în 
colaborare cu organul fiscal central și de transmitere a declarației unice potrivit 
alin. (11) se aprobă prin ordin comun al ministrului finanțelor publice și al 
ministrului dezvoltării regionale și administrației publice.» 

(…)” 

II. O.U.G. nr. 25/2018 privind modificarea și completarea unor acte normative, 
precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare (M.Of. nr. 291 din  
30 martie 2018): 

„(…) Art. V. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, publicată 
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 547 din 23 iulie 2015, cu modificările 
și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 

1. La articolul 169, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins: 
«(4) Prin excepție de la prevederile alin. (3), în cazul decontului cu sumă 

negativă de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare pentru care 
suma solicitată la rambursare este de până la 45.000 lei, precum și în cazul 
decontului cu sumă negativă de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de 



rambursare depus de contribuabilul care beneficiază de o eșalonare la plată 
potrivit cap. IV, organul fiscal central rambursează taxa cu efectuarea, ulterior, a 
inspecției fiscale.» 

2. La articolul 186, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul 
(31), cu următorul cuprins: 

«(31) Prin excepție de la prevederile alin. (1) lit. a), în cazul debitorilor care nu 
dețin bunuri în proprietate, situația de dificultate generată de lipsa temporară de 
disponibilități bănești și capacitatea financiară de plată pe perioada de eșalonare 
la plată se menționează de debitor în cererea depusă potrivit art. 187. Organul 
fiscal competent verifică și constată situația de dificultate generată de lipsa 
temporară de disponibilități bănești din informațiile prezentate de debitor în cerere 
și/sau din informații și/sau documente relevante deținute de organul fiscal.» 

3. La articolul 187, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele 
(3) și (4), cu următorul cuprins: 

«(3) În cazul debitorilor care nu dețin bunuri în proprietate, cererea poate fi 
însoțită de o propunere de grafic de eșalonare la plată. Dispozițiile art. 192 sunt 
aplicabile în mod corespunzător. 

(4) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în cazul debitorilor care nu dețin 
bunuri în proprietate, cererea se soluționează de organul fiscal competent în 
termen de 15 zile de la data înregistrării acesteia.» 

4. La articolul 192, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), 
cu următorul cuprins: 

«(5) Prin excepție de la prevederile alin. (4), în cazul debitorilor care nu dețin 
bunuri în proprietate, nu se emite acord de principiu privind eșalonarea la plată.» 

5. La articolul 197, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul 
(21), cu următorul cuprins: 

«(21) Prin excepție de la prevederile alin. (2), în cazul debitorilor care nu dețin 
bunuri în proprietate, dobânzile se datorează, se calculează și se comunică 
pentru obligațiile fiscale principale eșalonate la plată, după finalizarea eșalonării 
la plată sau, după caz, la data pierderii valabilității eșalonării la plată.» 

6. La articolul 206 alineatul (2), litera a) se modifică și va avea următorul 
cuprins: 

«a) debitorul depune o cerere la organul fiscal competent. La cerere, debitorul 
poate anexa graficul de eșalonare cuprinzând cuantumul propus al ratelor de 
eșalonare;». 

7. La articolul 206, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins: 
«(3) În sensul prezentului articol este considerat cu risc fiscal mic debitorul 

care, la data depunerii cererii, îndeplinește, cumulativ, următoarele condiții: 
a) nu are fapte înscrise în cazierul fiscal; 



b) administratorii, în cazul societăților pe acțiuni sau în comandită pe acțiuni, 
și asociații majoritari sau, după caz, asociatul unic și/sau administratorii, în cazul 
celorlalte societăți, altele decât societățile pe acțiuni sau în comandită pe acțiuni, 
nu au fapte înscrise în cazierul fiscal; 

c) nu se află în inactivitate temporară înscrisă la registrul comerțului sau în 
registre ținute de instanțe judecătorești competente; 

d) nu are obligații fiscale restante mai mari de 12 luni; 
e) nu a înregistrat, conform reglementărilor contabile, pierderi din exploatare 

în ultimul exercițiu financiar închis; 
f) în cazul persoanelor juridice, să fi fost înființate cu minimum 12 luni anterior 

depunerii cererii.» 
Art. VI. Dispozițiile art. V se aplică cererilor și deconturilor cu sumă negativă 

de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare, depuse după data 
intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. 

