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    TABEL COMPARATIV pentru CODUL DE PROCEDUR� FISCAL�
urmare a modific�rilor aduse de OG nr. 17/2015

2La articolul 100, dup� alineatul (3) se introduce un nou alineat,
alineatul (4), cu urm�torul cuprins:
    "(4) Prevederile alin. (1) se aplic� în mod corespunz�tor �i în cazul
solicit�rilor primite de la alte institu�ii ale statului, precum �i în cazul

Art. 100 Selectarea contribuabililor pentru inspec�ie fiscal�

1La articolul 63, dup� alineatul (2) se introduc trei noi alineate,
alineatele (3) - (5), cu urm�torul cuprins:
    "(3) Agen�ia Na�ional� de Administrare Fiscal�, în calitate de
reprezentant autorizat al Ministerului Finan�elor Publice sau, dup�
caz, al ministrului finan�elor publice, este autoritatea competent� din
România pentru efectuarea schimbului de informa�ii în scopuri fiscale
cu statele cu care România s-a angajat printr-un instrument juridic de
drept interna�ional, altele decât statele membre ale Uniunii
Europene, pentru informa�iile prev�zute de respectivele instrumente
juridice de drept interna�ional.
    (4) Informa�iile se transmit la cererea autorit��ii solicitante din
statele cu care România s-a angajat printr-un instrument juridic de
drept interna�ional, altele decât statele membre ale Uniunii
Europene. Termenele prev�zute la art. 109^11 pentru transmiterea
informa�iilor se aplic� �i pentru schimbul de informa�ii prev�zut de
prezentul articol, cu excep�ia cazului în care prin instrumentul juridic
de drept interna�ional sunt prev�zute alte termene.
    (5) Toate schimburile de informa�ii efectuate în temeiul prezentului
articol se realizeaz� cu respectarea Legii nr. 677/2001 pentru
protec�ia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal �i libera circula�ie a acestor date, cu modific�rile �i
complet�rile ulterioare."

Art. 63  Colaborarea interstatal� dintre autorit��ile publice

Art.
I

Forma Codului de procedur� fiscal� 
cu modific�rile aduse de OG nr. 17/2015

Forma Codului de procedur� fiscal�
 f�r� modific�rile aduse de OG nr. 17/2015
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4La articolul 116, dup� alineatul (7) se introduc trei noi alineate,
alineatele (8) - (10), cu urm�torul cuprins:
    "(8) Pentru debitorii care se afl� sub inciden�a legisla�iei privind
insolven�a �i care depun un decont cu sum� negativ� de tax� pe
valoarea ad�ugat� cu op�iune de rambursare dup� data deschiderii
procedurii insolven�ei, suma aprobat� la rambursare se
compenseaz� în condi�iile prezentului articol cu obliga�iile fiscale
n�scute dup� data deschiderii procedurii insolven�ei.
    (9) Soldul sumei negative de tax� pe valoarea ad�ugat� înscris în
decontul de tax� pe valoarea ad�ugat� aferent perioadei fiscale
anterioare datei deschiderii procedurii insolven�ei nu se preia în
decontul de tax� aferent perioadei fiscale în care s-a deschis

Art. 116 Compensarea

3Dup� articolul 113 se introduce un nou articol, articolul 113^1,
cu urm�torul cuprins:
    "ART. 113^1
    Obliga�ii fiscale restante
    (1) Prin obliga�ii fiscale restante se în�elege:
    a) obliga�ii fiscale pentru care s-a împlinit scaden�a sau termenul
de plat�;
    b) diferen�ele de obliga�ii fiscale principale �i accesorii stabilite prin
decizie de impunere, chiar dac� pentru acestea nu s-a împlinit
termenul de plat� prev�zut la art. 111 alin. (2).
    (2) Nu sunt considerate obliga�ii fiscale restante:
    a) obliga�iile fiscale pentru care s-au acordat �i sunt în derulare
înlesniri la plat�, potrivit legii, dac� pentru acestea nu s-a împlinit
termenul de plat� prev�zut în actul de acordare a înlesnirii;
    b) obliga�iile fiscale stabilite în acte administrative fiscale a c�ror
executare este suspendat� în condi�iile Legii contenciosului
administrativ nr. 554/2004, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare;
    c) obliga�iile fiscale cu termene de plat� viitoare stabilite în planul
de reorganizare judiciar� aprobat în condi�iile legii.
    (3) Nu se consider� c� un contribuabil înregistreaz� obliga�ii
fiscale restante în situa�ia în care suma obliga�iilor fiscale înscrise în
certificatul de atestare fiscal� emis de organul fiscal este mai mic�
sau egal� cu suma de rambursat/restituit. În certificatul de atestare
fiscal� se face men�iune în acest sens."

