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TABEL COMPARATIV - URMARE A MODIFC�RILOR ADUSE DE 
OUG nr. 40/2014 

   în vigoare începând cu  23.06.2014

2Art.  43 se modific� astfel:
    "ART. 43
    Con�inutul �i motivarea actului administrativ fiscal
    (1) Actul administrativ fiscal se emite în scris, pe suport hârtie sau
în form� electronic�.
  (2) Actul administrativ fiscal emis pe suport hârtie cuprinde
urm�toarele elemente:
    a) denumirea organului fiscal emitent;
    b) data la care a fost emis �i data de la care î�i produce efectele;
  c) datele de identificare a contribuabilului sau a persoanei
împuternicite de contribuabil, dup� caz;
    d) obiectul actului administrativ fiscal;
    e) motivele de fapt;
    f) temeiul de drept;
   g) numele persoanelor împuternicite ale organului fiscal, potrivit
legii;

ART. 43
    Con�inutul �i motivarea actului administrativ fiscal
    (1) Actul administrativ fiscal se emite numai în form� scris�.
   (2) Actul administrativ fiscal cuprinde urm�toarele elemente:
    a) denumirea organului fiscal emitent;
   b) data la care a fost emis �i data de la care î�i produce
efectele;
   c) datele de identificare a contribuabilului sau a persoanei
împuternicite de contribuabil, dup� caz;
    d) obiectul actului administrativ fiscal;
    e) motivele de fapt;
    f) temeiul de drept;
  g) numele �i semn�tura persoanelor împuternicite ale or
ganului fiscal, potrivit legii;
    h) �tampila organului fiscal emitent;
   i) posibilitatea de a fi contestat, termenul de depunere a
contesta�iei �i organul fiscal la care se depune contesta�ia;

1Art. 18, dup� alin. (4) se introduce un nou alineat, alin.(4^1), cu
urm�torul cuprins:
    "(4^1) Dispozi�iile alin. (4) nu se aplic�:
    a) contribuabililor care au reziden�a într-un stat membru al Uniunii
Europene, respectiv al Spa�iului Economic European;
    b) contribuabililor care au reziden�a într-un stat care este parte a
unui instrument juridic interna�ional semnat de România �i care
cuprinde prevederi privind cooperarea administrativ� în domeniul
fiscal �i recuperarea crean�elor fiscale."

ART. 18
    Împuternici�ii
(4) Contribuabilul f�r� domiciliu fiscal în România, care are
obliga�ia de a depune declara�ii la organele fiscale, trebuie s�
desemneze un împuternicit, cu domiciliul fiscal în România,
care s� îndeplineasc�, în numele �i din averea
contribuabilului, obliga�iile acestuia din urm� fa�� de organul
fiscal.

Forma Codului de procedur� fiscal� dup� modific�rile
aduse de OUG nr. 40/2014

Forma Codului de procedur� fiscal� f�r� modific�rile
aduse de OUG nr. 40/2014

Art. I
pct.

Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�
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3Art. 44 se modific� astfel:
    "ART. 44
    Comunicarea actului administrativ fiscal

ART. 44
    Comunicarea actului administrativ fiscal
(1) Actul administrativ fiscal trebuie comunicat contribuabilului
c�ruia îi este destinat. În situa�ia contribuabililor f�r� domiciliu