(…)”. 

III. Legea nr. 150/2018 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 30/2017 
pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală (M.Of. nr. 523 din 26 iunie 2018): 

„Art. unic. Se aprobă Ordonanța Guvernului nr. 30 din 30 august 2017 pentru 
modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, 
adoptată în temeiul art. 1 pct. I.9 din Legea nr. 161/2017 privind abilitarea 
Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 708 din 31 august 2017, cu modificările ulterioare, cu următoarele 
modificări și completări: 

1. La articolul I punctul 40, după litera b) a alineatului (3) al articolului 160 se 
introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins: 

«c) în cazul în care se solicită eliberarea de către notarul public a unui 
certificat de moștenitor exclusiv pentru locul de veci.» 

2. La articolul I, după punctul 42 se introduce un nou punct, punctul 421, cu 
următorul cuprins: 

«421. La articolul 165, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: 
(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în cazul creanțelor fiscale 

administrate de organul fiscal local cu suma plătită de titulari ai dreptului de 
proprietate asupra clădirilor, terenurilor sau mijloacelor de transport, se sting cu 
prioritate amenzile contravenționale individualizate în titluri executorii, în ordinea 
vechimii, chiar dacă debitorul indică un alt tip de obligație fiscală. Aceste 
prevederi nu se aplică în cazul plății taxelor astfel cum sunt definite la art. 1  
pct. 36.» 

3. La articolul I punctul 67, articolul 204 se modifică și va avea următorul 
cuprins: 



«Art. 204. - Regimul special al obligațiilor fiscale de a căror plată depinde 
menținerea autorizației, acordului ori a altui act administrativ similar 

(1) Pentru debitorii care au solicitat eșalonarea la plată și care trebuie să 
achite obligațiile fiscale administrate de organul fiscal central într-un anumit 
termen pentru a se menține autorizația, acordul ori alt act administrativ similar, 
autoritatea competentă nu revocă/nu suspendă actul pe motiv de neplată a 
obligațiilor fiscale la termenul prevăzut în legislația specifică, iar garanțiile 
constituite nu se execută până la soluționarea cererii de acordare a eșalonării la 
plată. 

(2) În situația în care cererea de acordare a eșalonării la plată a fost respinsă 
sau retrasă, debitorii prevăzuți la alin. (1) trebuie să achite obligațiile fiscale de a 
căror plată depinde menținerea autorizației, acordului ori a altui act administrativ 
similar în scopul menținerii actului, în termen de 15 zile de la data comunicării 
deciziei de respingere sau a deciziei prin care se ia act de retragerea cererii. În 
acest caz, o nouă cerere de acordare a eșalonării la plată se poate depune numai 
după achitarea acestor obligații fiscale. 

(3) Pe perioada de valabilitate a eșalonării la plată, autoritatea competentă nu 
revocă/nu suspendă autorizația, acordul sau alt act administrativ similar pe motiv 
de neplată a obligațiilor fiscale la termenul prevăzut în legislația specifică, iar 
garanțiile constituite nu se execută.»”. 

IV. O.U.G. nr. 71/2018 privind prorogarea termenului de administrare, de 
către organele fiscale de la nivel județean și al municipiului București, a 
obligațiilor fiscale datorate de contribuabilii mijlocii, de la data de 1 august 2018 la 
data de 1 noiembrie 2018 (M.Of. nr. 625 din 19 iulie 2018): 

„Art. 1. Termenul prevăzut la art. II din Legea nr. 30/2018 pentru 
completarea art. 30 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 18 ianuarie 2018, se 
prorogă până la data de 1 noiembrie 2018. (…)”. 

V. Legea nr. 181/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr. 113/2017 pentru prorogarea unui termen (M.Of. nr. 627 din 19 iulie 2018): 

„Art. unic. Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 113 din  
28 decembrie 2017 pentru prorogarea unui termen, publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 1.038 din 29 decembrie 2017”. 

