
                                                                      COD PROCEDUR� FISCAL�                                                                       
TABEL COMPARATIV URMARE A MODIFIC�RILOR ADUSE DE OG nr. 2/2012

 !!! OG nr. 2/2012 intr� în vigoare la data de 02.02.2012. Art. I pct. 13 din OG nr. 2/2012 intr� în vigoare la data de
01.01.2013, cu excep�ia art. 10913, care se aplic� începând cu data de 01.01.2015.

2Art. 31 Domiciliul fiscal
 dup� alin. (3) se introduc patru noi alineate (31- 34):
 (31) Domiciliul fiscal definit potrivit alin. (1) ori (3) se
înregistreaz� la organul fiscal în toate cazurile în care
acesta este diferit de domiciliul sau de sediul social prin
depunerea unei cereri de modificare a domiciliului fiscal,
înso�it� de acte doveditoare ale informa�iilor cuprinse în
aceasta.
   (32) Cererea se depune la organul fiscal în a c�rui raz�
teritorial� urmeaz� a se stabili domiciliul fiscal. Cererea
se solu�ioneaz� de organul fiscal, în termen de 15 zile
lucr�toare de la data depunerii acesteia, prin emiterea
deciziei de modificare a domiciliului fiscal care se
comunic� contribuabilului potrivit art. 44.
   (33) Organul fiscal emite din oficiu decizia de modificare
a domiciliului fiscal ori de câte ori constat� c� domiciliul
fiscal este diferit de domiciliul sau sediul social, iar
contribuabilul nu a depus cerere de modificare a
domiciliului fiscal.

Art. 31 Domiciliul fiscal
(3) În situa�ia în care domiciliul fiscal nu se poate
stabili potrivit alin. (1) lit. c) �i d), domiciliul fiscal este
locul în care se afl� majoritatea activelor.

1Art. 27 R�spunderea solidar�
(1) R�spund solidar cu debitorul urm�toarele
persoane:
a)...
dup� lit. b) se introduce o nou� liter� c):
c) reprezentantul legal al contribuabilului care, cu
rea-credin��, declar� b�ncii, potrivit art. 149 alin. (12) lit.
a), c� nu de�ine alte disponibilit��i b�ne�ti.

Art. 27 R�spunderea solidar�
(1) R�spund solidar cu debitorul urm�toarele
persoane:
a)...
b)...

Art. I
pct.

Forma Codului de Procedur� Fiscal� dup�
modific�rile aduse de OG 2/2012

Forma Codului de Procedur� Fiscal� înainte de
modific�rile aduse de OG 2/2012
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4Art. 42 Solu�ia fiscal� individual� anticipat� �i acordul
de pre� în avans
dup� alin. (5) se introduc trei noi alineate (51- 53):
(51) În scopul solu�ion�rii cererii, organul fiscal competent:
   a) se poate deplasa la domiciliul fiscal al
contribuabilului sau în alt loc stabilit de comun acord cu
acesta pentru analizarea documenta�iei în vederea
fundament�rii proiectului de solu�ie fiscal� individual�
anticipat� ori acord de pre� în avans, potrivit procedurii
aprobate prin ordin al pre�edintelui Agen�iei Na�ionale de
Administrare Fiscal�;

Art. 42 Solu�ia fiscal� individual� anticipat� �i
acordul de pre� în avans
(5) Prin cerere contribuabilul propune con�inutul
solu�iei fiscale individuale anticipate sau al acordului
de pre� în avans, dup� caz.

3Art. 42 Solu�ia fiscal� individual� anticipat� �i acordul
de pre� în avans 
alin. (2) se modific�:
 (2) Acordul de pre� în avans este actul administrativ emis
de Agen�ia Na�ional� de Administrare Fiscal� în vederea
solu�ion�rii unei cereri a contribuabilului, referitoare la
stabilirea condi�iilor �i modalit��ilor în care urmeaz� s� fie
determinate, pe parcursul unei perioade fixe, pre�urile de
transfer, în cazul tranzac�iilor efectuate între persoane
afiliate, astfel cum sunt definite în Codul fiscal.
Tranzac�iile viitoare care fac obiectul acordului de pre� în
avans se apreciaz� în func�ie de data depunerii cererii.

alin. (10) se modific�:
(10) Contribuabilul solicitant are dreptul la restituirea
tarifului achitat în cazul în care organul fiscal competent
respinge emiterea/modificarea solu�iei fiscale individuale
anticipate sau a acordului de pre� în avans.