   h) semn�tura persoanelor împuternicite ale organului fiscal, potrivit
legii, precum �i �tampila organului fiscal emitent;
  i) posibilitatea de a fi contestat, termenul de depunere a
contesta�iei �i organul fiscal la care se depune contesta�ia;
    j) men�iuni privind audierea contribuabilului.
    (3) Actul administrativ fiscal emis în form� electronic� cuprinde
elementele prev�zute la alin. (2), cu excep�ia elementelor prev�zute
la lit. h).
    (4) Actul administrativ fiscal emis de organele fiscale din cadrul
Agen�iei Na�ionale de Administrare Fiscal� în form� electronic� se
semneaz� cu semn�tura electronic� extins� a Ministerului Finan�elor
Publice, bazat� pe un certificat calificat.
    (5) Actul administrativ fiscal emis de compartimentele de
specialitate ale autorit��ilor administra�iei publice locale în form�
electronic� se semneaz� cu semn�tura electronic� extins� a
autorit��ii administra�iei publice locale din care face parte organul
fiscal emitent, bazat� pe un certificat calificat.
    (6) Actul administrativ fiscal emis în condi�iile alin. (2) prin
intermediul unui centru de imprimare masiv� este valabil �i în cazul
în care nu poart� semn�tura persoanelor împuternicite ale organului
fiscal, potrivit legii, �i �tampila organului emitent, dac� îndepline�te
cerin�ele legale aplicabile în materie.
    (7) Prin ordin al ministrului finan�elor publice se stabilesc
categoriile de acte administrative fiscale care se emit în condi�iile
alin. (6) de c�tre organele fiscale din cadrul Agen�iei Na�ionale de
Administrare Fiscal�.
    (8) Prin ordin comun al ministrului dezvolt�rii regionale �i
administra�iei publice �i al ministrului finan�elor publice se stabilesc
categoriile de acte administrative fiscale care pot fi emise în
condi�iile alin. (6) de c�tre organele fiscale ale autorit��ilor
administra�iei publice locale, iar consiliile locale stabilesc, prin
hot�râre, dac� organele fiscale din cadrul autorit��ii administra�iei
publice locale respective pot emite acte administrative fiscale în
condi�iile alin. (6)."   

    j) men�iuni privind audierea contribuabilului.

    (3) Actul administrativ fiscal emis în condi�iile alin. (2) prin
intermediul unui centru de imprimare masiv� este valabil �i în
cazul în care nu poart� semn�tura persoanelor împuternicite
ale organului fiscal, potrivit legii, �i �tampila organului emitent,
dac� îndepline�te cerin�ele legale aplicabile în materie.
    (4) Prin ordin al ministrului finan�elor publice se stabilesc
categoriile de acte administrative fiscale care se emit în
condi�iile alin. (3), de c�tre organele fiscale din cadrul Agen�iei
Na�ionale de Administrare Fiscal�.
    (5) Prin ordin comun al ministrului administra�iei �i internelor
�i al ministrului finan�elor publice se stabilesc categoriile de
acte administrative fiscale care pot fi emise în condi�iile alin.
(3) de c�tre organele fiscale ale autorit��ilor administra�iei
publice locale, iar consiliile locale stabilesc, prin hot�râre,
dac� organele fiscale din cadrul autorit��ii administra�iei
publice locale respective pot emite acte administrative fiscale
în condi�iile alin. (3).
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 (1) Actul administrativ fiscal trebuie comunicat contribuabilului
c�ruia îi este destinat. În situa�ia contribuabililor f�r� domiciliu fiscal
în România, care �i-au desemnat împuternicit potrivit art. 18 alin. (4),
precum �i în situa�ia numirii unui curator fiscal, în condi�iile art. 19,
actul administrativ fiscal se comunic� împuternicitului sau
curatorului, dup� caz.
  (2) Actul administrativ fiscal emis pe suport hârtie se comunic� prin
remiterea acestuia contribuabilului/împuternicitului, dac� se asigur�
primirea sub semn�tur� a actului administrativ fiscal, sau prin po�t�,
cu scrisoare recomandat� cu confirmare de primire.
   (3) Actul administrativ fiscal emis în form� electronic� se comunic�
prin mijloace electronice de transmitere la distan�� ori de câte ori
contribuabilul a optat pentru aceast� modalitate de emitere �i de
comunicare.
   (4) În cazul în care comunicarea potrivit alin. (2) sau (3), dup� caz,
nu a fost posibil�, aceasta se realizeaz� prin publicitate.
  (5) Comunicarea prin publicitate se face prin afi�area, concomitent,
la sediul organului fiscal emitent �i pe pagina de internet a Agen�iei
Na�ionale de Administrare Fiscal�, a unui anun� în care se
men�ioneaz� c� a fost emis actul administrativ fiscal pe numele
contribuabilului. În cazul actelor administrative emise de organele
fiscale prev�zute la art. 35, afi�area se face, concomitent, la sediul
acestora �i pe pagina de internet a autorit��ii administra�iei publice
locale respective. În lipsa paginii de internet proprii a autorit��ii
publice locale, publicitatea se face pe pagina de internet a consiliului
jude�ean sau a Agen�iei Na�ionale de Administrare Fiscal�. În toate
cazurile, actul administrativ fiscal se consider� comunicat în termen
de 15 zile de la data afi��rii anun�ului.
    (6) În cazul actelor administrative fiscale emise de c�tre organele
fiscale din cadrul Agen�iei Na�ionale de Administrare Fiscal�,
mijloacele electronice de transmitere la distan��, procedura de
comunicare a actelor administrative fiscale prin mijloace electronice
de transmitere la distan��, precum �i condi�iile în care aceasta se
realizeaz� se aprob� prin ordin al ministrului finan�elor publice.
    (7) În cazul actelor administrative fiscale emise de organele
fiscale ale autorit��ilor administra�iei publice locale, mijloacele
electronice de transmitere la distan��, procedura de comunicare a
actelor administrative fiscale prin mijloace electronice de transmitere