Art. 113  Certificatul de atestare fiscal� emis de autorit��ile
administra�iei publice locale

în care în alte acte normative este prev�zut� efectuarea unei ac�iuni
de inspec�ie fiscal�."
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7La articolul 145, dup� alineatul (2) se introduc patru noi alineate,
alineatele (3) - (6), cu urm�torul cuprins:
    "(3) În cazul în care debitorul are de încasat sume certe, lichide �i
exigibile de la autorit��i sau institu�ii publice, executarea silit� se
continu� prin poprirea acestor sume ori de câte ori, ulterior
comunic�rii soma�iei, se depune la organul fiscal un document
eliberat de autoritatea sau institu�ia public� respectiv� prin care se
certific� c� sumele sunt certe, lichide �i exigibile. Prevederile art. 149
se aplic� în mod corespunz�tor.
    (4) Nu sunt considerate sume exigibile �i nu le sunt aplicabile
prevederile alin. (3) sumelor aflate în litigiu.
    (5) În cazul în care documentul prev�zut la alin. (3) a fost depus
ulterior lu�rii unor m�suri de executare silit� potrivit prezentului cod,
aceste m�suri se ridic� dup� aplicarea m�surii popririi sumelor

Art. 145 Soma�ia

6La articolul 128, alineatul (2) se modific� �i va avea urm�torul
cuprins:
    "(2) În cazul garan�iilor prev�zute la art. 127 lit. a) �i b), organul
fiscal dispune institu�iei de credit/societ��ii de asigurare emitente sau
institu�iei financiare care a confirmat �i acceptat scrisoarea de
garan�ie/poli�a de asigurare de garan�ie ori unit��ii de Trezorerie a
Statului, dup� caz, virarea sumei de bani în conturile de venituri
bugetare corespunz�toare."

Art. 128 Valorificarea garan�iilor
      (2) În cazul garan�iilor prev�zute la art. 127 lit. a) �i b),
organul fiscal va dispune institu�iei de credit ori unit��ii de
trezorerie a statului, dup� caz, virarea sumei de bani în conturile
de venituri bugetare corespunz�toare.

5La articolul 127, litera b) se modific� �i va avea urm�torul
cuprins:
    "b) scrisoare de garan�ie emis� de o institu�ie de credit sau poli��
de asigurare de garan�ie emis� de o societate de asigurare. În cazul
în care scrisoarea de garan�ie/poli�a de asigurare de garan�ie este
emis� de o institu�ie financiar� din afara României, aceasta trebuie
s� fie confirmat� �i acceptat� de o institu�ie de credit sau de
asigurare din România;".

Art. 127 Tipuri de garan�ii
    Garan�iile pentru luarea m�surilor prev�zute la art. 126 se pot
constitui, în condi�iile legii, prin:
    a) consemnarea de mijloace b�ne�ti la o unitate a Trezoreriei
Statului;
    b) scrisoare de garan�ie bancar�;
    c) ipotec� asupra unor bunuri imobile din �ar�;
    d) gaj asupra unor bunuri mobile;
    e) fidejusiune.

