
TITLUL I

Dispozitii generale

CAP. I

Domeniul de aplicare a Codului de procedura fiscala

ART. 1

Sfera de aplicare a Codului de procedura fiscala

(1)  Prezentul  cod  reglementeaza  drepturile  si  obligatiile  partilor  din  raporturile  juridice  fiscale  privind 
administrarea impozitelor si taxelor datorate bugetului de stat si bugetelor locale, prevazute de Codul fiscal**).

**) Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 
23 decembrie 2003.

(2) Prezentul cod se aplica si pentru administrarea drepturilor vamale, precum si pentru administrarea creantelor 
provenind din contributii, amenzi si alte sume ce constituie venituri ale bugetului general consolidat, potrivit legii, 
in masura in care prin lege nu se prevede altfel.

(3) Prin administrarea impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat se 
intelege ansamblul activitatilor desfasurate de organele fiscale in legatura cu:

a) inregistrarea fiscala;

b)  declararea,  stabilirea,  verificarea si  colectarea impozitelor,  taxelor,  contributiilor  si  a  altor  sume datorate 
bugetului general consolidat;

c) solutionarea contestatiilor impotriva actelor administrative fiscale.

ART. 2

Raportul Codului de procedura fiscala cu alte acte normative

(1)  Administrarea  impozitelor,  taxelor,  contributiilor  si  a  altor  sume  datorate  bugetului  general  consolidat, 
prevazute la art. 1, se indeplineste potrivit dispozitiilor Codului de procedura fiscala, ale Codului fiscal, precum si 
ale altor reglementari date in aplicarea acestora.

(2) Prezentul cod constituie procedura de drept comun pentru administrarea impozitelor, taxelor, contributiilor si 
a altor sume datorate bugetului general consolidat.

(3) Unde prezentul cod nu dispune se aplica prevederile Codului de procedura civila.

ART. 3

Modificarea si completarea Codului de procedura fiscala

(1) Prezentul cod se modifica si se completeaza numai prin lege, promovata, de regula, cu 6 luni inainte de data 
intrarii in vigoare a acesteia.

(2) Orice modificare sau completare la prezentul cod intra in vigoare cu incepere din prima zi a anului urmator 
celui in care a fost adoptata prin lege.

ART. 4

Functionarea Comisiei fiscale centrale

(1)  Comisia  fiscala  centrala  constituita  potrivit  art.  6  din  Legea  nr.  571/2003  privind  Codul  fiscal  are 



responsabilitati de elaborare a deciziilor cu privire la aplicarea unitara a prezentului cod.

(2) Deciziile Comisiei fiscale centrale cu privire la aplicarea unitara a prezentului cod, precum si a Codului fiscal 
sunt obligatorii pentru functionarii publici din cadrul organelor fiscale.

ART. 4

Infiintarea si functionarea Comisiei de proceduri fiscale

(1) In cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala se infiinteaza Comisia de proceduri fiscale, care are 
responsabilitati de elaborare a deciziilor cu privire la aplicarea unitara a prezentului cod si a legislatiei care intra 
in sfera de competenta a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu exceptia cazului cand prin lege se 
prevede altfel.

(2)  Regulamentul  de  organizare  si  functionare  a  Comisiei  de  proceduri  fiscale  se  aproba  prin  ordin  al 
presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea 
I.

(3) Comisia de proceduri fiscale este coordonata de presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

(4)  Deciziile  Comisiei  de  proceduri  fiscale  se  aproba  prin  ordin  al  presedintelui  Agentiei  Nationale  de 
Administrare Fiscala si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(5) Solutiile unitare adoptate prin decizii ale Comisiei de proceduri fiscale si aprobate prin ordin al presedintelui 
Agentiei Nationale de Administrare Fiscala sunt aplicabile de la data publicarii acestor decizii potrivit alin. (4).

(6) Solutiile unitare prevazute la alin. (5) sunt aplicabile si procedurilor in curs.

-------------

Art. 4 a fost modificat de pct. 1 al art. I, Sectiunea 1 din ORDONANTA nr. 47 din 28 august 2007, publicata in 
MONITORUL OFICIAL nr. 603 din 31 august 2007.

CAP. II

Principii  generale  de  conduita  in  administrarea  impozitelor,  taxelor,  contributiilor  si  a  altor  sume  datorate 
bugetului general consolidat

ART. 5

Aplicarea unitara a legislatiei

Organul fiscal este obligat sa aplice unitar prevederile legislatiei fiscale pe teritoriul Romaniei, urmarind stabilirea 
corecta a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat.

ART. 6

Exercitarea dreptului de apreciere

Organul fiscal este indreptatit sa aprecieze, in limitele atributiilor si competentelor ce ii revin, relevanta starilor de 
fapt fiscale si sa adopte solutia admisa de lege, intemeiata pe constatari complete asupra tuturor imprejurarilor 
edificatoare in cauza.

ART. 7

Rolul activ

(1) Organul fiscal instiinteaza contribuabilul asupra drepturilor si obligatiilor ce ii revin in desfasurarea procedurii 
potrivit legii fiscale.