fiscal în România, care �i-au desemnat împuternicit potrivit art.
18 alin. (4), precum �i în situa�ia numirii unui curator fiscal, în
condi�iile art. 19, actul administrativ fiscal se comunic�
împuternicitului sau curatorului, dup� caz.
   (2) Actul administrativ fiscal se comunic� prin remiterea
acestuia contribuabilului/împuternicitului, dac� se asigur�
primirea sub semn�tur� a actului administrativ fiscal sau prin
po�t�, cu scrisoare recomandat� cu confirmare de primire.
    (2^1) Actul administrativ fiscal poate fi comunicat �i prin alte
mijloace cum sunt fax, e-mail sau alte mijloace electronice de
transmitere la distan��, dac� se asigur� transmiterea textului
actului administrativ fiscal �i confirmarea primirii acestuia �i
dac� contribuabilul a solicitat expres acest lucru.
   (2^2) În cazul în care comunicarea potrivit alin. (2) sau (2^1),
dup� caz, nu a fost posibil�, aceasta se realizeaz� prin
publicitate.
 (3) Comunicarea prin publicitate se face prin afi�area,
concomitent, la sediul organului fiscal emitent �i pe pagina de
internet a Agen�iei Na�ionale de Administrare Fiscal�, a unui
anun� în care se men�ioneaz� c� a fost emis actul
administrativ fiscal pe numele contribuabilului. În cazul actelor
administrative emise de organele fiscale prev�zute la art. 35,
afi�area se face, concomitent, la sediul acestora �i pe pagina
de internet a autorit��ii administra�iei publice locale respective.
În lipsa paginii de internet proprii, publicitatea se face pe
pagina de internet a consiliului jude�ean. În toate cazurile,
actul administrativ fiscal se consider� comunicat în termen de
15 zile de la data afi��rii anun�ului.
 (4) Dispozi�iile Codului de procedur� civil� privind
comunicarea actelor de procedur� sunt aplicabile în mod
corespunz�tor.
    

3/6



5La titlul III, dup� capitolul IV se introduce un nou capitol, capitolul V,
cuprinzând articolele 71^1 �i 71^2, cu urm�torul cuprins:
    "CAPITOLUL V
Transmiterea cererilor de c�tre contribuabili �i identificarea acestora
în mediul electronic

    ART. 71^1
    Transmiterea cererilor la organul fiscal prin mijloace electronice
de transmitere la distan��
    (1) Contribuabilii pot transmite organului fiscal competent cereri,
înscrisuri sau orice alte documente �i prin mijloace electronice de
transmitere la distan�� în condi�iile alin. (4) ori (5).
    (2) Data depunerii cererii, înscrisului sau documentului este data
înregistr�rii acesteia/acestuia, astfel cum rezult� din mesajul
electronic transmis de registratura electronic� a Ministerului
Finan�elor Publice sau a autorit��ii administra�iei publice locale, dup�
caz.
    (3) În sensul prezentului cod, prin registratur� electronic� se
în�elege sistemul electronic de înregistrare �i tranzac�ionare a
documentelor �i a informa�iilor primite sau emise de organul fiscal
prin mijloace electronice.
    (4) În cazul cererilor, înscrisurilor sau documentelor transmise de
c�tre contribuabili organelor fiscale din cadrul Agen�iei Na�ionale de
Administrare Fiscal�, mijloacele electronice de transmitere la
distan��, procedura de transmitere a cererilor, înscrisurilor ori

