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Capitolul I 

Aspecte generale privind dreptul fiscal 

Secţiunea 1. Noţiuni introductive 

Putem defini fiscalitatea ca fiind un sistem care percepe impozitele şi taxele prin 
intermediul fiscului. Fiscul la rîndul său, reprezintă instituţia de stat care are ca atribuţie 
stbilirea şi încasarea contribuţiilor către stat, urmărindu-i pe cei care nu şi-au plătit 
aceste contribuţii. 

Acest sistem, denumit sistem fiscal, este constituit din totalitatea impozitelor şi 
taxelor, contribuţiilor şi celorlalte categorii de venituri publice provenite de la personae 
fizice şi juridice. Resursele financiare publice constituite prin colectarea veniturilor 
publice, sunt reprezentate de sumele de bani care sunt stabilite ca obligaţii bugetare, 
prin dispoziţii legale, în sarcina diferitelor categorii de personae fizice şi juridice, 
denumite generic contribuabili. 

În scopul unei administrări eficiente a impozitelor şi taxelor, precum şi în idea 
diminuării şi combaterii fenomenului de evaziune fiscală, a fost organizat un sistem de 
evidenţă şi urmărire a disciplinei financiare a contribuabililor prin intermediul instituţiei 
cazierului fiscal. 

Ministerului Finanţelor Publice îi revine misiunea de a organiza şi gestiona această 
instituţie atît la nivel central - cazierul fiscal naţional - , cît şi la nivelul direcţiilor 
generale ale finanţelor publice judeţene – cazierul local. 

Cazierul fiscal al contribuabililor conţine evidenţa faptelor sancţionate de legislaţia 
financiar-fiscală, şi anume sancţiunile  cît şi măsurile de executare silită aplicate. Toate 
aceste date sunt cuprise într-un certificat de cazier fiscal, care trebuie prezentat 
obligatoriu la înfiinţatrea societăţilor comerciale, precum autorizarea exercitării unor 
activităţi independente precum şi la solicitarea înscrierii asociaţilor şi fundaţiilor. 

Secţiunea 2. Funcţiile finanţelor publice 

Finanţele publice îndeplinesc 2 funcţii : funcţia de reparaţie şi funcţia de control. 
1. Funcţia de reparaţie – se realizează în procesul formării şi repartizării

mijloacelor băneşti şi, mai concret, în procesul repartiţiei produsului social şi a venitului 
naţional. Pe seama veniturilor baneşti primare, finanţele contribuie la formarea de 
mijloace baneşti destinate constituirii de fonduri publice mobilizate în contul bugetului 
public naţional, folosite de stat în vederea acoperirii nevoilor generale ale societăţii. 

2. Funcţia de control – a finanţelor publice are ca scop principal asigurarea
respectării şi implementării reglementărilor normative cu caracter fiscal de către , cît şi 
creşterea eficienţei economice printr-o cît mai corectă administrare a banului public. 
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Această funcţie mai are scopul de a realiza echilibrul monetar, valutar şi financiar în 
cadrul economiei naţionale. 

Organele specializate ale statului prin care se materializează funcţia de control a 
finanţelor sunt: Garda Financiară, Ministerul Finanţelor Publice, Curtea de Conturi etc. 

 
Secţiunea 3. Administraţia finanţelor publice 

 
Noţiunea de administraţie a finanţelor publice poate fi privită ca avînd 2 accepţiuni, 

fiind concepută atît ca activitate executivă cu un conţinut financiar determinat de 
nevoile financiare ale statului şi unităţilor administrativ teritoriale cît şi ca ansamblul 
organelor administrativ-financiare de stat care fac parte din administraţia publică 
centrală şi locală. 

Privită în ambele accepţiuni, administraţia finanţelor publice are un regim juridic de 
drept public, comun cu al celorlalte ramuri sau domenii ale administraţiei de stat. 

1.   Administraţia finanţelor publice, privită ca activitate executivă de stat  se 
defineşte prin faptul că are scopul de a organiza practic executarea legilor prin acte şi 
operaţiuni realizate de organe ale administraţiei de stat cu atribuţii în domeniul 
finanţelor publice. Actele de control financiar se efectuează asupra actelor şi 
operaţiunilor de formare şi întrebuinţare a fondurilor băneşti ale organelor de stat şi 
instituţiilor publice. 

2. Administraţia finanţelor publice, trebuie privită totodată şi ca ansamblul 
organelor administraţiei finanţelor publice din statul nostru, alcătuit din Ministerul 
Finanţelor Publice şi organele financiare ale judeţelor, municipiilor, oraşelor şi 
comunelor. Alături de acestea trebuie menţionate şi direcţiile şi serviciile financiar-
contabile din cadrul celorlalte ministere şi alte organe centrale şi locale de stat, precum 
şi din instituţiile publice. 

     Ministerul Finanţelor Publice este organul central-administrativ de stat de 
specialitate financiară, care la rîndul său este subîmpărţit în departamente, direcţii 
generale şi direcţii de specialitate bugetară, fiscală, etc. 

 
Secţiunea 4.  Raportul juridic  fiscal 

 
 

 Raporturile juridice fiscale sunt reglementate conform normelor juridice referitoare 
la colectarea veniturilor fiscale ale statului. Această categorie de raporturi juridice se 
particularizează prin specificul conţinutului lor, adică a drepturilor şi a obligaţiilor 
subiectelor participante. Raporturile juridice fiscale sunt formate din relaţii de impunere 
care iau naştere în procesul repartizării unei părţi din venitul naţional şi din 
redistribuirea unor venituri ale persoanelor juridice şi ale persoanelor fizice, în scopul 
constituirii fondurilor băneşti ale bugetului de stat. 

Nu există o reglementare legală care să definească raportul juridic fiscal, dar din 
interpretarea mai multor prevederi ale Codului de procedura fiscală, rezultă în mod 
evident atît părţile, conţinutul cît şi obiectul raporturilor juridice fiscale. 



 3 

 Există două categorii de raporturi juridice fiscale: 
• raporturi fiscale de drept material şi 
• raporturi de drept procedural fiscal.  
        Este destul de greu de realizat o distincţie a acestora  pe baza reglementărilor 

legale, întrucît textele nu fac o separaţie clară între cele două categorii de raporturi 
juridice, dar această distincţie se poate deduce. Din totalitatea activităţilor realizate în 
scopul stabilirii şi încasării la bugetul statului a impozitelor şi taxelor, unele sunt 
specifice raporturilor juridice material fiscale, iar altele raporturilor juridice procedural 
fiscale. În cazul celor două categorii de raporturi juridice subiectele sunt aceleaşi, 
respectiv organele fiscale şi contribuabilii, iar obiectul este deasemeni acelaşi, respectiv 
stabilirea şi încasarea la bugetul general consolidat a impozitelor, taxelor şi altor 
contribuţii datorate de către debitorii fiscali, însă diferă conţinutul celor două categorii 
de raporturi. 

        Raportul de drept material fiscal are în conţinutul său drepturile şi obligaţiile 
părţilor legate de perceperea impozitelor, perceperea dobînzilor şi penalităţilor, dreptul 
la restituirea impozitelor şi taxelor, dreptul la rambursarea T.V.A. şi obligaţiile 
corelative de declarare a materiei impozabile, a bunurilor deţinute şi veniturilor 
realizate impozabile ori taxabile etc. 

      Raportul de drept procedural fiscal are în conţinutul său acele drepturi şi 
obligaţii legate de acţiunile administrative, administrativ-jurisdicţionale şi procesual-
civile legate de activitatea de administrare a impozitelor şi taxelor.  

     Prin administrarea impozitelor şi taxelor se înţelege, în sensul Codului de 
procedură fiscală, ansamblul activităţilor desfăşurate de organele fiscale în legătură cu: 
înregistrarea fiscală; declararea, stabilirea, verificarea şi colectarea impozitelor, taxelor, 
contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat; soluţionarea 
contestaţiilor împotriva actelor administrative fiscale. 

     Raporturile juridice fiscale întrunesc toate caracteristicile raporturilor juridice 
financiare şi au elemente comune tuturor raporturilor juridice în general, indiferent de 
deosebirile de conţinut dintre diferitele categorii de venituri ale bugetului de stat. 
Raporturile juridice fiscale cuprind în structura lor următoarele elemente: subiecte, 
conţinut şi obiect. 

 
Subiectele raportului juridic fiscal 
     Subiectele raportului juridic fiscal sunt, pe de o parte, statul, prin organele fiscale 

învestite cu atribuţii specifice realizării veniturilor fiscale, iar pe de altă parte, 
persoanele juridice sau persoanele fizice obligate să plătească impozitele, taxele şi 
celelalte venituri ale bugetului de stat. 

    Statul este reprezentat, la nivel central, de Ministerul Finanţelor Publice prin 
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi unităţile sale teritoriale, care reprezintă 
organele fiscale ale statului. La nivel local, unităţile administrativ - teritoriale sunt 
reprezentate în raporturile juridice fiscale de autorităţile administraţiei publice locale, 
precum şi de compartimentele de specialitate ale acestora, în limita atribuţiilor delegate 
de către autorităţile respective. 
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   Contribuabilul este orice persoană fizică ori juridică sau orice altă entitate fără 
personalitate juridică ce datorează impozite, taxe, contribuţii şi alte sume bugetului 
general consolidat, în condiţiile legii. În relaţiile cu organul fiscal contribuabilul poate 
avea un raport juridic direct, sau poate fi reprezentat printr-un împuternicit. 
Împuternicitul poate fi convenţional, sau legal.  

Conţinutul raportului juridic fiscal 
Conţinutul raportului juridic fiscal îl constituie drepturile şi obligaţiile subiectelor 

participante. Cele mai importante drepturi ale statului sunt:  
-  dreptul de a institui venituri fiscale (taxe şi imposite); 
- dreptul la perceperea impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume care 

constituie venituri ale bugetului general consolidat, dreptul la rambursarea taxei pe 
valoarea adăugată, dreptul la restituirea impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor 
sume care constituie venituri ale bugetului general consolidat, denumite de legiuitor 
creanţe fiscale principale; 

- dreptul la perceperea dobânzilor şi penalităţilor de întârziere, în condiţiile legii, 
denumite creanţe fiscale accesorii. 

Obligaţiile corelative ale contribuabililor, denumite de legiuitor obligaţii fiscale, 
sunt următoarele: 

- obligaţia de a declara bunurile şi veniturile impozabile sau, după caz, impozitele, 
taxele, contribuţiile şi alte sume datorate bugetului general consolidat; 

- obligaţia de a calcula şi de a înregistra în evidenţele contabile şi fiscale impozitele, 
taxele, contribuţiile şi alte sume datorate bugetului general consolidat; 

- obligaţia de a plăti la termenele legale impozitele, taxele, contribuţiile şi alte sume 
datorate bugetului general consolidat; 

- obligaţia de a plăti dobânzi şi penalităţi de întârziere, aferente impozitelor, taxelor, 
contribuţiilor şi altor sume datorate bugetului general consolidat, denumite obligaţii de 
plată accesorii; 

- obligaţia de a calcula, de a reţine şi de a înregistra în evidenţele contabile şi de 
plată, la termenele legale, impozitele şi contribuţiile care se realizează prin stopaj la 
sursă; 

- orice alte obligaţii care revin contribuabililor, persoane fizice sau juridice, în 
aplicarea legilor fiscale. 