VI. Legea nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor 
contravenționale (M.Of. nr. 647 din 25 iulie 2018): 

„(…) Art. 18. Alineatul (7) al articolului 226 din Legea nr. 207/2015 privind 
Codul de procedură fiscală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,  
nr. 547 din 23 iulie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și 
va avea următorul cuprins: 



«(7) Netransmiterea proceselor-verbale de constatare și sancționare a 
contravențiilor către organele fiscale în termen de 90 de zile de la comunicarea 
acestora către contravenient atrage, potrivit legii, răspunderea persoanelor care 
se fac vinovate de aceasta. Transmiterea cu întârziere a proceselor-verbale nu 
împiedică executarea silită a acestora, în condițiile în care nu a intervenit 
prescripția executării.»”. 

VII. Legea nr. 212/2018 pentru modificarea și completarea Legii 
contenciosului administrativ nr. 554/2004 și a altor acte normative (M.Of. nr. 658 
din 30 iulie 2018): 

„Art. V. La articolul 272 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 547 din  
23 iulie 2015, cu modificările și completările ulterioare, alineatele (2)-(5) se 
modifică și vor avea următorul cuprins: 

«(2) Structurile specializate de soluționare a contestațiilor din cadrul direcțiilor 
generale regionale ale finanțelor publice în a căror rază teritorială își au domiciliul 
fiscal contestatarii sunt competente pentru soluționarea contestațiilor ce au ca 
obiect: 

a) creanțe fiscale în cuantum de până la 3 milioane lei; 
b) măsura de diminuare a pierderii fiscale în cuantum de până la 3 milioane 

lei; 
c) deciziile de reverificare, cu excepția celor pentru care competența de 

soluționare aparține direcției generale prevăzute la alin. (5); 
d) creanțele fiscale accesorii, indiferent de cuantum, aferente creanțelor 

fiscale principale stabilite prin decizii de impunere/acte administrative fiscale 
asimilate deciziilor de impunere contestate și pentru care competența de 
soluționare a contestației revine structurii specializate de soluționare a 
contestațiilor din cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor. 

(3) Structura specializată de soluționare a contestațiilor din cadrul Direcției 
Generale de Administrare a Marilor Contribuabili este competentă să soluționeze 
contestațiile formulate de marii contribuabili ce au ca obiect: 

a) creanțe fiscale în cuantum de până la 3 milioane lei; 
b) măsura de diminuare a pierderii fiscale în cuantum de până la 3 milioane 

lei; 
c) deciziile de reverificare, cu excepția celor pentru care competența de 

soluționare aparține direcției generale prevăzute la alin. (5); 
d) creanțele fiscale accesorii, indiferent de cuantum, aferente creanțelor 

fiscale principale stabilite prin decizii de impunere/acte administrative fiscale 
asimilate deciziilor de impunere contestate și pentru care competența de 
soluționare a contestației revine structurii specializate de soluționare a 
contestațiilor din cadrul Direcției Generale de Administrare a Marilor Contribuabili. 



(4) Contestațiile formulate de contribuabilii nerezidenți care nu au pe teritoriul 
României un sediu permanent ce au ca obiect creanțe fiscale în cuantum de până 
la 3 milioane lei se soluționează de structura specializată de soluționare a 
contestațiilor din cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice/Direcția 
Generală de Administrare a Marilor Contribuabili competentă pentru 
administrarea creanțelor respectivului contribuabil nerezident. 

(5) Direcția generală de soluționare a contestațiilor din cadrul A.N.A.F. este 
competentă pentru soluționarea contestațiilor care au ca obiect: 

a) creanțe fiscale în cuantum de 3 milioane lei sau mai mare; 
b) măsura de diminuare a pierderii fiscale în cuantum de 3 milioane lei sau 

mai mare; 
c) creanțe fiscale și măsura de diminuare a pierderii fiscale indiferent de 

cuantum, precum și decizia de reverificare, în cazul contestațiilor formulate de 
contribuabili împotriva actelor emise de organele fiscale din aparatul central al 
A.N.A.F.; 

d) creanțele fiscale accesorii, indiferent de cuantum, aferente creanțelor 
fiscale principale stabilite prin decizii de impunere/acte administrative fiscale 
asimilate deciziilor de impunere contestate și pentru care competența de 
soluționare a contestației revine Direcției generale de soluționare a contestațiilor 
din cadrul A.N.A.F.»”. 