procedura. În acest caz, debitorul este obligat s� solicite
rambursarea taxei prin corectarea decontului perioadei fiscale
anterioare.
    (10) Suma negativ� de tax� pe valoarea ad�ugat� solicitat� la
rambursare potrivit alin. (9) se compenseaz� în condi�iile prezentului
articol cu obliga�iile fiscale ale debitorului n�scute anterior deschiderii
procedurii."
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8Articolul 148^1 se modific� �i va avea urm�torul cuprins:
    "ART. 148^1
    Suspendarea execut�rii silite în cazul depunerii unei scrisori
de garan�ie/poli�e de asigurare de garan�ie
    (1) În cazul contesta�iilor formulate împotriva actelor administrative
fiscale prin care se stabilesc crean�e fiscale, potrivit prezentului cod,
inclusiv pe timpul solu�ion�rii ac�iunii în contencios administrativ,
executarea silit� se suspend� sau nu începe pentru obliga�iile fiscale
contestate dac� debitorul depune la organul fiscal competent o
scrisoare de garan�ie/poli�� de asigurare de garan�ie la nivelul
obliga�iilor fiscale contestate �i neachitate la data depunerii garan�iei.
Valabilitatea scrisorii de garan�ie/poli�ei de asigurare de garan�ie
trebuie s� fie de minimum 6 luni de la data emiterii.
    (2) În situa�ia în care pe perioada de valabilitate a scrisorii de
garan�ie/poli�ei de asigurare de garan�ie contesta�ia ori ac�iunea în
contencios administrativ este respins�, în totalitate sau în parte,
organul fiscal execut� garan�ia în ultima zi de valabilitate a acesteia
dac� sunt îndeplinite cumulativ urm�toarele condi�ii:
    a) debitorul nu pl�te�te obliga�iile fiscale pentru care s-a respins
contesta�ia sau ac�iunea în contencios administrativ;
    b) debitorul nu depune o nou� scrisoare de garan�ie/poli�� de
asigurare de garan�ie;
    c) instan�a judec�toreasc� nu a dispus, prin hot�râre executorie,
suspendarea execut�rii actului administrativ fiscal potrivit Legii nr.
554/2004, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare.
    (3) Scrisoarea de garan�ie/Poli�a de asigurare de garan�ie r�mâne
f�r� obiect în urm�toarele situa�ii:
    a) contesta�ia a fost admis�, în totalitate, de organul de
solu�ionare a contesta�iei;
    b) actul administrativ fiscal contestat a fost desfiin�at, în totalitate,
de c�tre organul de solu�ionare a contesta�iei;
    c) ac�iunea în contencios administrativ a fost admis� în totalitate;

Art.148^1 Suspendarea execut�rii silite în cazul depunerii
unei scrisori de garan�ie bancar�
    (1) În cazul contesta�iilor formulate împotriva actelor
administrative fiscale prin care se stabilesc crean�e fiscale,
executarea silit� se suspend� sau nu începe pentru obliga�iile
fiscale contestate dac� contribuabilul depune la organul fiscal
competent o scrisoare de garan�ie bancar� la nivelul obliga�iilor
fiscale contestate. Valabilitatea scrisorii de garan�ie bancar�
trebuie s� fie de minimum 6 luni de la data emiterii.
    (2) În situa�ia în care pe perioada de valabilitate a scrisorii de
garan�ie bancar� contesta�ia este respins�, în totalitate sau în
parte, organul fiscal execut� garan�ia în ultima zi de valabilitate a
acesteia dac� sunt îndeplinite cumulativ urm�toarele condi�ii:
    a) contribuabilul nu pl�te�te obliga�iile fiscale pentru care s-a
respins contesta�ia;
    b) contribuabilul nu depune o nou� scrisoare de garan�ie
bancar�;
    c) instan�a judec�toreasc� nu a dispus, prin hot�râre
executorie, suspendarea execut�rii actului administrativ fiscal
potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu
modific�rile �i complet�rile ulterioare.
    (3) Scrisoarea de garan�ie bancar� r�mâne f�r� obiect în
urm�toarele situa�ii:
    a) contesta�ia a fost admis�, în totalitate;
    b) instan�a judec�toreasc� admite, prin hot�râre executorie,
cererea contribuabilului de suspendare a execut�rii actului
administrativ fiscal potrivit Legii nr. 554/2004, cu modific�rile �i
complet�rile ulterioare.
    (4) Pe toat� perioada suspend�rii execut�rii silite potrivit
prezentului articol, crean�ele fiscale ce fac obiectul suspend�rii nu
se sting, cu excep�ia situa�iei în care contribuabilul opteaz�
pentru stingerea acestora potrivit art. 115 alin. (3^2).

