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Modificări recente ale Codului Fiscal şi Codului de 
Procedură Fiscală 
 

Pe data de 30.09.2010 au fost publicate în Monitorul Oficial al României două 
Ordonanţe de Urgenţă pentru modificarea şi completarea Codului Fiscal şi a 
Codului de Procedură Fiscală. Principalele modificări se referă la abrogarea 
prevederilor cu privire la impozitul minim şi diminuarea dobânzilor de întârziere în 
cazul neachitării la termen a obligaţiilor fiscale. 
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Modificări recente ale Codului Fiscal şi Codului de Procedură 
Fiscală 

 

 

În Monitorul Oficial nr. 699 / 30.09.2010 a fost publicată Ordonanţa de Urgenţă nr. 87 
/ 29.09.2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571 / 2003 privind Codul 
Fiscal („Ordonanţa 87”). 

Principalele modificări introduse de către aceasta sunt:  

 Abrogarea prevederilor cu privire la obligaţiile de calcul şi de plată a impozitului 
minim, începând cu trimestrul IV al anului 2010. Menţionăm că rămân în vigoare 
prevederile cu privire la impozitul minim datorat de către contribuabilii care desfăşoară 
activităţi de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor, cazinourilor sau 
pariurilor sportive. 

 Ca urmare a abrogării impozitului minim, Ordonanţa 87 reglementează modalitatea de 
regularizare a impozitului pe profit, de declarare şi de plată a impozitului datorat pentru 
perioada 1 ianuarie – 30 septembrie,  respectiv 1 octombrie – 31 decembrie 2010. Practic, 
se reglementează existenţa a două perioade fiscale diferite, cu obligaţii distincte de 
regularizare a impozitului şi de depunere a declaraţiei cod 101. 

 Se reglementează modalitatea de stabilire a nivelului plăţilor anticipate în anul 2011, 
efectuate în contul impozitului pe profit de către societăţile comerciale bancare, persoane 
juridice române, şi sucursalele din România ale băncilor, persoane juridice străine. 

 Prevederile Ordonanţei 87 intră în vigoare începând cu data de 1 octombrie 2010. 

 

 

În Monitorul Oficial nr. 699 / 30.09.2010 a fost publicată Ordonanţa de Urgenţă nr. 88 
/ 29.09.2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92 / 2003 
privind Codul de Procedură Fiscală („Ordonanţa 88”). 

Principalele modificări introduse de către Ordonanţa 88 sunt: 

 Se aduc modificări în ceea ce priveşte compensarea creanţelor cu datoriile fiscale ale 
contribuabililor. Compensarea operează de drept la datele la care creanţele există deodată, 
fiind deopotrivă certe, lichide şi exigibile. Se reglementează datele la care creanţele devin 
exigibile. Aceste prevederi se aplică începând cu 1 noiembrie 2010, pentru creanţe care 
îndeplinesc condiţiile de exigibilitate după această dată. 

 Se reglementează neînceperea sau suspendarea executării silite în cazul în care există o 
cerere de restituire / rambursare, iar cuantumul sumei solicitate de contribuabil este egal sau 
mai mare decât creanţa fiscală datorată de acesta. Această prevedere se aplică şi în cazul în 
care, la data intrării în vigoare a Ordonanţei 88 (1 octombrie 2010), există o cerere de 
restituire / rambursare în curs de soluţionare, iar cuantumul sumei solicitate de contribuabil 
este egal sau mai mare decât creanţa fiscală datorată de acesta. 

 Se reduce nivelul dobânzii de întârziere de la 0,05% la 0,04% pentru fiecare zi de întârziere, 
începând cu 1 octombrie 2010. 
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În Monitorul Oficial nr. 670 / 01.10.2010 a fost publicat Ordinul Preşedintelui Agenţiei 
Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2520 / 27.09.2010 privind depunerea 
declaraţiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanţă de către 
contribuabilii mari şi mijlocii („Ordinul 2520”). 

Principalele prevederi ale Ordinului 2520 sunt: 

 Se prevede obligativitatea contribuabililor mari şi mijlocii şi a sediilor secundare a acestora 
de a depune prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, prin intermediul Sistemului 
Electronic Naţional, a următoarelor declaraţii: 

a) 100 - "Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat", cod 14.13.01.99/bs; 

b) 102 - "Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetele asigurărilor sociale şi 
fondurilor speciale", cod 14.13.01.40; 

c) 710 - "Declaraţie rectificativă", cod 14.13.01.00/r; 

d) 101 - "Declaraţie privind impozitul pe profit", cod 14.13.01.04; 

e) 300 - "Decont de taxă pe valoarea adăugată", cod 14.13.01.02; 

f) 301 - "Decont special de taxă pe valoarea adăugată", cod 14.13.01.02/s; 

g) 120 - "Decont privind accizele", cod 14.13.01.03; 

h) 130 - "Decont privind impozitul la ţiţeiul din producţia internă", cod 14.13.01.05; 

i) 390 VIES - "Declaraţie recapitulativă privind livrările / achiziţiile / prestările 
intracomunitare", cod 14.13.01.02/r. 

 Metoda de depunere a declaraţiilor fiscale prin mijloace electronice poate fi utilizată şi de 
către ceilalţi contribuabili, ca metodă alternativă de declarare. 

 Declaraţiile fiscale se vor depune prin accesarea website-ului www.e-guvernare.ro. 

 Semnarea declaraţiilor fiscale se realizează prin utilizarea certificatului calificat emis de un 
furnizor de servicii de certificare, acreditat în condiţiile Legii nr. 455 / 2001 privind semnătura 
electronică. 

 Prevederile Ordinului 2520 se aplică începând cu obligaţiile cu termen de declarare 25 
noiembrie 2010. 

 

  

 

http://www.e-guvernare.ro/


 

CONTACT 

 

Mazars România 
Str. Economu Cezarescu, nr. 31B 

Sector 6, RO-060754 
Bucureşti, România 

 

Tel: +40 31 229 26 00 
Fax: +40 31 229 26 01 

 

E-mail: contact@mazars.ro 

  www.mazars.ro / www.mazars.com 

 

Tax Alert este o selecţie a unor elemente de noutate legislativă, cu scop strict informativ.  

Nu este considerată consiliere profesională şi, drept urmare, nu ne asumăm nici o 
responsabilitate în acest sens. 

Pentru întrebări suplimentare în ceea ce priveşte problemele expuse, vă rugăm nu ezitaţi                 
să ne contactaţi. 

 

Persoane de contact:  

Jean-Pierre VIGROUX - Managing Partner 

Gabriel SINCU - Partner, Head of Tax & Outsourcing Services 

Hubertus Eichler – German Desk Coordinator 