Art. 42 Solu�ia fiscal� individual� anticipat� �i
acordul de pre� în avans

(2) Acordul de pre� în avans este actul administrativ
emis de Agen�ia Na�ional� de Administrare Fiscal� în
vederea solu�ion�rii unei cereri a contribuabilului,
referitoare la stabilirea condi�iilor �i modalit��ilor în
care urmeaz� s� fie determinate, pe parcursul unei
perioade fixe, pre�urile de transfer, în cazul
tranzac�iilor efectuate între persoane afiliate, astfel
cum sunt definite în Codul fiscal.

(10) Contribuabilul solicitant are dreptul la restituirea
tarifului achitat în cazul în care organul fiscal
competent respinge emiterea/modificarea solu�iei
fiscale individuale anticipate sau a acordului de pre�
în avans ori se întrerupe procedura de emitere, în
condi�iile aprobate prin hot�râre a Guvernului.

 (34) Data schimb�rii domiciliului fiscal este data
comunic�rii deciziei de modificare a domiciliului fiscal.
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6Art. 43 Con�inutul �i motivarea actului administrativ
fiscal
dup� alineatul (4) se introduce un nou alineat (5):
(5) Prin ordin comun al ministrului administra�iei �i
internelor �i al ministrului finan�elor publice se stabilesc
categoriile de acte administrative fiscale care pot fi emise

Art. 43 Con�inutul �i motivarea actului
administrativ fiscal

5Art. 43 Con�inutul �i motivarea actului administrativ
fiscal
 alin. (3) �i (4) se modific�:
(3) Actul administrativ fiscal emis în condi�iile alin. (2) prin
intermediul unui centru de imprimare masiv� este valabil
�i în cazul în care nu poart� semn�tura persoanelor
împuternicite ale organului fiscal, potrivit legii, �i �tampila
organului emitent, dac� îndepline�te cerin�ele legale
aplicabile în materie.
 (4) Prin ordin al ministrului finan�elor publice se stabilesc
categoriile de acte administrative fiscale care se emit în
condi�iile alin. (3), de c�tre organele fiscale din cadrul
Agen�iei Na�ionale de Administrare Fiscal�.

Art. 43 Con�inutul �i motivarea actului
administrativ fiscal
(3) Actul administrativ fiscal emis în condi�iile alin. (2)
prin intermediul mijloacelor informatice este valabil �i
în cazul în care nu poart� semn�tura persoanelor
împuternicite ale organului fiscal, potrivit legii, �i
�tampila organului emitent, dac� îndepline�te
cerin�ele legale aplicabile în materie.

(4) Prin ordin al ministrului economiei �i finan�elor se
stabilesc categoriile de acte administrative care se
emit în condi�iile alin. (3).
   

   b) poate solicita contribuabilului clarific�ri cu privire la
cerere �i/sau documentele depuse.
 (52) Organul fiscal competent prezint� contribuabilului
proiectul solu�iei fiscale individuale anticipate sau
acordului de pre� în avans, dup� caz, acordându-i
acestuia posibilitatea de a-�i exprima punctul de vedere
potrivit art. 9 alin. (1), cu excep�ia cazului în care
contribuabilul renun�� la acest drept �i notific� acest fapt
organului fiscal competent.
   (53) Contribuabilul poate prezenta clarific�rile prev�zute
la alin. (51) lit. b) sau poate exprima punctul de vedere
prev�zut la alin. (52) în termen de 60 de zile lucr�toare de
la data solicit�rii clarific�rilor necesare ori de la data
comunic�rii proiectului solu�iei fiscale individuale
anticipate sau acordului de pre� în avans.
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8Art. 65 Sarcina probei în dovedirea situa�iei de fapt
fiscale
dup� alineatul (2) se introduc dou� noi alineate (3) �i (4):
(3) În vederea stabilirii scopului sau con�inutului economic
al unor tranzac�ii, potrivit art. 11 alin. (1) din Codul fiscal,
la solicitarea organului fiscal competent, contribuabilii

Art. 65 Sarcina probei în dovedirea situa�iei de
fapt fiscale

7Art. 44  Comunicarea actului administrativ fiscal
alineatele (2) - (22) se modific�:
(2) Actul administrativ fiscal se comunic� prin remiterea
acestuia contribuabilului/împuternicitului, dac� se asigur�
primirea sub semn�tur� a actului administrativ fiscal sau
prin po�t�, cu scrisoare recomandat� cu confirmare de
primire.