(2)  Organul  fiscal  este  indreptatit  sa  examineze,  din  oficiu,  starea  de  fapt,  sa  obtina  si  sa  utilizeze  toate 
informatiile si documentele necesare pentru determinarea corecta a situatiei fiscale a contribuabilului. In analiza 
efectuata organul fiscal va identifica si va avea in vedere toate circumstantele edificatoare ale fiecarui caz.

(3) Organul fiscal are obligatia sa examineze in mod obiectiv starea de fapt, precum si sa indrume contribuabilii 
pentru depunerea declaratiilor si a altor documente, pentru corectarea declaratiilor sau a documentelor, ori de 
cate ori este cazul.

(4) Organul fiscal decide asupra felului si volumului examinarilor, in functie de circumstantele fiecarui caz in 
parte si de limitele prevazute de lege.

(5) Organul fiscal indruma contribuabilul in aplicarea prevederilor legislatiei fiscale. Indrumarea se face fie ca 
urmare a solicitarii contribuabililor, fie din initiativa organului fiscal.

ART. 8

Limba oficiala in administratia fiscala

(1) Limba oficiala in administratia fiscala este limba romana.

(2) Daca la organele fiscale se depun petitii, documente justificative, certificate sau alte inscrisuri intr-o limba 
straina,  organele  fiscale  vor  solicita  ca  acestea  sa  fie  insotite  de  traduceri  in  limba  romana certificate  de 
traducatori autorizati.

(3) Dispozitiile legale cu privire la folosirea limbii minoritatilor nationale se aplica in mod corespunzator.

ART. 9

Dreptul de a fi ascultat

(1) Inaintea luarii  deciziei  organul fiscal este obligat sa asigure contribuabilului posibilitatea de a-si exprima 
punctul de vedere cu privire la faptele si imprejurarile relevante in luarea deciziei.

(2) Organul fiscal nu este obligat sa aplice prevederile alin. (1) cand:

a) intarzierea in luarea deciziei determina un pericol pentru constatarea situatiei fiscale reale privind executarea 
obligatiilor contribuabilului sau pentru luarea altor masuri prevazute de lege;

b) situatia de fapt prezentata urmeaza sa se modifice nesemnificativ cu privire la cuantumul creantelor fiscale;

c) se accepta informatiile prezentate de contribuabil, pe care acesta le-a dat intr-o declaratie sau intr-o cerere;

d) urmeaza sa se ia masuri de executare silita.

ART. 10

Obligatia de cooperare

(1) Contribuabilul este obligat sa coopereze cu organele fiscale in vederea determinarii starii de fapt fiscale, prin 
prezentarea faptelor cunoscute de catre acesta,  in  intregime, conform realitatii,  si  prin indicarea mijloacelor 
doveditoare care ii sunt cunoscute.

(2) Contribuabilul este obligat sa intreprinda masurile in vederea procurarii mijloacelor doveditoare necesare, 
prin utilizarea tuturor posibilitatilor juridice si efective ce ii stau la dispozitie.

ART. 11

Secretul fiscal

(1) Functionarii publici din cadrul organului fiscal, inclusiv persoanele care nu mai detin aceasta calitate, sunt 



obligati,  in  conditiile  legii,  sa pastreze secretul  asupra informatiilor  pe care le detin ca urmare a exercitarii 
atributiilor de serviciu.

(2) Informatiile referitoare la impozite, taxe, contributii si alte sume datorate bugetului general consolidat pot fi 
transmise numai:

a) autoritatilor publice, in scopul indeplinirii obligatiilor prevazute de lege;

b) autoritatilor fiscale ale altor tari, in conditii de reciprocitate in baza unor conventii;

c) autoritatilor judiciare competente, potrivit legii;

d) in alte cazuri prevazute de lege.

(3) Autoritatea care primeste informatii fiscale este obligata sa pastreze secretul asupra informatiilor primite.

(4) Este permisa transmiterea de informatii cu caracter fiscal in alte situatii decat cele prevazute la alin. (2), in 
conditiile in care se asigura ca din acestea nu reiese identitatea vreunei persoane fizice sau juridice.

(4^1) Prin exceptie de la prevederile alin. (4), cazurile de nerespectare a legislatiei financiar-fiscale pot fi facute 
publice prin mass-media.

-------------

Alin. (4^1) al art. 11 a fost introdus de pct. 2 al art. I, Sectiunea 1 din ORDONANTA nr. 47 din 28 august 2007, 
publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 603 din 31 august 2007.

(5) Nerespectarea obligatiei de pastrare a secretului fiscal atrage raspunderea potrivit legii.

ART. 12

Buna-credinta

Relatiile dintre contribuabili si organele fiscale trebuie sa fie fundamentate pe buna-credinta, in scopul realizarii 
cerintelor legii.

CAP. III

Aplicarea prevederilor legislatiei fiscale

ART. 13

Interpretarea legii

Interpretarea reglementarilor fiscale trebuie sa respecte vointa legiuitorului asa cum este exprimata in lege.

ART. 14

Criteriile economice

Veniturile, alte beneficii si valori patrimoniale sunt supuse legii fiscale indiferent daca sunt obtinute din activitati 
ce indeplinesc sau nu cerintele altor dispozitii legale.