De asemenea, contribuabilii au drepturi, cum ar fi: 
- dreptul de a pretinde stabilirea impuneriişi modalităţii de plată în conformitate cu 

dispoziţiile actelor normative care reglementează fiecare venit fiscal; 
- dreptul de a beneficia de înlesnirile legale (scutiri, reduceri, amânări, eşalonări de 

plată etc.), ; 
- dreptul de a contesta actele cu caracter individual ale organelor de control fiscal pe 

care le consideră neconforme cu legea. 
Obligaţiile corelative ale organelor statului cu atribuţii fiscale sunt:  
- de a stabili, încasa şi urmări numai venituri fiscale legal datorate;  
- de a acorda, la cererea justificată a persoanelor interesate, înlesnirile prevăzute de 

lege;  
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- de a rezolva în mod corespunzător orice contestaţie depusă de subiectele de drept 
obligate faţă de bugetul de stat. 

Obiectul raportului juridic fiscal 
Obiectul raportului juridic fiscal îl reprezintă stabilirea şi prelevarea la bugetul 

general consolidat a impozitelor, taxelor şi altor contribuţii datorate de către debitorii 
fiscali. Altfel spus, obiectul raporturilor de drept fiscal îl constituie chiar sumele de bani 
ce reprezintă impozite, taxe şi alte venituri. De altfel, totalitatea drepturilor şi 
obligaţiilor stabilite de actele normative în sarcina subiectelor participante la raporturile 
juridice fiscale au drept scop, în ultimă instanţă, colectarea sumelor de bani datorate cu 
titlu de venituri fiscale. 
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                                                                CAPITOLUL II 
 

Sistemul veniturilor bugetare 
 

Secţiunea 1. Noţiunea de venituri bugetare 
 

Veniturile generale ale statului reprezintă ansamblul resurselor băneşti legal stabilite 
care contribuie la constituirea fondurilor băneşti ale acestuia, formînd un tot unitar, 
denumit de doctrină sistemul veniturilor bugetare. 

Din punct de vedere juridic, veniturile bugetare reprezintă obligaţii băneşti stabilite 
în mod unilateral prin acte normative în sarcina persoanelor fizice şi a persoanelor 
juridice care deţin bunuri sau realizează venituri impozabile sau taxabile. 

După maniera în care sunt reglementate în ţara noastră veniturile bugetare, putem 
constata existenţa unor elemente commune şi definitorii ce se regăsesc în cazul oricărui 
venit bugetar şi fără de care determinarea, urmărirea şi realizarea acestora ar fi de 
neconceput.Aceste elemente sunt: 

1.  denumirea venitului bugetar fiecare venit bugetar are o denumire proprie prin 
care se deosebeşte de alte venituri bugetare(impozite, taxe, contribuţii) şi se 
individualizează în raport cu alte venituri bugetare din aceeaşi categorie(impozit pe 
profit, impozit pe salariu, impozit agricol etc.); 

2. subiectul impunerii sau debitorul numit şi contribuabil este acea persoană 
fizică sau juridică, care conform legii, datorează un impozit, o taxă sau este obligată să 
efectueze o anumită transmitere în contul bugetului public naţional; 

3. obiectul sau material impozabilă reprezintă material supusă impunerii, altfel 
spus veniturile, bunurile, actele sau serviciile impozabile sau taxabile; 

4. unitatea de evaluare reprezintă elemental care exprimă cuantumul unitar al 
venitului bugetar în raport cu baza sa de calcul şi poate fi stabilit sub formă de cotă fixă 
(cînd obiectul impunerii sunt obiecte, fapte sau acte juridice care reprezintă o sumă fixă 
legal stabilită),cotă procentuală (cînd obiectul impunerii îl reprezintă valoarea 
bunuluideţinut sau venitul realizat de debitor) sau cotă mixtă (formată dintr-o cotă fixă 
şi o cotă procentuală care se adaugă în ipoteza în care baza impunerii depăşeşte o 
anumită valoare); 

5. unitatea de impunere este unitatea în care se exprimă obiectul sau material 
impozabilă, adică leul, în cazul veniturilor, metrul pătrat sau hectarul în cazul 
terenurilor etc.; 

6. asieta reprezintă modalitatea de aşezare a venitului bugetar după obiectul sau 
material impozabilă, presupunînd identificarea subiectului şi materiei impozabile, 
evaluarea acesteia şi stabilirea cuantumului sumei de plată; 

7. perceperea venitului bugetar reprezintă realizarea efectivă a sumei de bani pe 
care acesta o reprezintă. Perceperea venitului bugetar, comportă mai multe metode de 
realizare: metoda plăţii directe (stabilirea sumei datorate de către debitor şi vărsarea 
acesteia în contul bugetului de stat) , metoda reţinerii şi vărsării (obligaţia unităţilor de 
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a calcula, reţine şi a vărsa în contul bugetului de stat sumele datorate de debitori) şi 
metoda aplicării de timbre fiscale. 

8. termenul de plată este data la care sau pînă la care un anumit venit trebuie vărsat 
la bugetul statului, fiind fixat fie sub forma unui interval de timp, fie sub forma unei zile 
fixe, cînd atît scadenţa cît şi termenul de plată coincid; 

9. înlesnirile, drepturile şi obligaţiile debitorilor reprezintă elemente legal 
reglementate de care se ţine cont la evaluarea bazei de calcul, în determinarea 
cuantumului venitului bugetar, precum şi la încasarea acestuia; 

10.  răspunderea debitorilor se antrenează ori de cîte ori cei ce datorează impozite 
nu-şi îndeplinesc obligaţia de plată a acestora, putînd astfel antrena forma răspunderii 
administrative, civile sau penale, după caz; 

11. calificarea venitului bugetar reprezintă stabilirea caracterului local sau central al 
venitului, precum şi atribuirea lui prin lege spre părţile bugetului public naţional. 

 
Secţiunea 2. Clasificarea generală a veniturilor bugetare 

 
În literatura de specialitate s-a apreciat că cel mai reprezentativ criteriu de clasificare 

al veniturilor bugetare îl reprezintă criteriul regularităţii cu care acestea se realizează. 
Prin urmare, conform acestui criteriu, veniturile bugetare se clasifică în : venituri 
ordinare(curente) şi venituri extraordinare(excepţionale). 

 Veniturile ordinare(curente) reprezintă acele resurse care sunt încasate cu 
regularitate la bugetul statului şi constituie o sursă permanentă şi continuă a acestuia 
(impozitele şi taxele); 

Venituri extraordinare(excepţionale)reprezintă acele resurse bugetare la care statul 
apelează cînd veniturile curente nu acoperă integral cheltuielile bugetare (împrumuturile 
de stat şi emisiunile monetare). 

 
Secţiunea 3. Definiţia şi trăsăturile esenţiale ale impozitelor 

 
Impozitul reprezintă o contribuţie bănească obligatorie şi cu titlu nerambursabil pe 

care o datorează, conform legii, bugetului de stat persoanele fizice şi persoanele juridice 
pentru veniturile pe care le obţin sau pentru bunurile pe care le posedă. 

Prin urmare, analizînd textul trăsăturile esenţiale ale impozitelor sunt următoarele: 
a.- impozitul reprezintă o contribuţie  obligatorie întrucît toate persoanele fizice şi 

juridice care beneficiază într-o formă sau alta de acţiunile şi obiectivele finanţate din 
fondurile generale ale societăţii trebuie să participe, în raport cu veniturile realizate sau 
cu averea deţinută, la formarea acestora. Plata impozitului constituie totodată o obligaţie 
fundamentală reglementată de Constituţia României; 

b.- impozitul este în principiu o contribuţie pecuniară, exprimată în bani; 
c.- impozitul reprezintă o prelevare cu titlu nerambursabil în sensul că sumele 

achitate de către contribuabil nu sunt rambursabile(returnabile); 
d.-  impozitul reprezintă o contribuţie legală fiind stabilit, datorat şi încasat doar în 

temeiul legii; 
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e.-  impozitul se datorează pentru veniturile realizate şi bunurile deţinute, altfel 
spus, subiectele impozabile datorează contribuţia numai în cazul în care realizează 
veniturile sau deţin bunurile stabilite de lege ca fiind impozabile. 

 
Secţiunea 4. Clasificarea impozitelor 
 
a.- în funcţie de forma plăţii distingem între: 
     - impozite în natură – care se prezintă sub forma unor prestaţii sau a unor dări, 

dar care sunt rarisime în economiile tărilor dezvoltate; 
     - impozite pecuniare (în bani) – care reprezintă actualmente unica formă sau 

modalitate de percepere a impozitelor din punct de vedere al practicii fiscale. 
b.- în funcţie de obiectul lor sau al materiei impozabile există: 
      - impozite pe avere , respectiv: pe clădiri, pe terenuri, taxa asupra mijloacelor 

de transport etc.; 
      - impozite pe venit, ca de ex: impozitul pe profit, impozitele pe veniturile 

persoanelor fizice etc.; 
      - impozite pe cheltuieli sau pe fapte de consum, ca de pildă: taxa pe valoarea 

adăugată (TVA), etc. 
c.- în funcţie de scopul urmărit prin impunere, impozitele sunt: 
       - impozite financiare - cele ale căror stabilire vizează exclusive obţinerea unor 

venituri publice bugetare; 
       - impozite de ordine, prin care pe lîngă realizarea veniturilor bugetare se 

urmăreşte şi disciplinarea prin restrîngerea sau limitarea unor activităţi economice. 
d.- în funcţie de nivelul sau locul la care se percep deosebim între: 
       - impozite centrale – care se mobilizează ca venituri la bugetul central general al 

statului; 
       - impozite locale – mobilizate la bugetele locale. 
e.- în funcţie de modul de percepere impozitele se clasifică în: 
       - impozite directe - care se stabilesc şi se plătescîn cadrul unui raport direct între 

contribuabilul debitorşi agentul public sau organul de stat învestit cu atribuţia de a 
stabili şi încasa impozitele, respective a urmări recuperarea celor neachitate integral la 
termenele prevăzute de reglementarea în vigoare; 

       - impozite indirecte – care se percep cu prilejul vînzării unor bunuri mai cu 
seamă de consum sau numai al punerii în circulaţie a unor bunuri, cu prilejul executării 
unoe lucrari şi prestării unor servicii etc. 

 
Secţiunea 5. Definiţia şi trăsăturile esenţiale ale taxelor 
 
Cea de-a doua principală categorie de venituri la bugetul de stat, taxele, reprezintă 

plata efectuată de persoanele fizice sau juridice pentru serviciile prestate acestora de 
către instituţiile publice.Taxele sunt reglementate ca obligaţii bugetare datorate de 
persoanele fizice sau juridice reprezentînd plata neechivalentă a unor servicii. 

Comparativ cu impozitele, taxele au următoarele trăsături specifice: 
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- subiectul plăţii taxei se cunoaşte doar în momentul cînd acesta solicită prestarea 
unui serviciu, ori efectuarea unei lucrări din partea unui organ de stat, sau a unei 
instituţii publice; 

- taxa reprezintă o plată neechivalentă pentru servicii sau lucrări prestate, 
respective effectuate de către organe de stat sau instituţii publice care primesc, 
întocmesc sau eliberează diferite acte, prestează servicii sau rezolvă alte interese 
legitime ale diferitelor personae fizice şi /sau juridice; 

- taxa este anticipativă , ea trebuind să fie achitată în momentul solicitării 
serviciului sau lucrării ce urmează a fi efectuat de către organul de stat sau instituţia 
publică competentă; 

- taxa reprezintă o contribuţie stabilită în sarcina contribuabilului; 
- taxa trebuie să fie unică, adică pentru acelaşi act sau serviciu îndeplinit respectiv 

prestat unei persoane se datorează o singură dată; 
- actele nelegal taxate sunt lovite de nulitate; 
- răspunderea pentru neîndeplinirea obligaţiei de plată a taxelor nu revine 

contribuabilului, ci funcţionarului, care a eliberat actul sau a prestat serviciul, fără ca 
taxa să fi fost legal plătită. 