(21) Actul administrativ fiscal poate fi comunicat �i prin
alte mijloace cum sunt fax, e-mail sau alte mijloace
electronice de transmitere la distan��, dac� se asigur�
transmiterea textului actului administrativ fiscal �i
confirmarea primirii acestuia �i dac� contribuabilul a
solicitat expres acest lucru.

(22) În cazul în care comunicarea potrivit alin. (2) sau (21),
dup� caz, nu a fost posibil�, aceasta se realizeaz� prin
publicitate.

Art. 44  Comunicarea actului administrativ fiscal

alin. (2) Actul administrativ fiscal se comunic� prin
po�t�, cu scrisoare recomandat� cu confirmare de
primire.

(21) În cazul în care comunicarea actului administrativ
fiscal nu a fost posibil� prin modalitatea prev�zut� la
alin. (2), actul administrativ fiscal se comunic�
utilizând cel pu�in unul dintre urm�toarele mijloace:
  a) prin remiterea acestuia de c�tre persoanele
împuternicite ale organului fiscal sau prin prezentarea
contribuabilului/împuternicitului la sediul organului
fiscal, dac� se asigur� primirea, sub semn�tur�, a
actului administrativ fiscal;
   b) prin fax, e-mail sau alte mijloace electronice de
transmitere la distan��, dac� se asigur� transmiterea
textului �i confirmarea primirii acestuia.
(22) În cazul în care comunicarea actului administrativ
fiscal nu a fost posibil� potrivit alin. (21), aceasta se
realizeaz� prin publicitate.

în condi�iile alin. (3) de c�tre organele fiscale ale
autorit��ilor administra�iei publice locale, iar consiliile
locale stabilesc, prin hot�râre, dac� organele fiscale din
cadrul autorit��ii administra�iei publice locale respective
pot emite acte administrative fiscale în condi�iile alin. (3).
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12 Dup� articolul 93 se introduce un nou titlu: 
Titlul VI1 “Procedura amiabil� pentru evitarea/eliminarea dublei impuneri”
    Art. 931  Procedura amiabil� în cazul conven�iilor de evitare/eliminare a dublei impuneri

11 Art. 79 Obliga�ia de a conduce eviden�a fiscal�
alineatul (2) se modific�:
(2) În vederea stabilirii pre�urilor de transfer, contribuabilii
care desf��oar� tranzac�ii cu persoane afiliate au
obliga�ia ca, la solicitarea organului fiscal competent, s�
întocmeasc� �i s� prezinte, în termenele stabilite de
acesta, dosarul pre�urilor de transfer. Con�inutul dosarului
pre�urilor de transfer, precum �i condi�iile în care se
solicit� acesta se aprob� prin ordin al pre�edintelui
Agen�iei Na�ionale de Administrare Fiscal�.

Art. 79 Obliga�ia de a conduce eviden�a fiscal�
(2) În vederea stabilirii pre�urilor de transfer,
contribuabilii care desf��oar� tranzac�ii cu persoane
afiliate au obliga�ia ca, la solicitarea organului fiscal
competent, s� întocmeasc� �i s� prezinte, în
termenele stabilite de acesta, dosarul pre�urilor de
transfer. Con�inutul dosarului pre�urilor de transfer va
fi aprobat prin ordin al pre�edintelui Agen�iei
Na�ionale de Administrare Fiscal�.

10 Art. 78   Registrul contribuabililor  
alineatul (4) se abrog�.
     

Art. 78   Registrul contribuabililor
(4) Modificarea din oficiu a domiciliului fiscal pe baza
constat�rilor f�cute potrivit alin. (3) se face prin
decizie emis� de organul fiscal competent, dup�
ascultarea prealabil� a contribuabilului, potrivit art. 9.

9Art. 72  Obliga�ia de înregistrare fiscal�
alineatul (4) se modific�:
(4) Prin excep�ie de la dispozi�iile art. 18 alin. (1), pentru
contribuabilii prev�zu�i la alin. (1) lit. e), precum �i pentru
contribuabilii nereziden�i persoane juridice, care
realizeaz� numai venituri supuse regulilor de impunere la
surs�, iar impozitul re�inut este final, atribuirea codului de
identificare fiscal� se poate face de organul fiscal, la
solicitarea pl�titorului de venit.