 

Ordine ale președintelui Agenției Naționale de 
Administrare Fiscală și ale ministrului Finanțelor Publice 

Au fost emise următoarele ordine în baza dispozițiilor din Cod: 

1. O.P.A.N.A.F. nr. 187/2018 pentru aprobarea Procedurii de restituire a 
sumelor reprezentând taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, plătite în plus 
sau necuvenit și pentru care nu există obligația de declarare (M.Of. nr. 80 din  
26 ianuarie 2018) – emis în baza art. 21, art. 52 alin. (19), art. 168 și art. 342  
alin. (1) și (5); 

2. O.P.A.N.A.F. nr. 197/2018 privind organizarea și funcționarea Biroului 
central de legătură pentru contactele cu alte state în domeniul asistenței reciproce 
la recuperare, precum și cu Comisia Europeană (M.Of. nr. 80 din 26 ianuarie 
2018) – emis în baza art. 313 alin. (3), art. 3353 alin. (3), art. 342 alin. (1) și (5); 

3. O.P.A.N.A.F. nr. 188/2018 pentru aprobarea modelului și conținutului 
formularului (311) „Declarație privind taxa pe valoarea adăugată colectată 
datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de 
taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a)-e), lit. g) 



sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal” (M.Of. nr. 121 din  
8 februarie 2018) – emis în baza art. 342 alin. (1); 

4. O.M.F.P. nr. 1476/2018 privind abrogarea Ordinului ministrului finanțelor 
publice nr. 528/2015 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor 
reprezentând taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, plătite în plus sau 
necuvenit și pentru care nu există obligația de declarare (M.Of. nr. 182 din  
27 februarie 2018) – emis în baza art. 342 alin. (1); 

5. O.M.F.P. nr. 1489/2018 privind Procedura de stabilire a schimbului de 
informații între Agenția Națională de Administrare Fiscală, Uniunea Națională a 
Notarilor Publici din România și Agenția Națională de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară (M.Of. nr. 205 din 7 martie 2018) – emis în baza art. 160 alin. (8) lit. a); 

6. O.P.A.N.A.F. nr. 627/2018 privind aprobarea procedurii de transmitere a 
datelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) sau art. 3 alin. (2) lit. a), b) sau c), după 
caz, respectiv cele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) și c) din anexa nr. 11 la 
Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat 
electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, către 
Agenția Națională de Administrare Fiscală (M.Of. nr. 238 din 19 martie 2018) – 
emis în baza art. 59; 

7. O.P.A.N.A.F. nr. 673/2018 pentru modificarea și completarea unor ordine 
ale președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind aprobarea 
modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanțelor fiscale (M.Of. 
nr. 243 din 20 martie 2018) – emis în baza art. 342 alin. (1); 

8. O.P.A.N.A.F. nr. 675/2018 privind aprobarea metodelor indirecte de 
stabilire a veniturilor și a procedurii de aplicare a acestora (M.Of. nr. 257 din  
23 martie 2018) – emis în baza art. 138 alin. (9), art. 342 alin. (1) și (4); 

9. O.P.A.N.A.F. nr. 888/2018 pentru aprobarea modelului, conținutului, 
modalității de depunere și de gestionare a formularului (212) „Declarație unică 
privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice” 
(M.Of. nr. 279 din 29 martie 2018) – emis în baza art. 342 alin. (1) și (4); 

10. O.P.A.N.A.F. nr. 1003/2018 pentru aprobarea Procedurii privind 
procesarea formularelor 230 „Cerere privind destinația sumei reprezentând până 
la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii” (M.Of. nr. 316 din 
11 aprilie 2018) – emis în baza art. 5, 7, art. 342 alin. (4), (5); 

