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procedură fiscală

Parlamentul României adoptă prezenta lege:

l.La articolul 1, punctul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:

12. creanţă fiscală accesorie - dreptul la perceperea dobânzilor, penalităţilor sau 

majorărilor aferente unor creanţe fiscale principale.

2. La articolul 11, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 77 , alin. (1) "Cererile depuse de contribuabil/plătitor la organul fiscal se 

soluţionează de către acesta în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării 
cererii.



3. La articolul 168, alineatele (1), (2) si (4) lit.a se modifică şi vor avea următorul 
cuprins:

Art.168 Restituiri de sume

(1) Se restituie, la cerere, contribuabilului/plătitorului, orice sumă plătită sau 

încasată fără a fi datorată, în termenul prevăzut la art.77 alin. (1).
(2) în situaţia în care s-a făcut o plată fără a fi datorată, cel pentru care s-a făcut 

astfel plata are dreptul la restituirea sumei respective, în termenul prevăzut la 

alin.(l)
(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), se restituie din oficiu următoarele

sume:

a) cele de restituit, reprezentând diferenţe de impozite rezultate din regular
izarea anuală a impozitului pe venit datorat de persoanele fizice, care se restituie în 

termen de cel mult 15 de zile lucratoare de la data comunicării deciziei de impunere.

4. După articolul 182 se introduce articolul 182^1 care va avea următorul cuprins:

Alt. 182''! Penalităţi de întârziere în cazul sumelor de restituit sau de rambursat de 

la buget

(1) .Pentru sumele de restituit sau de rambursat de la buget, organul fiscal da
torează contribuabiluiui/plătitorului, penalităţi de întârziere din ziua imediat 
următoare expirării termenului prevăzut la art.77 alin.(l), sau la art.168 alin.(4), 
după caz, până la data stingerii obligaţiei datorate, prin oricare dintre modalităţile 

prevăzute de lege.
(2) . Penalităţile de întârziere se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând 

cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii obligaţiei, 
inclusiv.

(3.) Nivelul penalităţii de întârziere este de 0,01% pentru fiecare zi de întârziere si 
se suportă din acelaşi buget din care se restituie ori se rambursează, după caz, su
mele solicitate de contribuabil/platitor.

(4). Penalitatea de întârziere nu înlătură obligaţia de plată a dobânzilor.



5. După articolul 182'^! se introduce articolul 182'^2 care va avea următorul cuprins:

Alt. 182'^2 Majorări de întârziere în cazul sumelor de restituit sau de rambursat de 

la buget.
(1) . Pentru sumele de restitui sau de rambursat de la buget, organul fiscal local 

datorează contribuabilului/plătitorului majorări de întârziere din ziua imediat 
următoare expirării termenului prevăzut la art. 77 alin.(l) sau la art. 168 alin. (4), 
după caz, până la data stingerii obligaţiei datorate, prin oricare dintre modalităţile 

prevăzute de lege.
(2) . Nivelul majorării de întârziere este de 1% din cuantumul sumelor nerestituite 

sau nerambursate, calculată începând cu ziua imediat următoare expirării 
termenului prevăzut la art. 77 alin. (1) sau la art. 168 alin. (4), după caz, până la data 

stingerii obligaţie prin oricare dintre modalităţile prevăzute de lege.

6. Art 234 âlin.(4) se imodifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 234
(4) Prin excepţie de la prevederile art. 234 alin.(2), poprirea bancară se ridică din 

oficiu la data consemnării de către terţul poprit a cuantumului creanţelor înscrise în 

adresa de înfiinţare a popririi, fără a fi necesară comunicarea deciziei de ridicare a 

popririi.

7. La articolul 236, după alineatul (13), se introduce un nou alineat care va avea 

următorul cuprins:

Art. 236 alin(13)''l Măsura indisponibilizării prevăzută la alin. (13), va avea ca obiect 
exclusiv sumele datorate în dosarul de executare, din conturile de disponibilităţi ale 

debitorului poprit.



Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din.......................
respectarea prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată.

, cu

Preşedintele Senatului 
Alina-Ştefania Gorghiu

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa
, cu respectarea prevederilor art. 75 din Constituţiadin

României, republicată.

Preşedintele Camerei Deputaţilor 

lon-Marcel Ciolacu


