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Legea nr. 295 pentru modificarea si completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura 

fiscala precum si aprobarea unor masuri fiscal-bugetare 

Monitorul Oficial nr. 1266 din 21 decembrie 2020 

 

Legea nr. 295/2020 introduce o serie  de modificari si completari importante la nivelul Codului de 

procedura fiscala. Principalele modificari si completari aduse Codului de procedura fiscala vizeaza 

urmatoarele: 

 

Completari privind cazurile care atrag nulitatea actului administrativ fiscal 

 

 Introducerea unor patru noi cazuri suplimentare care conduc la atragerea nulitatii actului 

administrativ fiscal, respectiv: 

 organul fiscal nu prezinta argumentele pentru care nu ia in considerare opinia 

prealabila emisa in scris sau solutia adoptata anterior de organul fiscal sau de 

instanta de judecata pentru situatii de fapt similare la acelasi contribuabil/platitor, in 

cazul in care contribuabilul/platitorul a prezentat organului fiscal, inainte de emiterea 

actului administrativ fiscal, respectiva opinie/solutie; 

 organul fiscal nu respecta considerentele deciziei de solutionare a contestatiei in 

cazul in care, ulterior solutionarii contestatiei, emite un nou act administrativ fiscal; 

 emiterea raportului de inspectie fiscala si a deciziei de impunere sau a deciziei de 

nemodificare a bazei de impunere de catre organul de inspectie fiscala dupa incetarea 

inspectiei fiscale, prin depasirea dublului duratei maxime de derulare a acesteia, fara 

ca inspectia fiscala sa fie reluata, potrivit legii; 

Prevederile de mai sus se aplica pentru actele administrativ-fiscale comunicate dupa data 

intrarii in vigoare a prezentei legi. 

 organul fiscal emite raport de inspectie fiscala/de verificare a situatiei fiscale personale 

si decizie de impunere/decizie de modificare a bazelor de impozitare/decizie de 

nemodificare a bazelor de impozitare/decizie pentru regularizarea situatiei ori decizie de 

incetare a procedurii de verificare a situatiei fiscale personale, in situatia in care se fac 

constatari privind savarsirea unor fapte prevazute de legea penala, legate de mijloacele 

de proba privind stabilirea bazei de impozitare/valorii in vama.  
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Modificari privind anumite termene procedurale si de prescriptie 

 

 Termenele prevazute de legislatia fiscala privind indeplinirea de catre contribuabili/platitori a 

unor obligatii, pot fi prelungite/modificate, pentru motive justificate ce tin de activitatea de 

administrare a creantelor fiscale, prin ordin al ministrului finantelor publice. 

 Se introduce masura intreruperii sau suspendarii termenului de prescriptie a dreptului de a 

stabili creante fiscale pe perioada desfasurarii actiunii de urmarire penala, pana la data 

ramanerii definitive a solutiei de rezolvare a cauzei penale. 

 Dreptul contribuabilului/platitorului de a solicita dobanzi pentru sumele de restituit/rambursat 

de la buget se prescrie in termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care: 

 au fost stinse prin oricare dintre modalitatile prevazute de lege sumele de restituit sau 

de rambursat de la buget contribuabilului/platitorului; 

 anularea actului administrativ fiscal a devenit definitiva; 

 restituirea a fost admisa definitiv. 

 

Modificari privind inspectia fiscala / verificarea situatiei fiscale personale si solutionarea 

contestatiilor 

 Competenta privind solutionarea contestatiilor formulate impotriva titlurilor de creanta 

precum si impotriva altor acte administrative fiscale emise de organul fiscal central, va fi 

transferata de la ANAF de catre Ministerul Finantelor Publice, prin structura specializata de 

solutionare a contestatiilor din cadrul Ministerului, in termen de 6 luni de la data publicarii in 

Monitorul Oficial a prezentei legi. 

 In situatia in care, dupa inceperea inspectiei fiscale, respectiv a verificarii situatiei fiscale 

individuale intervine incetarea persoanei juridice sau decesul persoanei fizice, procedurile de 

verificare vor continua cu succesorii persoanei respective (daca acestia exista), altfel, inspectia 

fiscala va inceta. 

 Se introduc o serie de completari cu privire la suspendarea inspectiei fiscale: 

 Suspendarea inspectiei fiscale poate fi dispusa de catre conducatorul acesteia si in 

situatia in care organul de inspectie fiscala este sesizat sau i se aduce la cunostinta ca 

impotriva contribuabilului/platitorului se afla in desfasurare o procedura judiciara in 

legatura cu mijloacele de proba privind stabilirea bazei de impozitare care fac obiectul 

inspectiei fiscale sau in situatia in care documentele financiar-contabile ale 

contribuabilului au fost ridicate de organul de urmarire penala. 

 Suspendarea inspectiei fiscale incepe de la data prevazuta in decizia de suspendare sau, 

in situatia in care o astfel de data nu este prevazuta in decizie, de la data comunicarii 

deciziei de suspendare.  

 Introducerea dreptului contribuabilului de a fi informat cu privire la orice alt mijloc de 

proba obtinut de organul fiscal urmare a actiunilor ce au constituit cauze de suspendare, 

cu anumite exceptii. 
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 In plus, contribuabilul/platitorul poate formula contestatie fiscala impotriva deciziei de 

suspendare a inspectiei fiscale. 