 
Secţiunea 6. Principalele obligaţii fiscale ale contribuabililor în România 
 
Contribuabilii, persoane fizice sau juridice, au obligaţia de a plăti diverse impozite, 

taxe şi contribuţii generate de: 
- desfăşurarea activităţii curente; 
- plata salariilor; 
- elemente patrimoniale (bunuri mobile şi imobile); 
- alte obligaţii. 
Obligaţii generate de desfăşurarea activităţii curente: 
- impozitul pe profit; 
- accizele (taxele speciale de consumaţie) la produsele din import şi din  
impozitul la ţiţeiul din producţia internă şi gazele naturale; 
- taxa pe valoarea adăugată; 
- impozitul pe dividende; 
- impozitul pe venitul reprezentanţelor firmelor străine în România; 
- contribuţia la fondul special pentru sănătate; 
- contribuţia la fondul special pentru dezvoltarea şi modernizarea drumurilor 

publice; 
- taxe vamale; 
- impozitul pe profitul obţinut din activităţi comerciale ilicite sau nerespectarea legii 

privind protecţia consumatorilor. 
Obligaţii generate de plata salariilor: 
- impozitul suplimentar pe fondul de salarii; 
- contribuţia pentru asigurările sociale; 
- contribuţia la fondul pentru ajutorul de şomaj; 
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- contribuţia la fondul special pentru sănătate, care se suportă din C.A.S.; 
- contribuţia la fondul de risc şi accident; 
- impozitul pe salarii; 
- impozitul pe indemnizaţii în cadrul asigurărilor sociale; 
- contribuţia pentru pensia suplimentară: 
- contribuţia la fondul pentru ajutorul de şomaj. 
Obligaţii generate de elemente patrimoniale: 
- impozitul pe clădiri 
- impozitul pe venitul agricol; 
- impozitul pe terenurile neagricole; 
- taxe asupra mijloacelor de transport; 
- taxe de metrologie; 
- taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat utilizate în alte scopuri decât 

pentru agricultură sau silvicultură; 
- taxa de intabulare pentru vânzările de active. 
Alte obligaţii 
A. taxe locale: 
- taxe pentru folosirea locurilor publice; 
- taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor în domeniul 

construcţiilor; 
- taxe pentru folosirea mijloacelor de publicitate, afişaj şi reclamă etc. 
B. taxe datorate statului pentru diferite servicii prestate: 
- taxe de timbru; 
- taxe consulare; 
- taxe de protecţie etc. 
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CAPITOLUL III 
 

Titlul de creanţă fiscală 
 

Secţiunea 1. Noţiunea de creanţă bugetară şi obligaţie bugetară  
 

Impunînd unele reguli procedurale, legiuitorul urmăreşte crearea unui cadru general 
astfel încît toţi subiecţii implicaţi să-şi exercite drepturile şi să-şi asume obligaţiile. 
Manifestările de voinţă a autorităţilor publice, a contribuabililor sunt făcute pentru a 
produce unele efecte juridice prin intermediul unui act procedural. În materie fiscală a 
fost adoptat un cod de procedură fiscală, iar prin hotărîre de guvern au fost aprobate 
norme metodologice de aplicare. Prin aceste acte normative, au fost reglementate 
drepturile şi obligaţiile subiecţilor din cadrul raporturilor juridice fiscale privind 
administrarea impozitelor şi taxelor datorate bugetelor de stat şi locale. 

Procedura fiscală reprezintă ansamblul actelor şi operaţiunilor desfăşurate de către 
organele fiscale în scopul stabilirii şi încasării conform prevederilor legale a impozitelor 
şi taxelor ca venituri bugetare. 

Analizate din perspectiva persoanelor care datorează la buget asemenea sume de 
bani, veniturile bugetare îmbracă forma obligaţiilor financiar bugetare, deoarece pentru 
contribuabili acestea reprezintă veritabile obligaţii juridice, care sunt îndeplinite ca 
regulă generală de bună voie, dar a căror îndeplinire este asigurată la nevoie prin forţa 
de constrîngere a statului. 

Analizate însă din perspectiva statului în calitate de creditor, ca subiect al 
raportului obligaţional bugetar, veniturile bugetare îmbracă forma creanţelor 
financiar-bugetare, deoarece pentru stat care, în temeiul legii, este îndreptăţit să le 
încaseze la buget ele reprezintă adevărate drepturi de creanţă. 

Pe scurt, obligaţia bugetară reprezintă îndatorirea legală stabilită în mod unilateral 
de către stat în sarcina persoanelor fizice sau juridice denumite contribuabili de a plăti o 
anumită sumă de bani, la termenul stabilit, în contul bugetului de stat. 

Prin urmare, raportul juridic obligaţional, indiferent de izvorul său, conferă 
creditorului dreptul de a pretinde debitorului prestaţia pe care acesta din urmă este dator 
să o execute sub sancţiunea constrîngerii de stat. Executarea prestaţiei datorate de 
debitor are ca efect realizarea dreptului de creanţă, respectiv liberarea lui de datorie şi, 
implicit, stingerea raportului juridic de obligaţie. 

Executarea reprezintă efectul principal al oricărei obligaţii, inclusiv al obligaţiei 
financiar-bugetare. 

Aceasta poate fi executată în două moduri: executarea directă sau în natură şi 
executarea indirectă sau prin echivalent. Principiul fundamental în materia efectelor 
obligaţiilor este însă acela al executării în natură. Executarea în natură poate fi 
clasificată după rolul voinţei debitorului în executare voluntară şi executare silită.  

În concluzie, executarea presupune existenţa unui raport juridic care necesită 
implicarea a două subiecte statul - în calitate de creditor şi contribuabilul în calitate de 
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debitor, în timp ce colectarea vizează doar atribuţiile de putere ale autorităţilor 
administrativ-financiare. 

 
Secţiunea 2. Individualizarea impozitelor şi taxelor prin titlul de creanţă fiscală 

 
Prin reglementarea diverselor categorii de impozite şi taxe, legea instituie o obligaţie 

cu caracter general, a cărei concretizare ca obligaţie bănească într-un anumit cuantum, 
ce revine unui anumit contribuabil se realizează prin titlul de creanţă fiscală. 

Titul de creanţă fiscală reprezintă actul juridic prin care se stabileşte întinderea 
obligaţiei de plată ce revine persoanei fizice sau juridice care are calitatea de 
contribuabil. 

Legislaţia în vigoare defineşte titlul de creanţă fiscală ca fiind actul juridic prin 
care, portivit legii, se stabileşte şi se individualizează obligaţia de plată privind 
creanţele bugetare, întocmit de organele de specialitate sau de persoanele împuternicite 
potrivit legii. 

Titlurile de creanţă fiscală sunt cuprinse în următoarele categorii de acte juridice: 
- documentul de impunere pentru obligaţiile bugetare provenite din impozite, taxe 

şi contribuţii emis de organele de specialitate pe baza declaraţiilor depuse de 
contribuabil; 

- declaraţia întocmită de plătitor prin care declară impozitul, taxa, contribuţia ori 
alte venituri bugetare; 

- documentul ce cuprinde rezultatele controlului ulterior efectuat de organele 
abilitate de lege în acest scop pentru diferenţele constatate între obligaţiile de plată 
determinate de plătitor şi cele legal datorate, inclusiv dobînzile şi penalităţile de 
întîrziere; 

- declaraţia vamală pentru obligaţiile de plată în vamă; 
- procesul-verbal de constatare a contravenţiei întocmit de organul prevăzut de 

lege, pentru obligaţiile privind plata amenzilor contravenţionale; 
- alte documente emise de organele competente prin care se constată şi se 

individualizează creanţe bugetare. 
Specific oricărui titlu de creanţă fiscală este faptul că reliefează dreptul statului de a 

primi o anumită sumă de bani reprezentînd impozit, taxă, contribuţie, amendă sau alte 
sume care constituie venituri publice de la un anumit subiect impozabil sau taxabil. 

Titlul de creanţă fiscală se întocmeşte sau se confirmă de către organele ce compun 
aparatul fiscal al statului şi cărora le revine competenţa de a calcula impozitele şi taxele 
datorate bugetului de stat. Datorită faptului că obligaţia bugetară este o obligaţie impusă 
în mod unilateral de către stat contribuabilului, şi titlul de creanţă care o 
individualizează, întocmit de organele fiscale abilitate va avea regimul  unui act juridic 
unilateral. Titlul de creanţă fiscală se emite de către organele fiscale competente pe 
baza declaraţiei contribuabililor. 

Ca act juridic unilateral, titlul de creanţă fiscală are anumite particularităţi, cu 
importante consecinţe practice: 
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- este un act juridic declarativ de drepturi şi obligaţii, prin emiterea sa sau 
confirmarea sa de către organele fiscale competente se constată dreptul statului de a 
încasa sumele de bani datorate bugetului de stat şi obligaţie ce îi revine contribuabilului 
în acest sens; 

- are caracter executoriu – titlul de creanţă fiscală este executoriu de drept, fără a 
fi necesară obţinerea unui alt titlu executoriu, prevederile acestuia putînd fi aduse la 
îndeplinire fără nici o învestire specială. Această particularitate se materializează în 
necesitatea realizării veniturilor bugetului de stat la termenele şi în cuantumurile 
stabilite de lege, avîndu-se în primul rînd  în vedere destinaţia acestor sume şi faptul că 
beneficiarul lor este întreaga societate, fiind vorba de un interes public. 

      În ipoteza în care contribuabilii nu-şi execută la termen obligaţiile bugetare, 
organele fiscale au dreptul de a trece direct la executarea silită a acestor sume fără vreo 
procedură prealabilă de învestire specială. 

Titlurile de creanţă au fost împărţite în două categorii: titluri de creanţă explicite şi 
titluri de creanţă implicite. 

Titlurile de creanţă explicite sunt acele acte juridice constituite exclusiv în scopul 
de a constata obligaţia unui contribuabil de a plăti o anumită sumă de bani către bugetul 
de stat, individualizînd astfel obligaţia cu vocaţie generală. Ele se prezintă sub formă de 
acte de impunere întocmite în formă scrisă de organele fiscale. Putem exemplifica în 
acest sens:  

     - procesul-verbal de impunere; 
- declaraţia de impunere; 
- documentul de evidenţă întocmit de contribuabil; 
- declaraţia vamală. 

Titlurile de creanţă implicite sunt acele acte juridice care au un alt conţinut 
principal, fiind întocmite cu un alt scop, acestea conţinînd şi individualizarea obligaţiei 
de plată a unui impozit sau a unei taxe, fiind astfel, în măsura în care constată existenţa 
şi cuantumul acestei obligaşţii fiscale, titluri de creanţă fiscală. Acestea sunt întocmite 
de organele financiar-contabile sau de alte organe ale statului. Putem exemplifica în 
acest sens: 

- statele de plată a salariilor şi a altor drepturi salariale; 
- statele de plată a veniturilor sau a altor drepturi băneşti cuvenite conform 

convenţiei de colaborare, drepturi de autor, de inventator etc; 
- actul constatator întocmit de către organul de control financiar. 

Titlul de creanţă fiscală aşa cum am mai precizat este executoriu. 
Executarea silită a creanţelor bugetare se efectuează doar în temeiul unui titlu 

executoriu emis de organul de executare competent în a cărui rază teritorială îşi are 
sediul sau domiciliul debitorul, persoană fizică sau juridică, ori unde acesta este luat în 
evidenţa fiscală. 

Titlul executoriu trebuie să conţină următoarele elemente: 
- antetul organului emitent; 
- numele şi prenumele sau denumirea debitorului; 
- codul unic de înregistrare şi/sau codul numeric personal al debitorului; 
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- domiciliul sau sediul acestuia, precum şi orice alte date de identificare; 
- cuantumul şi natura sumelor datorate şi neachitate; 
- temeiul legal al puterii executorii a titlului; 
- data întocmirii titlului; 
- ştampila şi semnătura organului de executare. 