înscrise în documentul emis de autoritatea sau institu�ia public�, în
limita acestor sume, cu respectarea nivelului prev�zut la art. 142
alin. (1).
    (6) În cazul în care documentul prev�zut la alin. (3) a fost depus
ulterior stingerii sumelor pentru care s-a început executarea silit�,
acesta se ia în considerare pentru urm�toarele execut�ri silite."
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IV  Prevederile art. I se aplic� începând cu data intr�rii în vigoare a prezentei ordonan�e, cu urm�toarele excep�ii:
    a) prevederile art. I pct. 4 referitoare la art. 116 alin. (9) din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�,
republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, se aplic� debitorilor care intr� în procedura insolven�ei dup� data intr�rii în vigoare
a prezentei ordonan�e;
    b) prevederile art. I pct. 9 referitoare la art. 149 alin. (12) din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003, republicat�, cu modific�rile �i
complet�rile ulterioare, se aplic� pentru popririle înfiin�ate dup� data intr�rii în vigoare a prezentei ordonan�e.

9La articolul 149 alineatul (12), partea introductiv� se modific� �i va
avea urm�torul cuprins:
    "(12) În m�sura în care este necesar, pentru achitarea sumei datorate la
data sesiz�rii b�ncii, potrivit alin. (11), sumele existente, precum �i cele
viitoare provenite din încas�rile zilnice în conturile în lei �i în valut� sunt
indisponibilizate în limita sumei necesare pentru realizarea obliga�iei ce se
execut� silit, astfel cum aceasta rezult� din adresa de înfiin�are a popririi.
B�ncile au obliga�ia s� pl�teasc� sumele indisponibilizate în contul indicat
de organul de executare silit� în termen de 3 zile de la indisponibilizare.
Din momentul indisponibiliz�rii, respectiv de la data �i ora primirii adresei
de înfiin�are a popririi asupra disponibilit��ilor b�ne�ti, b�ncile nu
procedeaz� la decontarea documentelor de plat� primite, respectiv la
debitarea conturilor debitorilor �i nu accept� alte pl��i din conturile acestora
pân� la achitarea integral� a obliga�iilor fiscale înscrise în adresa de
înfiin�are a popririi, cu excep�ia:".

Art. 149 Executarea silit� a sumelor ce se cuvin debitorilor

(12) În m�sura în care este necesar, pentru achitarea sumei datorate la
data sesiz�rii b�ncii, potrivit alin. (11), sumele existente, precum �i cele
viitoare provenite din încas�rile zilnice în conturile în lei �i în valut� sunt
indisponibilizate în limita sumei necesare pentru realizarea obliga�iei ce
se execut� silit, astfel cum aceasta rezult� din adresa de înfiin�are a
popririi. Din momentul indisponibiliz�rii, respectiv de la data �i ora
primirii adresei de înfiin�are a popririi asupra disponibilit��ilor b�ne�ti,
b�ncile nu procedeaz� la decontarea documentelor de plat� primite,
respectiv la debitarea conturilor debitorilor, �i nu accept� alte pl��i din
conturile acestora pân� la achitarea integral� a obliga�iilor fiscale
înscrise în adresa de înfiin�are a popririi, cu excep�ia:

    d) instan�a judec�toreasc� admite, prin hot�râre executorie,
cererea contribuabilului/pl�titorului de suspendare a execut�rii actului
administrativ fiscal potrivit Legii nr. 554/2004, cu modific�rile �i
complet�rile ulterioare;
    e) dac� pe perioada solu�ion�rii contesta�iei, în procedura
administrativ� sau în procedura de contencios administrativ,
debitorul achit� în totalitate obliga�iile fiscale contestate.
    (4) În situa�ia în care debitorul achit� par�ial obliga�iile fiscale
contestate, acesta poate redimensiona garan�ia în mod
corespunz�tor.
    (5) Pe toat� perioada suspend�rii execut�rii silite potrivit
prezentului articol, crean�ele fiscale ce fac obiectul suspend�rii nu se
sting, cu excep�ia situa�iei în care debitorul opteaz� pentru stingerea
acestora potrivit art. 115 alin. (3^2)."

O.G. nr. 17/2015 privind reglementarea unor m�suri fiscal-bugetare �i modificarea �i completarea unor acte normative, publicat� în M.O nr. 540 din 20 iulie 2015.
   

             Material informativ elaborat la data de 28.07.2015      
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