 Se introduce un termen minim de 3 zile lucratoare pentru stabilirea discutiei finale de la data 

comunicarii proiectului de raport de inspectie fiscala, respectiv 5 zile lucratoare pentru marii 

contribuabili. 

 Introducerea posibilitatii solicitarii de reverificare a unor tipuri de obligatii fiscale si de catre 

contribuabil, in anumite conditii (apar date suplimentare care erau necunoscute 

contribuabilului, la data efectuarii inspectiei fiscale si care influenteaza rezultatele inspectiei 

fiscale incheiate). In plus, contribuabilul poate solicita reverificarea in situatiile in care nu poate 

corecta declaratia de impunere. 

 Introducerea de noi prevederi legate de rezultatele controlului antifrauda, precum faptul ca 

procesul verbal/actul de control reprezinta mijloc de proba si de asemenea introducerea 

dreptului contribuabilului de a-si exprima punctul de vedere fata de constatarile mentionate in 

termen de 5 zile lucratoare de la comunicare. 

 Se introduce posibilitatea de reexaminare a deciziei emise in solutionarea contestatiei de 

catre organul de solutionare competent, la cererea contribuabilului/platitorului, in anumite 

situatii limitative precum (i) neaplicarea unor dispozitii legale care ar fi schimbat fundamental 

solutia, (ii) emiterea unei decizii de catre Comisia Fiscala Centrala ulterior deciziei de solutionare, 

(iii) emiterea unui recurs in interesul legii sau a unei decizii de interpretare de catre ICCJ, anterior 

sau ulterior deciziei de solutionare, (iv) adoptarea unei hotarari a CJUE contrare deciziei de 

solutionare a contestatiei, anterior sau ulterior emiterii acesteia din urma. 

 Durata maximala a verificarii situatiei fiscale persoanale nu poate fi mai mare de 270 de zile, 

calculate de la data inceperii verificarii fiscale. 

 

Alte prevederi importante 

 Se introduc masuri de protectie a confidentialitatii informatiilor referitoare la contribuabili, astfel 

ca rezultatele analizei de risc efectuate de organul fiscal nu vor mai fi publicate pe site-ul 

propriu. 

 Contribuabilul/platitorul fara domiciliu fiscal in Romania care comunica cu organele fiscale prin 

mijloace electronice de transmitere la distanta nu va mai avea obligatia de a desemna un 

imputernicit, cu domiciliul fiscal in Romania, in vederea depunerii declaratiilor la organul fiscal.  

 Codul de identificare fiscala poate fi utilizat de contribuabili si pentru indeplinirea obligatiilor 

fiscale anterioare datei de inregistrare fiscala. 

 Se introduc dispozitii privind stingerea prin compensare in cazul grupului fiscal constituit in 

domeniul impozitului pe profit (conform noilor prevederi ale Codului fiscal), asemenea celor 

aplicabile in cazul grupului fiscal constituit pentru TVA. 

 Se introduc completari referitoare la procedura de eliminare a dublei impuneri intre persoane 

romane afiliate membre ale aceluiasi grup fiscal aplicabile in cazul in care se 

ajusteaza/estimeaza veniturile sau cheltuielile unui membru din cadrul grupului fiscal in 

domeniul impozitului pe profit, in cadrul unei inspectii fiscale. 
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 Proprietarii bunurilor care instraineaza mijloace de transport nu trebuie sa prezinte certificatul 

de atestare fiscala in cazul in care pentru instrainare utilizeaza formularul tipizat de contract de 

instrainare-dobandire. 

 Se introduc prevederi speciale privind restituirea impozitului pe dividende, achitat in legatura 

cu dividende interimare distribuite in cursul anului. Procedura de aplicare se aproba prin ordin al 

MFP si se emite in termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi. 

 Se introduc o serie de noi prevederi cu privire la garantii pentru contribuabilii care beneficiaza 

de procedura de esalonare la plata a obligatiilor fiscale, dintre care amintim: 

 In cazul in care contribuabilii care beneficiaza de esalonare la plata, detin in proprietate 

bunuri deja sechestrate de catre organul fiscal, altele decat cele care fac obiectul 

garantiilor constituite, sechestrele instituite pe aceste bunuri se ridica, cu anumite 

exceptii. 

 Eliminarea scrisorilor de garantie emise de institutii financiare nebancare din tipurile de 

garantii acceptate in procedura fiscala.  

 Se modifica prevederile cu privire la inlocuirea bunurilor sechestrate. Astfel, la solicitarea 

debitorului, organul fiscal poate inlocui sechestrul asupra unui bun:  

 cu sechestrul asupra altui bun si numai daca bunul oferit in vederea sechestrarii este 

liber de orice sarcini, sub conditia acoperirii limitei de 150% din valoarea creantei ramase 

de recuperat pentru care s-a instituit sechestru;  

 cu scrisoare de garantie/polita de asigurare de garantie/consemnare de mijloace banesti 

la o unitate a Trezoreriei Statului, pe o perioada de maximum 6 luni, la nivelul obligatiei 

fiscale ramasa de recuperat la data depunerii garantiei, pentru care s-a inceput 

executarea silita a bunului ce se solicita a fi inlocuit.  

 

*** 

 

Pentru detalii puteti contacta orice membru al echipei Taxhouse sau ne puteti transmite  

un mesaj pe adresa de e-mail office@taxhouse.ro. 
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