Titlurile executorii emise de organele competente, care privesc creanţe bugetare, se 
transmit în termen de cel mult 30 de zile de la emitere spre executare silită, potrivit 
legii, organelor de executare, acestea din urmă fiind obligate să confirme primirea în 
termen de 30 de zile. 
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Capitolul IV 

Contenciosul fiscal 

 
Secţiunea 1.Contestaţia formulată împotriva actelor administrativ fiscale 

 
1. 1. Dreptul la contestaţie. Formă. Conţinut 

 
Prin impunerea unor reguli de procedură legiuitorul urmăreşte crearea unui cadru 

general pentru ca toţi subiecţii implicaţi să îşi exercite drepturile şi obligaţiile. Legea nr. 
207/2015 care reglementează  dispoziţiile codului de procedură fiscală instituie cadrul 
general aplicabil raporturilor fiscale născute între statul creditor şi contribuabilul 
debitor. 

Noul Cod civil stabileşte în cuprinsul art. 1164 înţelesul noţiunii de obligaţie, ca 
fiind „o legătură de drept în virtutea căreia debitorul este ţinut să procure o prestaţie 
creditorului, iar acesta are dreptul să obţină prestaţia datorată”. Doctrina civilă a 
statuat că obligaţia civilă este raportul juridic în care o parte, numită creditor, are 
dreptul de a pretinde celeilalte părţi, numită debitor, să execute prestaţia sau prestaţiile 
la care este îndatorat, sub sancţiunea constrîngerii de stat. Raportul de drept fiscal nu 
reprezintă altceva decît manifestarea pe plan fiscal a raportului juridic obligaţional.  

Aşa după cum am mai menţionat, titlul de creanţă precum şi actele administrativ 
fiscale reprezintă  acte juridice în care îşi găseşte concretizarea raportul juridic fiscal. În 
privinţa titlurilor de creanţă şi actelor administrativ fiscale legiuitorul a instituit o 
procedură administrativă de control. Astfel, Codul de  procedură fiscală  recunoaşte 
posibilitatea contestării acestora. Această cale de atac coexistă cu dreptul la acţiune al 
celui care se consideră lezat de drepturile sale printr-un act administrativ sau prin lipsa 
acestuia, în condiţiile legii. 

Titularul contestaţiei administrative este doar persoana care se consideră lezată în 
drepturile sale printr-un act administrativ fiscal sau prin lipsa acestuia. Această cale de 
atac poate viza baza de impunere şi impozitul, taxa sau contribuţia stabilite prin decizie 
de impunere, situaţie în care se contestă numai împreună. De asemenea, pot fi 
contestate  şi deciziile de impunere prin care nu sunt stabilite impozite, taxe, contribuţii 
sau alte sume datorate bugetului general consolidat. 

    
Secţiunea 2. Retragerea contestaţiei 

 
Ulterior formulării şi depunerii contestaţiei, dar pînă la soluţionarea acesteia prin 

emiterea deciziei sau dispoziţiei, contestatorul are posibilitatea de a renunţa la cererea 
sa. Cererea de retragere trebuie semnată de contestator sau de mandatarul acestuia, iar 
în cazul persoanelor juridice cererea trebuie să poarte ştampila persoanei juridice. Fiind 
o manifestare de voinţă din partea contestatorului, organul de soluţionare, va lua act de 
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cererea de retragere a contestaţiei. Decizia prin care organul de soluţionare va lua act de 
renunţarea la contestaţie se va comunica contestatorului.  

Retragerea contestaţiei nu are semnificaţia juridică a renunţării la dreptul pretins 
astfel încît contestatorul are posibilitatea de a formula o nouă contestaţie în interiorul 
termenului general de depunere a acesteia. 

 
Pronunţarea asupra excepţiilor 
 

 Potrivit codului de procedura fiscală, organul de soluţionare se va pronunţa mai întîi 
asupra excepţiilor de procedură şi asupra celor de fond, iar cînd se constată că acestea 
sunt întemeiate, nu se va mai proceda la analiza pe fond a contestaţiei. În ceea ce 
priveşte excepţiile de procedură, acestea pot fi după cum urmează: nerespectarea 
termenului de depunere a contestaţiei, lipsa calităţii procesuale, lipsa capacităţii, lipsa 
unui interes legitim, contestarea altor sume şi măsuri decît cele care au făcut obiectul 
actului atacat. Excepţiile de fond pot fi următoarele: necompetenţa organului care a 
încheiat actul contestat, prescripţia, autoritatea de lucru judecat etc. 

 
 

Secţiunea 3. Soluţionarea contestaţiilor 
3.1. Competenţa   organelor   administrativ  fiscale  

Competenţa materială 
Potrivit prevederilor legale în materie, competenţa materială a organelor de 

soluţionare este stabilită în funcţie de valoarea obiectului contestaţiei, de natura acesteia 
şi de calitatea contestatorului. 

Astfel, contestaţiile care au ca obiect impozite, taxe, contribuţii, datorii vamale, 
precum şi accesorii ale acestora, al căror cuantum este sub 5 milioane de lei, se 
soluţionează de către organele competente constituite la nivelul direcţiilor generale 
regionale ale finanţelor publice în a căror rază teritorială îşi au domiciliul fiscal 
contestatarii, iar contestaţiile care au ca obiect impozite, taxe, contribuţii, datorii 
vamale, accesorii ale acestora, al căror cuantum este de 5 milioane de lei sau mai 
mare, precum şi cele formulate împotriva actelor emise de organe centrale se 
soluţionează de către Direcţia generală de soluţionare a contestaţiilor din cadrul 
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. 

În cazul în care se contestă un act administrativ fiscal emis de către un organ central 
competenţa de soluţionare aparţine întotdeauna organelor competente de soluţionare 
constituite la nivel central. Astfel, legiuitorul a consacrat aici un corolar al principiului 
subordonării ierarhice care guvernează activitatea organelor administrative  . 

Aşa cum reiese din prevederile din Codul de procedură fiscală, suma-prag în 
stabilirea competenţei este de 5.000.000 lei, sumă care, poate fi actualizată periodic prin 
hotărâre a Guvernului. 

În situaţia contestării altor acte administrativ fiscale - dispoziţia de măsuri, decizia 
privind stabilirea răspunderii solidare, nota de compensare, înştiinţarea de plată etc., 
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organul de soluţionare este chiar organul emitent al actului administrativ contestat. 
Contestaţiile formulate de către cei care se consideră lezaţi de refuzul nejustificat de 
emitere a actului administrativ fiscal se soluţionează de către organul ierarhic superior 
organului fiscal competent să emită actul. De asemenea, contestaţiile formulate 
împotriva actelor administrative fiscale emise de autorităţile administraţiei publice 
locale se soluţionează de către acestea. În ceea ce priveşte competenţa teritorială a 
organelor de soluţionare a contestaţiei, la stabilirea acesteia va fi avut în vedere 
domiciliul fiscal al contestatorului. 

Atunci când obiectul contestaţiei îl constituie titlul de creanţă privind datoria 
vamală, competenţa soluţionării contestaţiei aparţine direcţiei generale a finanţelor 
publice judeţene sau a municipiului Bucureşti ori Direcţiei Generale de Administrare a 
marilor contribuabili, dacă suma nu atinge pragul de 5.000.000 de lei, şi, respectiv, 
organului specializat din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, atunci cînd 
este atins acest prag. 

 
Secţiunea 4. Suspendarea soluţionării contestaţiei şi 
suspendarea executării actului administrativ fiscal 

Pornind de la consideraţiile doctrinei de drept procesual civil, suspendarea 
reprezintă un incident în cursul soluţionării contestaţiei desemnînd oprirea cursului 
procedurii administrative datorită unor împrejurări voite de părţile litigiului sau 
independente de voinţa acestora. Suspendarea apare atît ca o garanţie a respectării 
interesului public, cît şi ca o garanţie a dreptului la un proces echitabil şi a consecinţelor 
acestuia, dreptul la apărare, principiul contradictorialităţii, principiul egalităţii părţilor. 
Avînd în vedere natura cauzelor şi a normelor prin care ele sunt stabilite, doctrina a 
clasificat suspendarea în suspendare obligatorie, care este impusă prin norme imperative 
şi suspendare facultativă, care este reglementată prin norme permisive. 

In materia contenciosului administrativ fiscal, Codul de procedură fiscală a 
reglementat atît suspendarea procedurii de soluţionare a contestaţiei pe cale 
administrativă, cît şi suspendarea executării actului administrativ fiscal. Introducerea 
contestaţiei pe calea administrativă de atac nu suspendă executarea actului administrativ 
fiscal. Prin urmare, introducerea contestaţiei nu are efect suspensiv de executare, avînd 
în vedere că titlurile de creanţă fiscală devin titluri executorii ope legis la data scadenţei 
obligaţiei fiscale. Pornindu-se executarea silită în baza titlului de creanţă devenit 
executoriu, chiar înainte de parcurgerea procedurii administrative prealabile, se pot crea 
grave prejudicii contestatorului. 

În materia contestaţiei reglementate de Codul de procedură fiscală, suspendarea 
este întotdeauna facultativă, legiuitorul lăsînd pronunţarea acesteia la latitudinea 
organului competent de soluţionare, care uneori se poate sesiza din oficiu, iar alteori 
numai la cererea contestatorului. 

 Organul de soluţionare competent poate suspenda, prin decizie motivată, 
soluţionarea cauzei atunci cînd: 
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a) - organul care a efectuat activitatea de control a sesizat organele în drept cu 
privire la existenţa indiciilor săvârşirii unei infracţiuni a cărei constatare ar avea o 
înrîurire hotărâtoare asupra soluţiei ce urmează să fie dată în procedura 
administrativă; 

b) - soluţionarea cauzei depinde, în tot sau în parte, de existenţa sau inexistenţa 
unui drept care face obiectul unei alte judecăţi. 

Organul de soluţionare competent poate suspenda procedura, la cerere, dacă sunt 
motive întemeiate. La aprobarea suspendării, organul de soluţionare competent va 
stabili şi termenul până la care se suspendă procedura. Suspendarea poate fi solicitată o 
singură dată. În acest caz ne aflăm în prezenţa suspendării facultative la cererea 
persoanei interesate. 

Procedura de soluţionare a contestaţiei este reluată la încetarea motivului care a 
determinat suspendarea sau, după caz, la expirarea termenului stabilit de organul de 
soluţionare competent în situaţia suspendării la cerere, indiferent dacă motivul care a 
determinat suspendarea a încetat sau nu. Hotărârea definitivă a instanţei penale prin care 
se soluţionează acţiunea civilă este opozabilă organelor fiscale competente pentru 
soluţionarea contestaţiei cu privire la sumele pentru care statul s-a constituit parte civilă. 

 
Secţiunea 5.     Procedura de soluţionare a contestaţiilor 

 
În cazul în care competenţa de soluţionare nu aparţine organului emitent al actului 

administrativ fiscal atacat, contestaţia va fi înaintată de către acesta organului 
competent în termen de 5 zile de la înregistrarea ei. În cazul în care contestaţia a fost 
depusă la un organ fiscal necompetent, aceasta va fi înaintată, în acelaşi termen de 5 zile 
de la data primirii, organului fiscal emitent al actului administrativ atacat. 

Dosarul contestaţiei cuprinde următoarele înscrisuri: contestaţia în original, cu 
semnătura persoanei îndreptăţite, actul administrativ fiscal atacat în copie şi anexele 
acestuia, copii ale documentelor care au legătură cu cauza supusă soluţionării, 
documentele depuse de contestator, decizia de instituire a măsurilor asigurătorii. 