TITLUL III Dispozi�ii procedurale generale

4Art. 61, dup� alin. (3) se introduce un nou alineat, alin. (4), cu
urm�torul cuprins:
 "(4) La solicitarea unei institu�ii publice, efectuat� în scopul
solu�ion�rii unei cereri a unei persoane fizice sau juridice, organul
fiscal competent transmite institu�iei publice solicitante informa�ii cu
privire la situa�ia fiscal� a persoanei în cauz�."

ART. 61
    Colaborarea dintre autorit��ile publice, institu�iile publice sau
de interes public

la distan��, precum �i condi�iile în care aceasta se realizeaz� se
aprob� prin ordin comun al ministrului dezvolt�rii regionale �i
administra�iei publice �i al ministrului finan�elor publice. Pentru
organul fiscal al unei autorit��i a administra�iei publice locale,
consiliul local stabile�te, prin hot�râre, în func�ie de capacitatea
tehnic� disponibil�, mijloacele electronice de transmitere la distan��
ce urmeaz� a fi utilizate de c�tre respectivul organ fiscal."

4/6



documentelor prin mijloace electronice de transmitere la distan��,
precum �i condi�iile în care aceasta se realizeaz� se aprob� prin
ordin al ministrului finan�elor publice.
    (5) În cazul cererilor, înscrisurilor sau documentelor transmise de
c�tre contribuabili organelor fiscale ale autorit��ilor administra�iei
publice locale, mijloacele electronice de transmitere la distan��,
procedura de transmitere a cererilor, înscrisurilor ori documentelor
prin mijloace electronice de transmitere la distan��, precum �i
condi�iile în care aceasta se realizeaz� se aprob� prin ordin comun
al ministrului dezvolt�rii regionale �i administra�iei publice �i al
ministrului finan�elor publice. Pentru organul fiscal al unei autorit��i a
administra�iei publice locale, consiliul local stabile�te, prin hot�râre,
în func�ie de capacitatea tehnic� disponibil�, mijloacele electronice
de transmitere la distan�� ce pot fi utilizate de c�tre contribuabil.
    ART. 71^2
    Identificarea contribuabililor în mediul electronic
    Contribuabilii care depun cereri, înscrisuri sau documente la
organul fiscal, prin mijloace electronice de transmitere la distan��, se
identific� în rela�ia cu organul fiscal astfel:
    a) persoanele juridice, asocierile �i alte entit��i f�r� personalitate
juridic�, precum �i persoanele fizice care desf��oar� activit��i
economice în mod independent ori exercit� profesii libere se
identific� numai cu certificate digitale calificate;
    b) persoanele fizice, altele decât cele prev�zute la lit. a), se
identific� prin intermediul furnizorilor de servicii publice de
autentificare electronic� autoriza�i potrivit legii sau prin diverse
dispozitive, cum ar fi certificat digital calificat, creden�iale de tip
utilizator/parol� înso�ite de liste de coduri de autentificare de unic�
folosin��, telefon mobil, digipass ori alte dispozitive stabilite prin
ordin al ministrului finan�elor publice, în cazul identific�rii acestor
persoane în rela�ia cu organele fiscale din cadrul Agen�iei Na�ionale
de Administrare Fiscal�, sau, dup� caz, prin ordin comun al
ministrului dezvolt�rii regionale �i administra�iei publice �i al
ministrului finan�elor publice, în cazul identific�rii acestor persoane în
rela�ia cu organele fiscale ale autorit��ilor administra�iei publice
locale. În aceste cazuri, cererile, înscrisurile sau documentele se
consider� semnate dac� sunt îndeplinite toate condi�iile din ordinele
prev�zute la art. 71^1 alin. (4) �i (5)."
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ART. V    (1) Pl��ile efectuate în baza art. 19 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modific�rile �i complet�rile
ulterioare, în vigoare în perioada 16 iulie 2009 - 15 februarie 2013, de avoca�i, notari publici �i executori judec�tore�ti în contul de
venituri al bugetului local 21.03.02.17 "Impozit pe onorariul avoca�ilor �i notarilor publici" al unit��ilor administrativ-teritoriale în a c�ror
raz� î�i au domiciliul fiscal avoca�ii, notarii publici �i executorii judec�tore�ti, sting obliga�iile fiscale datorate de contribuabil pentru
venitul din activitatea independent� respectiv� la bugetul de stat, conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modific�rile �i complet�rile ulterioare. Plata se consider� valabil� la momentul efectu�rii acesteia.
    (2) Sumele încasate în contul de venituri al bugetului local 21.03.02.17 "Impozit pe onorariul avoca�ilor �i notarilor publici" conform
art. 19 din Legea nr. 146/1997, în vigoare în perioada 16 iulie 2009 - 15 februarie 2013, r�mân la dispozi�ia unit��ilor
administrativ-teritoriale.
    (3) Opera�iunea de stingere a obliga�iilor prev�zute la alin. (1) se face de c�tre organul fiscal competent în administrarea
contribuabililor, pe baza informa�iilor transmise de c�tre unitatea administrativ-teritorial� beneficiar� a sumelor încasate în contul
21.03.02.17 "Impozit pe onorariul avoca�ilor �i notarilor publici".
    (4) Procedura de predare-primire a informa�iilor transmise de c�tre unitatea administrativ-teritorial� beneficiar� a sumelor încasate
în contul 21.03.02.17 "Impozit pe onorariul avoca�ilor �i notarilor publici" se aprob� prin ordin comun al ministrului finan�elor publice �i
al ministrului dezvolt�rii regionale �i administra�iei publice, în termen de 30 de zile de la data public�rii prezentei ordonan�e de
urgen��.