Art. 72  Obliga�ia de înregistrare fiscal�

(4) Prin excep�ie de la dispozi�iile art. 18 alin. (1),
pentru contribuabilii prev�zu�i la alin. (1) lit. e) care
realizeaz� numai venituri supuse regulilor de
impunere la surs�, iar impozitul re�inut este final,
atribuirea codului de identificare fiscal� se poate face
de organul fiscal la solicitarea pl�titorului de venit.

sunt obliga�i s� prezinte, în termenele stabilite de acesta,
dosarul tranzac�iei în situa�ia în care tranzac�ia este
încheiat� cu persoane situate în state cu care nu exist�
un instrument juridic în baza c�ruia s� se realizeze
schimbul de informa�ii.
(4) Con�inutul dosarului tranzac�iei se aprob� prin ordin al
pre�edintelui Agen�iei Na�ionale de Administrare Fiscal�.
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13Dup� articolul 1094 se introduce un nou titlu:
   Titlul VII1 “Cooperarea administrativ� în domeniul fiscal”
  
  CAPITOLUL I
    Dispozi�ii generale
    Art. 1095 - Scopul

    (1) În baza prevederilor conven�iei sau acordului de evitare a dublei impuneri, contribuabilul rezident în
România, care consider� c� impozitarea în cel�lalt stat contractant nu este conform� cu prevederile conven�iei
ori acordului respectiv, poate solicita Agen�iei Na�ionale de Administrare Fiscal� ini�ierea procedurii amiabile.
    (2) Agen�ia Na�ional� de Administrare Fiscal� realizeaz� procedura amiabil� �i în cazul în care autoritatea
competent� a statului cu care România are încheiat� o conven�ie sau acord de evitare a dublei impuneri îi solicit�
acest lucru.
    (3) Prevederile alin. (1) �i (2) se completeaz� cu prevederile Conven�iei privind eliminarea dublei impuneri în
leg�tur� cu ajustarea profiturilor întreprinderilor asociate (90/436/EEC), a Codului de conduit� revizuit pentru
punerea în aplicare efectiv� a Conven�iei privind eliminarea dublei impuneri în leg�tur� cu ajustarea profiturilor
întreprinderilor asociate (2009/C 322/01) precum �i a conven�iilor ori acordurilor de evitare a dublei impuneri
încheiate de România cu alte state.
    Art. 932 Procedura pentru eliminarea dublei impuneri între persoane române afiliate
    (1) În sensul prezentului articol, prin dubl� impunere se în�elege situa�ia în care acela�i venit/profit impozabil se
impoziteaz� la dou� sau mai multe persoane române afiliate între care s-au încheiat tranzac�ii.
    (2) În cazul tranzac�iilor între persoane române afiliate, ajustarea venitului sau cheltuielii uneia dintre
persoanele afiliate, efectuat� de c�tre organul fiscal competent pentru administrarea crean�elor datorate de
respectiva persoan�, este opozabil� �i organului fiscal pentru administrarea crean�elor celeilalte persoane afiliate.
    (3) Ajustarea se decide de organul fiscal competent prin emiterea unei decizii de ajustare care st� la baza
emiterii deciziei de impunere sau a deciziei de nemodificare a bazei de impunere. Decizia de ajustare se
comunic� contribuabilului la care s-a efectuat ajustarea, persoanei române afiliate la care se refer� tranzac�ia
ajustat�, precum �i organului fiscal competent pentru administrarea crean�elor datorate de persoana român�
afiliat�.
    (4) Ajustarea este opozabil� organului fiscal competent pentru administrarea crean�elor datorate de persoana
român� afiliat� numai dac� decizia de ajustare este definitiv� în sistemul c�ilor administrative �i judiciare de atac.
    (5) În vederea elimin�rii dublei impuneri ca urmare a ajust�rii venitului sau cheltuielii, cealalt� persoan� afiliat�
poate corecta, corespunz�tor deciziei de ajustare, declara�ia fiscal� aferent� perioadei fiscale în care s-a
desf��urat respectiva tranzac�ie. Aceast� situa�ie reprezint� o condi�ie care impune corectarea bazei de
impozitare potrivit prevederilor art. 84 alin. (4).
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    (1) Prezentul titlu reglementeaz� normele �i procedurile potrivit c�rora România coopereaz� cu celelalte state
membre în vederea realiz�rii unui schimb de informa�ii care este în mod previzibil relevant pentru administrarea �i
aplicarea legilor interne ale statelor membre în privin�a taxelor �i impozitelor prev�zute la art. 1096.
    (2) Prezentul titlu con�ine �i dispozi�ii privind schimbul de informa�ii prev�zut la alin. (1) prin mijloace