În situaţia în care competenţa de soluţionare nu aparţine organului emitent al actului 
contestat, acesta va înainta întreg dosarul contestaţiei, precum şi referatul cu propuneri 
de soluţionare organului competent să soluţioneze contestaţia, însă numai după 
verificarea îndeplinirii cerinţelor procedurale. În cazul în care contestaţia este depusă 
direct la organul competent de soluţionare, acesta o transmite organului emitent al 
actului atacat în vederea constituirii dosarului contestaţiei, a verificării condiţiilor 
procedurale şi a întocmirii referatului cu propuneri de soluţionare. 

Referatul cu propunerile de soluţionare a contestaţiei, cuprinde precizări privind 
îndeplinirea condiţiilor de procedură, menţiuni privind instituirea măsurilor 
asigurătorii sau sesizarea organelor de urmărire şi cercetare penală, după caz, şi 
propuneri de soluţionare a contestaţiei, avînd în vedere toate argumentele şi 
documentele contestatorului. Referatul se aprobă de către conducătorul organului 
fiscal care a emis actul atacat. 
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În condiţiile în care din actele dosarului nu se poate verifica respectarea termenului 
de depunere a contestaţiei şi nu se poate face dovada datei la care contestatorul a luat 
cunoştinţă de actul administrativ atacat, contestaţia se consideră depusă în termen. În 
cazul în care contestaţia este depusă prin postă, organul emitent este obligat să anexeze 
la dosarul contestaţiei plicul prin care a fost transmisă. Persoanele care nu respectă 
prevederile legale privind comunicarea actelor administrativ fiscale şi nu anexează la 
dosar dovada comunicării actului contestat şi dovada depunerii contestaţiei sunt direct 
răspunzătoare. 

In ceea ce priveşte natura juridică a referatului cu propuneri de soluţionare a 
contestaţiei, doctrina de drept administrativ opinează că referatul, presupunînd un act de 
voinţă al autorităţilor administraţiei publice întreprins în vederea îndeplinirii de către 
acestea a atribuţiilor conferite de lege, care, însă, nu produce prin el însuşi efecte 
juridice, constituie o operaţiune materială tehnică cu caracter intelectual. Astfel, 
referatul cu propuneri de soluţionare a contestaţiei nu produce prin el însuşi efecte 
juridice, ci doar pregăteşte emiterea deciziei care va produce efecte juridice. Prin 
urmare, acesta nu poate fi considerat un act administrativ, ci doar o operaţiune 
material-tehnică, fiind o formă procedurală anterioară emiterii actului administrativ. 

Organul de soluţionare a contestaţiei poate solicita organului de inspecţie fiscală 
întocmirea unui proces-verbal de cercetare la faţa locului, prin care însă nu se vor putea 
stabili debite noi. Procesul-verbal, avînd caracterul unei operaţiuni tehnico-materiale, va 
fi semnat de organul care a efectuat inspecţia fiscală, urmînd a fi comunicat şi 
contestatorului. Împotriva procesului-verbal de cercetare la faţa locului nu se va putea 
formula o contestaţie, acesta urmînd a fi conexat la dosarul contestaţiei. 

 Organul competent, nu se poate substitui contestatorului cu privire la motivele de 
fapt şi de drept pentru care a contestat actul administrativ fiscal iar în soluţionarea 
contestaţiei, organul competent va verifica motivele de fapt şi de drept care au stat la 
baza emiterii actului administrativ fiscal atacat, avînd obligaţia de a analiza contestaţia 
în raport de susţinerile contestatorilor, de dispoziţiile legale invocate şi de documentele 
existente la dosarul cauzei, soluţionarea contestaţiei urmând a se face în limitele 
sesizării. De asemenea, în conformitate cu prevederile din Codul de procedură fiscală, 
republicat, prin soluţionarea contestaţiei nu se poate crea o situaţie mai grea 
contestatorului în propria cale de atac.  

Prin urmare, în materia procedurii fiscale capătă eficienţă două principii corelative 
din procedura civilă. Este vorba, în primul rînd, de principiul conform căruia efectul 
devolutiv al oricărei căi de atac este mărginit de principiul disponibilităţii, 
neputîndu-se proceda la judecarea căii de atac decît în limitele stabilite de către 
partea care a promovat-o, iar, în al doilea rînd, de principiul neagravării situaţiei 
în propria cale de atac exprimat prin adagiul latin non reformatio in pejus.  
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Introducerea altor persoane în procedura de soluţionare a contestaţiilor. 
 
 Codul de procedură fiscală  reglementează instituţia introducerii altor persoane în 

procedura de soluţionare a contestaţiilor, dispoziţiile Codului de procedură civilă 
referitoare la intervenţia forţată şi voluntară fiind aplicabile. 

Potrivit doctrinei de drept procesual civil, intervenţia reprezintă forma de participare 
a terţilor într-un proces, iar în funcţie de modul cum se exprimă voinţa acestora, ea 
poate fi voluntară sau forţată (silită). Intervenţia voluntară reprezintă cererea unui terţ 
de a intra într-un proces pornit de alte părţi, pentru a-şi apăra un drept propriu 
(intervenţie principală) sau pentru a apăra dreptul unei părţi în proces (intervenţie 
accesorie). Prin intervenţia forţată se înţelege implicarea unei terţe persoane în 
procesul ce se poartă între alte persoane, abstracţie făcând de voinţa terţului sau chiar 
împotriva voinţei lui.  

Organul de soluţionare competent poate introduce, din oficiu sau la cerere, în 
soluţionarea contestaţiei, după caz, alte persoane ale căror interese juridice de natură 
fiscală sunt afectate în urma emiterii deciziei de soluţionare a contestaţiei, ascultarea 
prealabilă a contestatorului fiind obligatorie în acest caz. Intervenţia voluntară este 
forma de participare la cerere, în soluţionarea contestaţiilor, a terţilor ale căror interese 
juridice de natură fiscală sunt afectate în urma emiterii deciziei. Intervenţia forţată este 
forma de participare a terţilor în soluţionarea contestaţiilor, care sunt introduşi de către 
organele de soluţionare din oficiu sau la cererea contestatorului. În cazul în care cererea 
de intervenţie forţată este formulată de contestator, aceasta va fi motivată în fapt şi în 
drept. 

În cazul în care mai multe persoane participă la realizarea venitului, însă numai una 
sau unele dintre acestea au depus contestaţie conform Codului de procedură fiscală, 
republicat, organul de soluţionare va introduce din oficiu toate subiectele de drept care 
sunt înregistrate din punct de vedere fiscal ca participanţi la realizarea în comun a unui 
venit impozabil. În acest caz are loc o extindere a efectelor contestaţiei cu privire la 
ceilalţi participanţi la obţinerea venitului impozabil. 

Organul de soluţionare competent se va pronunţa asupra admisibilităţii cererii de 
intervenţie, iar în situaţia în care nu e admisibilă, va fi înştiinţat contestatorul printr-o 
adresă. Dacă cererea de intervenţie formulată de contestator este admisă, aceasta se va 
comunica intervenientului. Introducerea din oficiu a intervenienţilor se realizează 
printr-o adresă a organului de soluţionare a contestaţiei. Cînd intervenţia este făcută 
pentru apărarea dreptului uneia dintre părţi, aceasta are caracter accesoriu, iar atunci 
cînd intervenţia urmăreşte realizarea sau conservarea unor interese de natură juridică 
fiscală proprii, intervenţia are caracter principal. Mai mult, în ceea ce priveşte condiţiile 
de formă, în cazul cererii de intervenţie principală aceasta trebuie să îndeplinească 
cerinţele prevăzute pentru forma şi conţinutul contestaţiei. Intervenţia se poate depune 
la organul competent de soluţionare până la momentul emiterii deciziei de soluţionare a 
contestaţiei. 

Persoanei introduse în procedura contestaţiei i se vor comunica toate cererile şi 
declaraţiile celorlalte părţi, aceasta persoană avînd drepturile şi obligaţiile părţilor 
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rezultate din raportul de drept fiscal ce formează obiectul contestaţiei, precum şi dreptul 
de a înainta propriile sale cereri şi chiar de a depune probe noi. De asemenea, toate 
actele de procedură ulterioare momentului introducerii în procedura de soluţionare 
urmează a fi îndeplinite şi faţă de această persoană. 

 
Conexarea contestaţiilor. 
 
 În situaţia în care organele competente au de soluţionat două sau mai multe 

contestaţii, formulate de aceeaşi persoană fizică sau juridică împotriva unor titluri de 
creanţă sau alte acte administrativ fiscale încheiate de aceleaşi organe sau de alte organe 
fiscale, vizînd aceeaşi categorie de obligaţii fiscale sau tipuri diferite, dar care sub 
aspectul cuantumului se influenţează reciproc, se va proceda la conexarea dosarelor, 
dacă prin aceasta se asigură o mai bună administrare şi valorificare a probelor în 
rezolvarea cauzei. Prin conexarea dosarelor însă, nu se poate stabili o altă competenţă 
de soluţionare decît cea care rezultă din contestarea fiecărui act administrativ fiscal luat 
individual. 

Secţiunea 6. Decizia sau dispoziţia de soluţionare 

Decizia   sau   dispoziţia   emisă de   organul administrativ fiscal 
 În soluţionarea contestaţiei organul competent se pronunţă prin decizie sau 

dispoziţie, după caz în soluţionarea contestaţiei organele de soluţionare competente 
ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală se pronunţă prin decizie, iar cele ale 
autorităţilor administraţiei publice - locale se pronunţă prin dispoziţie.  

Prin urmare, atunci cînd se contestă acte administrativ fiscale care au ca obiect 
venituri alocate bugetului de stat, contestaţia se va soluţiona prin decizie, iar atunci 
cînd se contestă acte administrative fiscale care se referă la venituri bugetare locale, 
contestaţia se va soluţiona prin dispoziţie. Codul de procedură fiscală, stabileşte că 
decizia de soluţionare a contestaţiei se emite în formă scrisă, cuprinde preambulul, 
considerentele şi dispozitivul, fiind semnată de către conducătorul direcţiei generale, 
directorul general al organului competent constituit la nivel central, conducătorul 
organului fiscal emitent al actului administrativ atacat sau de înlocuitorii acestora, după 
caz. 

Preambulul va cuprinde: denumirea organului învestit cu soluţionarea; numele sau 
denumirea contestatorului, domiciliul fiscal al acestuia; numărul de înregistrare a 
contestaţiei; obiectul cauzei, precum şi sinteza susţinerilor părţilor atunci când organul 
de soluţionare a contestaţiei nu este organul emitent al actului. 

Considerentele trebuie să cuprindă motivele de fapt şi de drept care au format 
convingerea organului de soluţionare competent în emiterea deciziei. În considerente se 
vor arăta punctele de vedere ale părţilor, probele care au fost administrate, temeiurile 
pentru care unele dintre ele au fost reţinute, iar altele înlăturate, normele legale aplicate 
la situaţia de fapt stabilită, precum şi răspunsurile la fiecare capăt de cerere. Motivarea 
trebuie să fie clară, precisă şi necontradictorie, astfel încît, în baza tuturor probelor 
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administrate în cauză, a argumentelor şi raţionamentelor juridice, a principiilor şi a 
regulilor de drept substanţial şi procesual, să se asigure justeţea soluţiei date. 
Dispozitivul cuprinde soluţia pronunţată, calea de atac, termenul în care aceasta poate fi 
exercitată şi instanţa competenta. 