Art.  IV    (1) Se anuleaz�, propor�ional cu gradul de calamitate al produc�iei agricole, impozitul pe venitul din activit��i agricole datorat pentru
anul fiscal 2013 de contribuabilii care au desf��urat activit��i agricole individual sau în asociere, dac� sunt îndeplinite cumulativ
urm�toarele condi�ii:
    a) impozitul a fost stabilit pe baz� de norme de venit;
    b) pentru produc�ia agricol� nu au fost încheiate poli�e de asigurare;
    c) produc�ia a fost calamitat� în propor�ie de peste 30%. Gradul de calamitate se dovede�te cu procesele-verbale de constatare a
pagubelor, pentru fiecare produc�tor agricol �i unitate/subdiviziune administrativ-teritorial�, întocmite de c�tre comisiile locale pentru
situa�ii de urgen�� constituite prin ordin al prefectului, potrivit dispozi�iilor legale în vigoare.
    (2) În scopul prev�zut la alin. (1), organul fiscal emite decizie de anulare a impozitului �i, dup� caz, a obliga�iilor fiscale accesorii
aferente acestuia, chiar dac� împotriva actelor administrative fiscale prin care au fost stabilite s-au exercitat ori nu c�i de atac.
    (3) Contribuabilii prev�zu�i la alin. (1), care au efectuat plata crean�elor fiscale anulate potrivit prezentului articol, au dreptul la
restituirea sumelor achitate. Prevederile art. 117 din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�,
republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, sunt aplicabile în mod corespunz�tor.
    (4) Procedura de anulare a impozitului pe venitul din activit��i agricole datorat potrivit art. 74 din Legea nr. 571/2003 privind Codul
fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, inclusiv a obliga�iilor fiscale accesorii aferente acestuia, se stabile�te prin ordin al
ministrului finan�elor publice, la propunerea Agen�iei Na�ionale de Administrare Fiscal�.

Material informativ elaborat la data de 30.06.2014
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