electronice, precum �i norme �i proceduri potrivit c�rora România coopereaz� cu Comisia European� pe teme de
coordonare �i evaluare.
    (3) Prezentul titlu nu afecteaz� aplicarea în România a normelor privind asisten�a reciproc� în materie penal�
�i nu aduce atingere îndeplinirii niciunei obliga�ii a României în temeiul altor instrumente juridice, inclusiv acorduri
bilaterale sau multilaterale, în ceea ce prive�te cooperarea administrativ� extins�.
    Art. 1096 - Sfera de aplicare
    (1) Prezentul titlu se aplic� tuturor tipurilor de taxe �i impozite percepute de c�tre stat, unit��ile
administrativ-teritoriale ori subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, ori în numele acestora.
    (2) F�r� a aduce atingere alin. (1), prezentul titlu nu se aplic�:
    a) taxei pe valoarea ad�ugat�, taxelor vamale �i accizelor, care fac obiectul unei alte legisla�ii a Uniunii
Europene privind cooperarea administrativ� dintre statele membre;
    b) contribu�iilor obligatorii la sistemul de securitate social� pl�tibile statului sau institu�iilor de securitate social�
de drept public.
    (3) Taxele �i impozitele, astfel cum sunt prev�zute la alin. (1), nu se interpreteaz� în niciun caz ca incluzând:
    a) taxele, cum ar fi cele pentru certificate �i alte documente emise de autorit��ile publice;
    b) contribu�iile de natur� contractual�, cum ar fi sumele stabilite pentru utilit��ile publice.
    (4) Prezentul titlu se aplic� taxelor �i impozitelor prev�zute la alin. (1), percepute în cadrul teritoriilor unde
tratatele Uniunii Europene sunt aplicabile în temeiul art. 52 din Tratatul privind Uniunea European�.
    Art. 1097 - Defini�ii
    În sensul prezentului titlu, termenii �i expresiile de mai jos au urm�toarea semnifica�ie:
    a) autoritate competent� a unui stat membru - autoritatea care a fost desemnat� ca atare de c�tre statul
membru respectiv. În cazul în care ac�ioneaz� în temeiul prezentului titlu, un birou central de leg�tur�, un
departament de leg�tur� sau un func�ionar autorizat este considerat, de asemenea, autoritate competent� prin
delegare, potrivit art. 1098;
    b) birou central de leg�tur� - un birou care a fost desemnat ca fiind responsabilul principal pentru contactele cu
alte state membre în domeniul cooper�rii administrative;
    c) departament de leg�tur� - orice birou, altul decât biroul central de leg�tur�, care a fost astfel desemnat în
vederea schimbului direct de informa�ii în temeiul prezentului titlu;
    d) func�ionar autorizat - orice func�ionar care este autorizat s� fac� schimb direct de informa�ii în temeiul
prezentului titlu;
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    e) autoritate solicitant� - biroul central de leg�tur�, un departament de leg�tur� sau orice func�ionar autorizat al
unui stat membru care înainteaz� o cerere de asisten�� în numele autorit��ii competente;
    f) autoritate solicitat� - biroul central de leg�tur�, un departament de leg�tur� sau orice func�ionar autorizat al
unui stat membru care prime�te o cerere de asisten�� în numele autorit��ii competente;
    g) anchet� administrativ� - toate controalele, verific�rile �i alte ac�iuni întreprinse de statele membre în
exercitarea atribu�iilor lor, în scopul asigur�rii aplic�rii corecte a legisla�iei fiscale;
    h) schimb de informa�ii la cerere - transmiterea de informa�ii efectuat� pe baza unei cereri adresate de statul
membru solicitant statului membru solicitat într-un caz specific;
    i) schimb automat - comunicarea sistematic� a informa�iilor predefinite c�tre alt stat membru, f�r� cerere
prealabil�, la intervale regulate prestabilite. În contextul art. 10912, informa�iile disponibile se refer� la informa�ii
din dosarele fiscale ale statelor membre care comunic� informa�iile respective, care pot fi accesate potrivit
procedurilor de colectare �i procesare a informa�iilor din acel stat membru;
    j) schimb spontan - comunicarea nesistematic�, în orice moment �i f�r� o cerere prealabil�, a unor informa�ii
c�tre un alt stat membru;
    k) persoan� - orice persoan� fizic� ori juridic�, orice asociere de persoane c�reia îi este recunoscut�, prin lege,
capacitatea de a încheia acte juridice, dar care nu are statut de persoan� juridic�, sau orice alt� entitate,