Prin decizie contestaţia va putea fi admisă, în totalitate sau în parte, ori respinsă. 
În cazul admiterii contestaţiei se decide, după caz, anularea totală sau parţială a 
actului atacat. Prin decizie se poate desfiinţa total sau parţial actul administrativ 
atacat, urmând să se încheie un nou act administrativ fiscal care va avea în vedere 
strict considerentele deciziei de soluţionare. În situaţia în care se pronunţă o soluţie de 
desfiinţare totală sau parţială a actului atacat, în considerentele deciziei de desfiinţare se 
vor prezenta numai motivele care au condus la această soluţie. Decizia de desfiinţare va 
fi pusă în executare în termen de 30 de zile de la data comunicării, iar verificarea va 
viza strict aceeaşi perioadă şi acelaşi obiect al contestaţiei pentru care s-a emis decizia, 
inclusiv pentru calculul accesoriilor aferente. Prin noul act administrativ fiscal nu se 
pot stabili în sarcina contestatorului sume mai mari decât cele din actul desfiinţat, 
acesta putând fi contestat din nou. 

Contestaţia poate fi respinsă ca: 
- neîntemeiată, în situaţia în care argumentele de fapt şi de drept prezentate în 

susţinerea contestaţiei nu sunt de natură să modifice cele dispuse prin actul 
administrativ fiscal atacat; 

- nemotivată, în situaţia în care contestatorul nu prezintă argumente de fapt şi de 
drept în susţinerea contestaţiei sau argumentele aduse nu sunt incidente cauzei supuse 
soluţionării; 

- fiind fără obiect, în situaţia în care sumele şi măsurile contestate nu au fost 
stabilite prin actul administrativ fiscal atacat sau dacă prin reluarea procedurii 
administrative, luându-se act de soluţia pronunţată de instanţa penală, se constata că 
cererea rămâne tară obiect; 

- inadmisibilă, în situaţia contestării deciziilor de impunere emise în temeiul deciziei 
referitoare la baza de impunere. 

În situaţia neîndeplinirii unor condiţii procedurale, contestaţia poate fi respinsă 
ca: 

- nedepusă în termen, în situaţia în care aceasta a fost depusă peste termenul 
prevăzut de lege; 

- fiind depusă de o persoană lipsită de calitatea de a contesta, în situaţia în  care 
aceasta este formulată de o persoană fizică sau juridică lipsită de calitate procesuală; 

- fiind depusă de o persoană lipsită de capacitate de exerciţiu, potrivit legii; 
- lipsită de interes, în situaţia în care contestatorul nu demonstrează că a fost lezat în 

dreptul sau interesul său legitim; 
- prematur formulată, în situaţia în care sumele contestate nu sunt stabilite cu titlu 

definitiv în sarcina acestuia sau în situaţia în care contribuabilul contestă un act 
premergător care stă la baza emiterii unui act administrativ fiscal. 

Prin decizie se poate lua act de renunţarea la contestaţie, în situaţia în care 
contestatorul solicită retragerea acesteia. De asemenea prin decizie se poate constata 
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autoritatea de lucru judecat atunci când există identitate de obiect, părţi şi cauză. În 
cazul în care procedura administrativă nu se finalizează prin pronunţarea unei soluţii pe 
fond, instanţa de contencios administrativ, în ipoteza admiterii ca întemeiată a acţiunii 
formulate de reclamant privind anularea deciziei de respingere a contestaţiei, nu se 
va putea substitui autorităţii administrative competente să soluţioneze pe fond cauza, 
ci va obliga organul de soluţionare să emită o nouă decizie prin care să se pronunţe 
din nou asupra contestaţiei. 

Contestaţia poate fi admisă şi actul administrativ fiscal atacat anulat şi în 
situaţii cum sunt: constatarea existenţei unei excepţii de fond sau de procedură, lipsa 
unuia dintre elementele referitoare la nume, prenume şi calitatea persoanei 
împuternicite a organului fiscal, la numele şi prenumele ori denumirea 
contribuabilului, a obiectului actului administrativ sau a semnăturii persoanei 
împuternicite a organului fiscal, cu excepţia actelor administrative fiscale emise prin 
intermediul mijloacelor informatice. 

 În toate cazurile, este obligatoriu ca organul de soluţionare competent să 
menţioneze în dispozitivul deciziei soluţia pronunţată, care poate fi de admitere, în 
totalitate sau în parte, ori de respingere a contestaţiei. Decizia se comunică 
contestatorului, persoanelor introduse şi organului fiscal emitent al actului administrativ 
atacat. 

 Decizia se comunică în următoarele modalităţi: 
a) - prin prezentarea contribuabilului la sediul organului fiscal emitent şi 

primirea acesteia sub semnătură, data comunicării fiind data ridicării; 
b) -  prin persoanele împuternicite ale organului fiscal, potrivit legii; 
c) - prin poştă la domiciliul fiscal al contestatorului, cu scrisoare recomandată 

cu confirmare de primire, precum şi prin fax, telefon, e-mail, dacă se asigură 
transmiterea textului actului şi confirmarea primirii acestuia, data comunicării fiind 
dovedită prin semnătura destinatarului. 

Comunicarea deciziei de soluţionare a contestaţiei la contestator şi la organul 
fiscal emitent reprezintă un aspect deosebit de important întrucât din acest moment 
începe să curgă termenul în care poate fi introdusă acţiunea în contencios 
administrativ. 

În aprecierea naturii juridice a deciziei prin care este soluţionată contestaţia, pornind 
de la natura juridică de recurs administrativ-jurisdicţional pe care o îmbracă contestaţia, 
doctrina nu este unanimă. Părerea unanimă formulată în doctrină evidenţiază că, decizia 
prin care este soluţionată contestaţia îmbracă forma unui act administrativ fiscal, care 
are natura juridică a unui act administrativ unilateral (de autoritate) cu caracter 
individual. 

Mijloacele de probă 
În conformitate cu prevederile din Codul de procedură fiscală, care consacră rolul 

activ ca un principiu general de conduită în administrarea impozitelor şi taxelor, pe 
parcursul instrumentării cauzei, organele de soluţionare a contestaţiei sunt îndreptăţite 
să examineze din oficiu starea de fapt, să obţină şi să utilizeze toate informaţiile şi 
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documentele necesare, avînd în vedere toate circumstanţele edificatoare ale fiecărui caz, 
fiind, totodată obligate să examineze în mod obiectiv starea de fapt. Contestatorul, 
intervenienţii şi/sau împuterniciţii acestora, în faţa organelor de soluţionare a 
contestaţiilor, se pot folosi de orice probe noi relevante, chiar dacă acestea anterior nu 
au fost cercetate de organele fiscale. 

Codul de procedură fiscală dispune că pentru determinarea stării de fapt fiscale, 
organul fiscal, în condiţiile legii, administrează mijloace de  probă, putînd proceda la: 

a) - solicitarea informaţiilor, de orice fel, din partea contribuabililor şi a altor 
persoane; 

b)  - solicitarea de expertize; 
c)  - folosirea înscrisurilor; 
d)  - efectuarea de cercetări la faţa locului. 
 În ceea ce priveşte aprecierea probelor administrate, probele administrate vor fi 

coroborate şi apreciate ţinîndu-se seama de forţa lor doveditoare recunoscută de lege. 
Avînd în vedere faptul că prevederile Codului de procedură fiscală se completează cu 
cele ale Codului de procedură civilă, forţa probantă a acestor mijloace de probă este cea 
stabilită în sistemul probator procesual civil. 

Forţa probantă. În ceea ce priveşte forţa probantă a documentelor justificative şi a 
evidenţelor contabile, Codul de procedură fiscală prevede că documentele justificative 
şi evidenţele contabile ale contribuabilului constituie probe la stabilirea bazei de 
impunere. În cazul în care există şi alte acte doveditoare, acestea vor fi luate în 
considerare la stabilirea bazei de impunere. 

Sarcina probei. Potrivit Codului de procedură fiscală sarcina de a dovedi actele şi 
faptele care au stat la baza declaraţiilor sale şi a oricăror cereri adresate organului fiscal 
incumbă contribuabilului. Este, prin urmare, o consacrare a principiului sarcinii probei 
din dreptul comun. În acest sens, contestatorul trebuie să arate în cuprinsul contestaţiei 
care sunt probele pe care se sprijină motivele invocate şi să producă aceste probe în faţa 
organului de soluţionare a contestaţiei. Dacă este vorba despre o expertiză, o cercetare 
la faţa locului sau orice alt mijloc de probă care presupune o mai mare complexitate, 
contestatorul are obligaţia de a solicita încuviinţarea acestuia prin contestaţia formulată, 
organul de soluţionare dispunând admiterea sau respingerea acestei probe în urma 
aprecierii utilităţii şi pertinenţei probei propuse. Prin urmare, sistemul probator 
reglementat în Codul de procedură fiscală, republicat, a consacrat principiul libertăţii 
probaţiunii, apropiindu-se foarte mult de cel reglementat de Codul de procedură civilă. 

 

Secţiunea 7.Faza jurisdicţională a contenciosului administrativ fiscal 
 
 În scopul garantării unui liber acces la justiţie, s-a prevăzut şi în materia 

contenciosului administrativ fiscal, după exercitarea procedurii administrative 
prealabile, posibilitatea aducerii conflictului în faţa judecătorului care va rosti dreptul 
(juris dictio).. 
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Referitor la faza jurisdicţională a contenciosului administrativ fiscal, aceasta este 
reglementată de prevederile Legii contenciosului administrativ, urmînd a fi prezentate 
cîteva elementele specifice. Codul de procedură fiscală, republicat, statuează că 
deciziile emise în soluţionarea contestaţiilor pot fi atacate de către contestatar sau de 
către persoanele introduse în procedura de soluţionare a contestaţiei, la instanţa 
judecătorească de contencios administrativ competentă potrivit legii. Potrivit 
dispoziţiilor Codului de procedură civilă: tribunalul este competent să judece în primă 
instanţă procesele şi cererile în materie de contencios administrativ, în afară de cele 
date în competenţa curţilor de apel, iar curţile de apel judecă în prima instanţă 
procesele şi cererile în materia contenciosului administrativ privind actele 
autorităţilor administraţiei publice centrale. Din interpretarea acestor norme de 
competenţă în materia contenciosului administrativ statuate de Codul de procedură 
civilă se desprinde un singur criteriu care determină competenţa materială de fond, 
respectiv poziţionarea autorităţii publice emitente a actului administrativ în sistemul 
administraţiei publice - autorităţi centrale sau locale - neavînd relevanţă valoarea 
obiectului cererii. 

 
Secţiunea 8. Subiectele procesuale 

 În conformitate cu prevederile art. 1 din Legea nr. 554/2004, poate fi reclamant 
într-o acţiune în contencios administrativ: persoana vătămată într-un drept sau interes 
legitim, Avocatul Poporului, Ministerul Public, autoritatea publică emitentă a actului 
administrativ, prefectul , Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici şi orice subiect de 
drept public. 

 În ceea ce priveşte subiectul procesual pasiv, acesta este autoritatea publică 
administrativă emitentă a actului administrativ fiscal atacat. În cazul acţiunilor 
împotriva actelor administrative fiscale, va fi citat în calitate de pîrît atît organul emitent 
al deciziei în soluţionarea contestaţiei, cât şi organul care a emis actul administrativ 
fiscal atacat în procedura prealabilă. 

 
Secţiunea 9.  Reguli procedurale 

  
 Conform Legii 554/2004 reclamantul are obligaţia de a anexa la acţiune copia 

actului administrativ pe care îl atacă sau, după caz, răspunsul autorităţii publice prin 
care i se comunică refuzul soluţionării cererii sale. În cazul în care reclamantul nu a 
primit nici un răspuns la cererea sa, va depune la dosar copia cererii, certificată prin 
numărul şi data înregistrării la autoritatea publică precum şi orice înscris care face 
dovada îndeplinirii procedurii prealabile. 