11. O.P.A.N.A.F. nr. 1018/2018 privind aprobarea modelului și conținutului 
formularului tipizat „Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor”, 
cod A.N.A.F. 14.13.22.99/7, destinat utilizării în activitatea de control a structurilor 



vamale din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală și a unităților 
subordonate (M.Of. nr. 332 din 16 aprilie 2018) – emis în baza art. 342; 

12. O.P.A.N.A.F. nr. 1155/2018 privind modificarea O.P.A.N.A.F.  
nr. 888/2018 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și 
de gestionare a formularului (212) „Declarație unică privind impozitul pe venit și 
contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice” (M.Of. nr. 405 din 11 mai 2018) 
– emis în baza art. 342 alin. (1) și (4); 

13. O.P.A.N.A.F. nr. 1203/2018 privind modificarea și completarea 
O.P.A.N.A.F. nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor 
utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin 
autoimpunere sau reținere la sursă (M.Of. nr. 424 din 18 mai 2018) – emis în 
baza 101, 342 alin. (1) și (4); 

14. O.P.A.N.A.F. nr. 1612/2018 pentru aprobarea Nomenclatorului obligațiilor 
fiscale care se plătesc în contul unic (M.Of. nr. 544 din 29 iunie 2018) – emis în 
baza art. 163 alin. (2), art. 342 alin. (1) și (5); 

15. O.P.A.N.A.F. nr. 1613/2018 pentru aprobarea Metodologiei de distribuire 
a sumelor plătite de contribuabili în contul unic și de stingere a obligațiilor fiscale 
(M.Of. nr. 545 din 29 iunie 2018) – emis în baza art. 163 alin. (2), art. 342 alin. (1) 
și (5); 

16. O.P.A.N.A.F. nr. 1494/2018 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea 
din oficiu a contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de 
sănătate datorate de persoanele fizice, precum și a modelului și conținutului unor 
formulare (M.Of. nr. 553 din 3 iulie 2018) – emis în baza art. 106 alin. (1), art. 107 
alin. (1); 

17. O.P.A.N.A.F. nr. 1760/2018 privind Procedura de restituire a impozitului 
pe venit reținut la sursă de către plătitorul de venit în cuantum mai mare decât cel 
legal datorat (M.Of. nr. 667 din 31 iulie 2018) – emis în baza art. 170 alin. (7),  
art. 342 alin. (1), (5); 

18. O.P.A.N.A.F. nr. 1701/2018 pentru aprobarea Procedurii de stabilire și de 
regularizare a contribuției de asigurări sociale de sănătate și a contribuției de 
asigurări sociale datorate de persoanele fizice, precum și a formularului 631 
„Decizie de impunere anuală pentru stabilirea contribuției de asigurări sociale de 
sănătate și a contribuției de asigurări sociale” (M.Of. nr. 672 din 2 august 2018) – 
emis în baza art. 342 alin. (1), (4), (5); 

19. O.P.A.N.A.F. nr. 1869/2018 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea 
din oficiu a impozitului anual pe veniturile persoanelor fizice (M.Of. nr. 701 din  
10 august 2018) – emis în baza art. 107, art. 342 alin. (1); 



20. O.P.A.N.A.F. nr. 1855/2018 pentru aprobarea Procedurii de anulare a 
impozitului pe venit stabilit pentru anul 2018 prin decizii de plăți anticipate (M.Of. 
nr. 721 din 21 august 2018) – emis în baza art. 342 alin. (1); 

21. O.P.A.N.A.F. nr. 2093/2018 pentru aprobarea procedurilor privind 
definitivarea impozitului anual pe veniturile realizate de persoanele fizice, precum 
și a modelului și conținutului unor formulare (M.Of. nr. 745 din 29 august 2018) – 
emis în baza art. 342 alin. (1), (4) și (5); 

22. O.P.A.N.A.F. nr. 2117/2018 privind aprobarea modelului și conținutului 
formularelor și documentelor utilizate în activitatea de verificare a situației fiscale 
personale (M.Of. nr. 766 din 5 septembrie 2018) – emis în baza art. 56, 58, 64, 
188 alin. (8), 127, 138, 141, 142 alin. (2), 144, 145, 146, 147, 342 alin. (1), 352 
alin. (1) și (2). 

 
 

 

 
 


