24 iulie 2015

Codul de procedura fiscala
Legea nr. 207/2015 publicata in Monitorul Oficial nr. 547 din 23 iulie 2015
Incepand cu 1 ianuarie 2016, OG 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala va fi inlocuita de
Legea 207/2015 care instituie noile reglementari in materie de procedura fiscala. Noul Cod de
Procedura prevede o structura modificata cu titluri si capitole distincte:
Titlul
Titlul
Titlul
Titlul
Titlul
Titlul
Titlul

I. Dispozitii generale
II. Raportul juridic fiscal
III. Dispozitii procedurale generale
IV. Inregistrarea fiscala
V. Stabilirea creantelor fiscale
VI. Controlul fiscal
VII. Colectarea creantelor fiscale

Titlul VIII. Solutionarea contestatiilor formulate
impotriva actelor administrative fiscale
Titlul IX. Procedura amiabila pentru
evitarea/eliminarea dublei impuneri
Titlul X. Aspecte internationale
Tilul XI. Sanctiuni
Titlul XII. Dispozitii tranzitorii si finale

Noul Cod aduce multiple modificari asupra prevederilor existente, dintre care enumeram cu titlu
exemplificativ:
intoducerea principiului „in dubio contra fiscum” ca prevedere expres mentionata de
interpretare a legii; conform acestui principiu, in caz de neclaritate cu privire la norma
fiscala, interpretarea se va face in favoarea contribuabilului.
Conceptul de prevalenta al continutului economic al situatiilor relevante din punct de
vedere fiscal este detaliat;
Se intoduc termene limita pentru solutionarea cererilor contribuabililor (2, 3 sau 6 luni,
dupa caz), in situatiile in care este necesara administrarea de probe suplimentare pentru
luarea unei decizii.
se modifica tarifele de emitere a SFIA, acestea crescand de la 1.000 EUR la 5.000 EUR
pentru marii contribuabili, respectiv 3.000 eur pentru ceilalti contribuabili.

Prin Ordin al presedintelui ANAF se va stabili un cuantum al tranzactiilor cu persoane
afiliate, pentru care contribuabilii sunt obligati la intocmirea dosarului preturilor de
transfer.
Pe langa dobanzile si penalitatile de intarziere pentru neplata la termen a obligatiilor fiscale,
se introduc penalitatile de nedeclarare, ca o consecinta a declararii incorecte/nedeclararii
cuantumului obligatiilor fiscale datorate. Penalitatea de nedeclarare a fost stabilita la 0,08%
pe zi de intarziere din obligatiile nedeclarate/declarate incorect si poate fi redusa, la cerere,
cu 75% daca obligatiile fiscale se sting prin plata sau compensare

pana la termenul

prevazut in decizia de impunere.
Se modifica cuantumul dobanzilor de intarziere la 0,02% si al penalitatilor de intarziere
la 0,01%.
Sunt aduse modificari prevederilor privind inspectia fiscala.
Avand in vedere modificarile multiple si complexe, recomandam o analiza detaliata a noului Cod de
procedura fiscala. Echipa noastra va sta la dispozitie pentru orice intrebari legate de acest subiect.