 La primirea cererii, instanţa va dispune citarea părţilor şi va putea cere autorităţii 
al cărei act este atacat să îi comunice de urgenţă acel act, împreună cu întreaga 
documentaţie care a stat la baza emiterii lui, precum şi orice alte lucrări necesare pentru 
soluţionarea cauzei. 
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 Acţiunile în contencios administrativ se judecă de urgenţă şi cu precădere, în 
şedinţă publică, în completul stabilit de lege, hotărîrile urmînd a fi redactate şi motivate 
de urgenţă. 

 
Secţiunea 10. Suspendarea executării actului administrativ fiscal atacat 

 
 Art. 15 din Legea 554/2004 reglementează posibilitatea suspendării executării 

actului administrativ unilateral prin cererea adresată instanţei competente pentru 
anularea, în tot sau în parte, a actului atacat. Cererea de suspendare se poate formula 
odată cu acţiunea principală sau printr-o acţiune separată introdusă până la soluţionarea 
acţiunii în fond. O astfel de cerere poate fi introdusă independent de faptul dacă anterior 
contribuabilul a formulat sau nu o cerere de suspendare în baza art. 14 din lege şi fără a 
avea vreo importanţă modul de soluţionare a acesteia. 

 Legătura indisolubilă dintre acţiunea principală în anulare şi cererea accesorie de 
suspendare rezultă din interpretarea prevederilor art. 15 din Legea 554/2004. Prin 
urmare, în cazul renunţării la acţiunea principală, cererea de suspendare va fi respinsă 
ca fiind fără obiect. Caracterul accesoriu al cererii de suspendare a executării este 
confirmat şi de faptul că hotărârea prin care se soluţionează cererea de suspendare este, 
de regulă, o încheiere. 

 Motivele care trebuie să fundamenteze cererea de suspendare se impun a fi 
temeinice, să creeze de la început o îndoială asupra legalităţii actului contestat şi să fie 
cuprinse în considerentele hotărârii. 

 Momentul pînă la care poate fi cerută suspendarea executării actului administrativ 
este cel al soluţionării fondului acţiunii în contencios administrativ al cărei accesoriu 
este. 

 
Secţiunea 11. Soluţiile pe care le poate pronunţa instanţa de contencios 

administrativ 
 

 Instanţa de contencios administrativ poate să dispună: 
a) admiterea acţiunii; admiţînd acţiunea, poate să anuleze în tot sau în parte actul 

administrativ, să oblige autoritatea publică să emită un act administrativ ori să 
elibereze un certificat, o adeverinţă sau orice alt înscris. 

b) respingerea acţiunii. 
 Instanţa de contencios administrativ este competentă să se pronunţe şi asupra 

legalităţii actelor sau operaţiunilor administrative care au stat la baza emiterii actului 
supus judecăţii precum şi a despăgubirilor pentru daunele materiale şi morale cauzate, 
dacă reclamantul a solicitat acest lucru şi au fost administrate probe în acest sens. 

 Partea nemulţumită are la dispoziţie calea extraordinară de atac a recursului . 
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Capitolul V. Executarea silită 
Secţiunea 1. Organele de executare silită 

 În cazul în care debitorul nu îşi plăteşte de bunăvoie obligaţiile fiscale datorate, 
pentru stingerea acestora, organele fiscale competente vor proceda la acţiuni de 
executare silită. Pentru efectuarea procedurii de executare silită este competent organul 
de executare în a cărui rază teritorială se găsesc bunurile urmăribile, coordonarea 
întregii executări revenind organului de executare în a cărui rază teritorială îşi are 
domiciliul fiscal debitorul sau organul de executare competent. În cazul în care 
executarea silită se face prin poprire, aplicarea măsurii de executare silită se face de 
către organul de executare coordonator. Atunci cînd se constată că există pericolul 
evident de înstrăinare, substituire sau de sustragere de la executare silită a bunurilor şi 
veniturilor urmăribile ale debitorului, organul de executare în a cărui rază teritorială se 
află domiciliul fiscal al debitorului poate proceda la indisponibilizarea şi executarea 
silită a acestora, indiferent de locul în care se găsesc bunurile. 

 Executarea silită se face de organul de executare competent prin intermediul 
executorilor fiscali. În exercitarea atribuţiilor ce le revin, pentru aplicarea procedurilor 
de executare silită, executorii fiscali au următoarele atribuţii: 

a) - să intre în orice incintă de afaceri a debitorului, persoană juridică, sau în alte 
incinte unde acesta îşi păstrează bunurile, în scopul identificării bunurilor sau 
valorilor care pot fi executate silit, precum şi să analizeze evidenţa contabilă a 
debitorului în scopul identificării terţilor care datorează sau deţin în păstrare venituri 
ori bunuri ale debitorului; 

b) - să intre în toate încăperile în care se găsesc bunuri sau valori ale debitorului, 
persoană fizică, precum şi să cerceteze toate locurile în care acesta îşi păstrează 
bunurile; 

c)  - să solicite şi să cerceteze orice document sau element material care poate 
constitui o probă în determinarea bunurilor proprietate a debitorului. 

Executorul fiscal poate intra în încăperile ce reprezintă domiciliul sau reşedinţa unei 
persoane fizice, cu consimţămîntul acesteia, iar în caz de refuz, organul de executare va 
cere autorizarea instanţei judecătoreşti competente potrivit dispoziţiilor Codului de 
procedură civilă. Accesul executorului fiscal în locuinţă, în incinta de afaceri sau în 
orice altă încăpere a debitorului, persoană fizică sau juridică, se poate efectua între orele 
6,00 - 20,00, în orice zi lucrătoare. Executarea începută va putea continua în aceeaşi zi 
sau în zilele următoare. în cazuri temeinic justificate de pericolul înstrăinării unor 
bunuri, accesul în încăperile debitorului va avea loc şi la alte ore decât cele menţionate, 
precum şi în zilele nelucrătoare. În absenta debitorului sau dacă acesta refuză accesul în 
oricare dintre încăperi,executorul fiscal poate să pătrundă în acestea în prezenţa unui 
reprezentant al poliţiei ori al jandarmeriei sau a altui agent al forţei publice şi a doi 
martori majori. 
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Secţiunea 2. Titlul executoriu şi condiţiile pentru începerea executării silite 

  
Executarea silită a creanţelor fiscale se efectuează în temeiul unui titlu executoriu 

emis potrivit prevederilor codului de procedură fiscală, de către organul de executare 
competent în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul fiscal debitorul sau al unui înscris 
care, potrivit legii, constituie titlu executoriu. Titlul de creanţă devine titlu executoriu la 
data la care creanţa fiscală este scadentă prin expirarea termenului de plată prevăzut de 
lege sau stabilit de organul competent ori în alt mod prevăzut de lege. Modificarea 
titlului de creanţă atrage modificarea titlului executoriu în mod corespunzător. 

Titlul executoriu emis de organul de executare competent va conţine, următoarele: 
 codul de identificare fiscală,  
 domiciliul fiscal al acestuia, precum şi orice alte date de identificare; 
  cuantumul şi natura sumelor datorate şi neachitate, 
  temeiul legal al puterii executorii a titlului.  
 
Executarea silită se poate întinde asupra veniturilor şi bunurilor proprietate a 

debitorului, urmăribile potrivit legii, iar valorificarea acestora se efectuează numai în 
măsura necesară pentru realizarea creanţelor fiscale şi a cheltuielilor de executare. 
Executarea silită a bunurilor proprietate a debitorului, urmăribile potrivit legii, se 
efectuează, de regulă, în limita a 15% din valoarea creanţelor fiscale, inclusiv a 
cheltuielilor de executare. Sunt supuse sechestrării şi valorificării bunurile urmăribile 
proprietate a debitorului, prezentate de acesta şi/sau identificate de către organul de 
executare, în următoarea ordine: 

 
a) -  bunurile mobile şi imobile care nu sunt direct folosite în activitatea ce constituie 

principala sursă de venit; 
b) -  bunuri care nu sunt nemijlocit predestinate pentru desfăşurarea activităţii care 

constituie principala sursă de venit; 
c) -  bunurile mobile şi imobile ce se află temporar în deţinerea altor persoane în 

baza contractelor de arendă, de împrumut, de închiriere, de concesiune, de leasing şi 
altele; 

d) -  ansamblul de bunuri; 
e) - maşini-unelte, utilaje, materii prime şi materiale şi alte bunuri mobile, 

precum şi bunuri imobile ce servesc activităţii care constituie principala sursă de venit; 
f)  -   produse finite. 
În cadrul procedurii de executare silită se pot folosi succesiv sau concomitent 

modalităţile de executare silită prevăzute de lege. Executarea silită a creanţelor fiscale 
nu se perimează. 

Executarea silită se desfăşoară pînă la stingerea creanţelor fiscale înscrise în titlul 
executoriu, inclusiv a majorărilor de întârziere ori a altor sume, datorate sau acordate 
potrivit legii prin acesta, precum şi a cheltuielilor de executare. 
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Procedura de executarea silită începe prin comunicarea somaţiei. Dacă în termen 
de 15 zile de la comunicarea somaţiei nu se stinge debitul, se continuă măsurile de 
executare silită. Somaţia este însoţită de un exemplar al titlului executoriu şi va 
cuprinde următoarele: 
 numărul dosarului de executare;  
 suma centru care se începe executarea silită;  
 termenul în care cel somat urmează sa plătească suma prevăzută în titlul 

executoriu, precum şi indicarea consecinţelor nerespectării acesteia.  
 
Înaintea valorificării bunurilor, acestea vor fi evaluate. Evaluarea se efectuează de 

organul de executare prin experţi evaluatori proprii sau prin experţi evaluatori 
independenţi, iar organul de executare va actualiza preţul de evaluare ţinând cont de 
rata inflaţiei. 

 
Secţiunea 3. Modalităţi de executare silită 

3.1. Poprirea 
 

Sunt supuse executării silite prin poprire orice sume urmăribile reprezentând venituri 
şi disponibilităţi băneşti în lei şi în valută, titluri de valoare sau imobile necorporale, 
deţinute şi/sau,datorate, cu orice titlu, debitorului de către terţe persoane sau pe care 
aceştia le vor datora şi/sau deţine în viitor în temei-raporturi juridice existente. Sumele 
reprezentând credite nerambursabile sau finanţări primite de la instituţii sau organizaţii 
internaţionale pentru programe ori proiecte nu sunt supuse executării silite prin poprire, 
în cazul în care împotriva beneficiarului acestora a fost pornită procedura executării 
silite. Sumele ce reprezintă venituri băneşti ale debitorului persoană fizică, realizate ca 
angajat, pensiile de orice fel, precum şi ajutoarele sau indemnizaţiile cu destinaţie 
specială sunt supuse urmăririi numai în condiţiile prevăzute de Codul de procedură 
civilă. 

Poprirea asupra veniturilor debitorilor persoane fizice sau persoane juridice se 
înfiinţează de către organul de executare printr-o adresă care va fi trimisă prin 
scrisoare recomandată, cu dovada de primire, terţului poprit, împreună cu o copie 
certificată de pe titlul executoriu. În mod obligatoriu va fi înştiinţat şi debitorul 
despre înfiinţarea popririi. 