ART. 15

Eludarea legislatiei fiscale

(1) In cazul in care, eludandu-se scopul legii fiscale, obligatia fiscala nu a fost stabilita ori nu a fost raportata la 
baza de impunere reala, obligatia datorata si, respectiv, creanta fiscala corelativa sunt cele legal determinate.



(2) Pentru situatiile prevazute la alin. (1) sunt aplicabile prevederile art. 23.

CAP. IV

Raportul juridic fiscal

ART. 16

Continutul  raportului  de  drept  procedural  fiscal  Raportul  de  drept  procedural  fiscal  cuprinde  drepturile  si 
obligatiile ce revin partilor, potrivit legii, pentru indeplinirea modalitatilor prevazute pentru stabilirea, exercitarea 
si stingerea drepturilor si obligatiilor partilor din raportul de drept material fiscal.

ART. 17

Subiectele raportului juridic fiscal

(1) Subiecte ale raportului juridic fiscal sunt statul, unitatile administrativ-teritoriale, contribuabilul, precum si alte 
persoane care dobandesc drepturi si obligatii in cadrul acestui raport.

(2) Contribuabilul  este orice persoana fizica ori  juridica sau orice alta entitate fara personalitate juridica ce 
datoreaza impozite, taxe, contributii si alte sume bugetului general consolidat, in conditiile legii.

(3) Statul este reprezentat de Ministerul Economiei si Finantelor prin Agentia Nationala de Administrare Fiscala 
si unitatile sale teritoriale.

(3) Statul este reprezentat de Ministerul Economiei si Finantelor prin Agentia Nationala de Administrare Fiscala 
si unitatile sale subordonate cu personalitate juridica.

-------------

Alin. (3) al art. 17 a fost modificat de pct. 3 al art. I, Sectiunea 1 din ORDONANTA nr. 47 din 28 august 2007, 
publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 603 din 31 august 2007.

(4) Unitatile administrativ-teritoriale sunt reprezentate de autoritatile administratiei publice locale, precum si de 
compartimentele de specialitate ale acestora, in limita atributiilor delegate de catre autoritatile respective.

(5)  Agentia  Nationala  de  Administrare  Fiscala,  unitatile  sale  teritoriale,  precum  si  compartimentele  de 
specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale sunt denumite in prezentul cod organe fiscale.

ART. 18

Imputernicitii

(1) In relatiile  cu organul fiscal contribuabilul  poate fi reprezentat printr-un imputernicit.  Continutul  si  limitele 
reprezentarii sunt cele cuprinse in imputernicire sau stabilite de lege, dupa caz. Desemnarea unui imputernicit 
nu il  impiedica pe contribuabil  sa isi  indeplineasca personal  obligatiile  fiscale,  chiar  daca nu a procedat la 
revocarea imputernicirii potrivit alin. (2).

(2) Imputernicitul este obligat sa inregistreze la organul fiscal actul de imputernicire, in forma autentica si in 
conditiile prevazute de lege. Revocarea imputernicirii  opereaza fata de organul fiscal de la data inregistrarii 
actului de revocare.

(3)  In  cazul  reprezentarii  contribuabililor  in  relatiile  cu  organele  fiscale  prin  avocat,  forma  si  continutul 
imputernicirii sunt cele prevazute de dispozitiile legale privind organizarea si exercitarea profesiei de avocat.

(4) Contribuabilul fara domiciliu fiscal in Romania, care are obligatia de a depune declaratii la organele fiscale, 
trebuie sa desemneze un imputernicit, cu domiciliul fiscal in Romania, care sa indeplineasca, in numele si din 
averea contribuabilului, obligatiile acestuia din urma fata de organul fiscal.

(5) Prevederile prezentului articol sunt aplicabile si reprezentantilor fiscali desemnati potrivit Codului fiscal, daca 



legea nu prevede altfel.

ART. 19

Numirea curatorului fiscal

(1)  Daca  nu  exista  un  imputernicit  potrivit  art.  18,  organul  fiscal,  in  conditiile  legii,  va  solicita  instantei 
judecatoresti competente numirea unui curator fiscal pentru contribuabilul absent, al carui domiciliu fiscal este 
necunoscut ori care, din cauza bolii, unei infirmitati, batranetii sau unui handicap de orice fel, nu poate sa isi 
exercite si sa isi indeplineasca personal drepturile si obligatiile ce ii revin potrivit legii.

(2) Pentru activitatea sa curatorul fiscal va fi remunerat potrivit hotararii judecatoresti, toate cheltuielile legate de 
aceasta reprezentare fiind suportate de cel reprezentat.

ART. 20

Obligatiile reprezentantilor legali

(1) Reprezentantii legali ai persoanelor fizice si juridice, precum si ai asocierilor fara personalitate juridica sunt 
obligati sa indeplineasca obligatiile fiscale ale persoanelor reprezentate, in numele si din averea acestora.

(2) In cazul in care, din orice motiv, obligatiile fiscale ale asocierilor fara personalitate juridica nu sunt achitate 
potrivit alin. (1), asociatii raspund solidar pentru indeplinirea acestora.