Poprirea nu este supusă validării. Poprirea înfiinţată anterior, ca măsură asiguratorie, 
devine executorie prin comunicarea copiei certificate de pe titlul executoriu, făcută 
terţului poprit, şi înştiinţarea despre aceasta a debitorului. Poprirea se consideră 
înfiinţată din momentul primirii adresei de infiinţare de către terţul poprit. În acest sens, 
terţul poprit este obligat să înregistreze atât ziua cît şi ora primirii adresei de înfiinţare a 
popririi. După înfiinţarea popririi, terţul poprit este obligat: 

a) - să plătească, de îndată sau după data la care creanţa devine exigibilă 
organului fiscal, suma reţinută şi cuvenită, în contul indicat de organul de executare; 
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b) - să indisponibilizeze bunurile mobile necorporale poprite, înştiinţînd despre 
aceasta organul de executare. 

Pentru stingerea creanţelor fiscale, debitorii titulari de conturi bancare pot fi urmăriţi 
prin poprire asupra sumelor din conturile bancare. În acest caz, odată cu comunicarea 
somaţiei şi a titlului executoriu, făcută debitorului, o copie certificată de pe acest titlu va 
fi comunicată băncii la care se află deschis contul debitorului. 

 
3.2.Executarea silită a bunurilor mobile 

 
Sunt supuse executării silite orice bunuri mobile ale debitorului, cu excepţiile 

prevăzute de lege. În cazul debitorului persoana fizică nu pot fi supuse executării silite, 
fiind necesare vieţii şi muncii debitorului, precum şi familiei sale: 

a)  - bunurile mobile de orice fel care servesc la continuarea studiilor şi la formarea 
profesională, precum şi cele strict necesare exercitării profesiei sau a altei ocupaţii cu 
caracter permanent, inclusiv cele necesare desfăşurării activităţii agricole, cum sunt 
uneltele, seminţele, îngrăşămintele, furajele şi animalele de producţie şi de lucru; 

b)  - bunurile strict necesare uzului personal sau casnic al debitorului şi familiei sale, 
precum şi obiectele de cult religios, dacă nu sunt mai multe de acelaşi fel; 

c)  - alimentele necesare debitorului şi familiei sale pe timp de două luni, iar dacă 
debitorul se ocupă exclusiv cu agricultura, alimentele strict necesare până la noua 
recoltă; 

d)  - combustibilul necesar debitorului şi familiei sale pentru încălzit şi pentru 
prepararea hranei, socotit pentru 3 luni de iarnă; 

e)  - obiectele necesare persoanelor cu handicap sau destinate îngrijirii 
persoanelor bolnave; 

f)  - bunurile declarate neurmăribile prin alte dispoziţii legale. 
Executarea silită a bunurilor mobile se face prin sechestrarea şi valorificarea 

acestora, chiar dacă acestea se află la un terţ. Sechestrul se instituie printr-un proces-
verbal. Procesul-verbal de sechestru va cuprinde: 

- denumirea organului de executare, indicarea locului, a datei şi a orei cînd s-a făcut 
sechestrul; 

- numele şi prenumele executorului fiscal care aplica sechestrul, numărul legitimaţiei 
şi al delegaţiei; 

- numărul dosarului de executare, data şi numărul de înregistrare a somaţiei, precum 
şi titlul executoriu în baza căruia se face executarea silită; 

- temeiul legal în baza căruia se face executarea silită; 
- sumele datorate pentru a căror executare silită se aplică sechestrul, inclusiv cele 

reprezentând majorări de întîrziere, menţionându-se şi cota acestora, precum şi actul 
normativ în baza căruia a fost stabilită obligaţia de plată; 

- numele, prenumele şi domiciliul debitorului persoană fizică ori, în lipsa acestuia, 
ale persoanei majore ce locuieşte împreună cu debitorul sau denumirea şi sediul 
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debitorului, numele, prenumele şi domiciliul altor persoane majore care au fost de faţă 
la aplicarea sechestrului, precum şi alte elemente de identificare a acestor persoane; 

- descrierea bunurilor mobile sechestrate şi indicarea valorii estimative a fiecăruia, 
după aprecierea executorului fiscal, pentru identificarea şi individualizarea acestora, 
menţionându-se starea de uzură şi eventualele semne particulare ale fiecărui bun, 
precum şi dacă s-au luat măsuri spre neschimbare, punerea de sigilii, custodia ori 
ridicarea de la locul unde se află, administrare ori conservare a acestora, după caz; 

- menţiunea că evaluarea se va face înaintea începerii procedurii de valorificare, în 
cazul în care executorul fiscal nu a putut evalua bunul deoarece acesta necesită 
cunoştinţe de specialitate; 

- menţiunea făcută de debitor privind existenţa sau inexistenţa unui drept de gaj, 
ipotecă ori privilegiu, după caz, constituit în favoarea unei alte persoane pentru bunurile 
sechestrate; 

- numele, prenumele şi adresa persoanei căreia i s-au lăsat bunurile precum şi locul 
de depozitare a acestora, după caz; 

- eventualele obiecţii făcute de persoanele de faţă la aplicarea sechestrului; 
- menţiunea că, în cazul în care în termen de 15 zile de la data încheierii 

procesului-verbal de sechestru debitorul nu plăteşte obligaţiile fiscale, se va trece la 
valorificarea bunurilor sechestrate; 

- semnătura executorului fiscal care a aplicat sechestrul şi a tuturor persoanelor 
care au fost de faţă la sechestrare. Dacă vreuna dintre aceste persoane nu poate sau nu 
vrea să semneze, executorul fiscal va menţiona această împrejurare  . 

Cîte un exemplar al procesului-verbal de sechestru se predă debitorului semnătură 
sau i se comunică la domiciliul ori sediul acestuia, precum şi, atunci când este cazul, 
custodelui, acesta din urmă semnând cu menţiunea de primire bunurilor în păstrare. 
Bunurile mobile sechestrate vor putea fi lăsate în custodia debitorului, a creditorului sau 
a altei persoane desemnate de organul de executare sau de executorul fiscal, după caz, 
ori vor fi ridicate şi depozitate de către acesta. Atunci când bunurile sunt lăsate în 
custodia debitorului sau a altei perse desemnate conform legii şi cînd se constată că 
există pericol de substituire ori de degradare, executorul fiscal poate aplica sigiliul 
asupra bunurilor. 

În cazul în care bunurile sechestrate constau în sume de bani în lei sau în valută, 
titluri de valoare, obiecte de metale preţioase, pietre preţioase, obiecte de artă, colecţii 
de valoare, acestea se ridică şi se depun, cel târziu a doua zi lucrătoare, la unităţile 
specializate. Cel care primeşte bunurile în custodie va semna procesul-verbal de 
sechestru. în cazul în care custodele este o altă persoană decît debitorul sau creditorul, 
organul de executare îi va stabili acestuia o remuneraţie ţinînd seama de activitatea 
depusă. 
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3.3. Executarea silită a bunurilor imobile 
 Sunt supuse executării silite bunurile imobile proprietate a debitorului. În situaţia 

în care debitorul deţine bunuri în proprietate comună cu alte persoane, executarea silită 
se va întinde numai asupra bunurilor atribuite debitorului în urma partajului judiciar, 
respectiv asupra sultei. 

 Executarea silită imobiliară se întinde de plin drept şi asupra bunurilor accesorii 
bunului imobil, prevăzute de Codul civil. Bunurile accesorii nu pot fi urmărite decît 
odată cu imobilul. În cazul debitorului persoană fizică nu poate fi supus executării silite 
spaţiul minim locuit de debitor şi familia sa, stabilit în conformitate cu normele legale în 
vigoare. Dispoziţiile nu sunt aplicabile în cazurile în care executarea silită se face 
pentru stingerea creanţelor fiscale rezultate din săvârşirea de infracţiuni. Executorul 
fiscal care aplică sechestrul încheie un proces-verbal de sechestru, acesta constituindu-
se în ipotecă legală. 

La instituirea sechestrului şi în tot cursul executării silite, organul de executare poate 
numi un administrator-sechestru, dacă această măsură este necesară pentru 
administrarea imobilului urmărit, a chiriilor, a arendei şi a altor venituri obţinute din 
administrarea acestuia, inclusiv pentru apărarea în litigii privind imobilul respectiv. 
Administrator-sechestru poate fi numit creditorul, debitorul ori altă persoană fizică sau 
juridică. Administratorul-sechestru va consemna veniturile încasate la unităţile abilitate 
şi va depune recipisa la organul de executare. Cînd administrator-sechestru este numită 
o altă persoană decât creditorul sau debitorul, organul de executare îi va fixa o 
remuneraţie ţinând seama de activitatea depusă. 

După primirea procesului-verbal de sechestru, debitorul poate solicita organului de 
executare, în termen de 15 zile de la comunicare, să îi aprobe ca plata integrală a 
creanţelor fiscale să se facă din veniturile bunului imobil urmărit sau din alte venituri 
ale sale pe timp de cel mult 6 luni. 
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Capitolul V. Contestaţia la executare 

Persoanele interesate pot face contestaţie împotriva oricărui act de executare efectuat 
cu încălcarea prevederilor prezentului cod de către organele de executare, precum şi în 
cazul în care aceste organe refuză să îndeplinească un act de executare în condiţiile 
legii. 

Dispoziţiile privind suspendarea provizorie a executării silite prin ordonanţa 
preşedinţială prevăzute de Codul de procedură civilă nu sunt aplicabile. Contestaţia 
poate fi făcută şi împotriva titlului executoriu în temeiul căruia a fost pornită 
executarea, în cazul în care acest titlu nu este o hotărâre dată de o instanţă 
judecătorească sau de alt organ jurisdicţional şi dacă pentru contestarea lui nu există o 
altă procedură prevăzută de lege. Contestaţia se introduce la instanţa judecătorească 
competentă şi se judecă în procedura de urgenţă. 

Contestaţia se poate face în termen de 15 zile, sub sancţiunea decăderii, de la data 
cînd: 

a) - contestatorul a luat cunoştinţă de executarea ori de actul de executare pe care le 
contestă, din comunicarea somaţiei sau din altă înştiinţare primită ori, în lipsa acestora, 
cu ocazia efectuării executării silite sau în alt mod; 

b) - contestatorul a luat cunoştinţă, de refuzul organului de executare de a îndeplini 
un act de executare; 

c) - cel interesat a luat cunoştinţă, de eliberarea sau distribuirea sumelor pe care le
contesta. 

 Contestaţia prin care o terţă persoană pretinde ca are un drept de proprietate sau 
un alt drept real asupra bunului urmărit poate fi introdusă cel mai tîrziu în termen de 15 
zile după efectuarea executării. Neintroducerea contestaţiei în termenul de lege, nu îl 
împiedică pe cel de-al treilea să îşi realizeze dreptul pe calea unei cereri separate, 
potrivit dreptului comun. 

 La judecarea contestaţiei instanţa va cita şi organul de executare în a cărui rază 
teritorială, îşi are sediul sau domiciliul terţul poprit. La cererea părţii interesate instanţa 
poate decide, în cadrul contestaţiei la executare, asupra împărţirii bunurilor pe care 
debitorul le deţine în proprietate comună cu alte persoane. Dacă admite contestaţia la 
executare, instanţa, după caz, poate dispune anularea actului de executare contestat sau 
îndreptarea acestuia, anularea ori încetarea executării însăşi, anularea sau lămurirea 
titlului executoriu ori efectuarea actului de executare a cărui îndeplinire a fost refuzată. 

 În cazul anulării actului de executare contestat sau al încetării executării înseşi şi 
al anularii titlului executoriu, instanţa poate dispune prin aceeaşi hotărâre să i se 
restituie celui îndreptăţit suma ce i se cuvine din valorificarea bunurilor sau din 
reţinerile prin poprire. În cazul respingerii contestaţiei contestatorul poate fi obligat, la 
cererea organului de executare, la despăgubiri pentru pagubele cauzate prin întîrzierea 
executării, iar cînd contestaţia a fost exercitată cu rea-credinţă va fi obligat şi la plata 
unei amenzi de la 50 lei la 1000 lei. 
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