indiferent de natura ori forma acesteia, fie c� are sau nu personalitate juridic�, care de�ine ori gestioneaz� active
care, al�turi de venitul generat de acestea, sunt supuse unor taxe ori impozite care fac obiectul prezentului titlu;
    l) mijloace electronice - utilizarea unui echipament electronic pentru procesarea, inclusiv compresia digital�, �i
stocarea datelor �i prin utilizarea transmisiei prin fir a transmisiei radio, a tehnologiilor optice sau a altor mijloace
electromagnetice;
    m) re�ea CCN - platforma comun� bazat� pe re�eaua comun� de comunica�ii (CCN) dezvoltat� de Uniunea
European� pentru a asigura toate transmisiile prin mijloace electronice între autorit��ile competente din domeniul
vamal �i fiscal.
    Art. 1098 - Autoritatea competent� din România
    (1) Autoritatea competent� din România pentru aplicarea prevederilor prezentului titlu, precum �i pentru
contactele cu Comisia European� este Agen�ia Na�ional� de Administrare Fiscal�.
    (2) Prin ordin al ministrului finan�elor publice, la propunerea pre�edintelui Agen�iei Na�ionale de Administrare
Fiscal�, se desemneaz� biroul central de leg�tur�. Autoritatea competent� din România este responsabil� de
informarea Comisiei Europene �i a celorlalte state membre cu privire la desemnarea biroului central de leg�tur�.
    (3) Prin ordinul prev�zut la alin. (2), biroul central de leg�tur� poate fi desemnat responsabil �i de contactele cu
Comisia European�. Autoritatea competent� din România este responsabil� de informarea Comisiei Europene cu
privire la acest lucru.
    (4) Autoritatea competent� din România poate desemna departamente de leg�tur� cu competen�e repartizate
potrivit legisla�iei sau politicii sale na�ionale. Biroul central de leg�tur� are responsabilitatea de a actualiza lista
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departamentelor de leg�tur� �i de a o pune la dispozi�ia birourilor centrale de leg�tur� din celelalte state membre
interesate, precum �i a Comisiei Europene.
    (5) Autoritatea competent� din România poate desemna func�ionari autoriza�i. Biroul central de leg�tur� are
responsabilitatea de a actualiza lista acestor func�ionari autoriza�i �i de a o pune la dispozi�ia birourilor centrale
de leg�tur� din celelalte state membre interesate, precum �i a Comisiei Europene.
    (6) Func�ionarii implica�i în cooperarea administrativ� în temeiul prezentului titlu sunt considera�i, în orice
situa�ie, ca fiind func�ionari autoriza�i în acest sens, potrivit condi�iilor prev�zute de autorit��ile competente.
    (7) În cazul în care un departament de leg�tur� ori un func�ionar autorizat, desemnat potrivit alin. (4) sau (5),
trimite ori prime�te o cerere sau un r�spuns la o cerere de cooperare, acesta informeaz� biroul central de
leg�tur� din România, potrivit procedurilor prev�zute de acesta din urm�.
    (8) În cazul în care un departament de leg�tur� ori un func�ionar autorizat, desemnat potrivit alin. (4) sau (5),
prime�te o cerere de cooperare care necesit� o ac�iune în afara competen�ei care i-a fost repartizat� potrivit
legisla�iei ori politicii na�ionale din România, el transmite f�r� întârziere aceast� cerere biroului central de leg�tur�
din România �i informeaz� autoritatea solicitant�. În acest caz, perioada prev�zut� la art. 10911 începe în ziua
urm�toare transmiterii cererii de cooperare c�tre biroul central de leg�tur�.

    CAPITOLUL II
    Schimbul de informa�ii
    SEC�IUNEA 1
    Schimbul de informa�ii la cerere

    Art. 1099 - Procedura aplicabil� schimbului de informa�ii la cerere
    La cererea autorit��ii solicitante din alt stat membru, autoritatea solicitat� din România comunic� acesteia orice
informa�ii prev�zute la art. 1095 alin. (1) pe care le de�ine sau pe care le ob�ine în urma anchetelor administrative.
    Art. 10910 - Anchete administrative
    (1) Autoritatea solicitat� din România asigur� efectuarea oric�ror anchete administrative necesare pentru a
ob�ine informa�iile prev�zute la art. 1099.
    (2) Cererea prev�zut� la art. 1099 poate con�ine solicitarea motivat� a unei anchete administrative specifice. În
cazul în care autoritatea solicitat� din România decide c� nu este necesar� nicio anchet� administrativ�, aceasta
comunic� de îndat� autorit��ii solicitante din alt stat membru motivele acestei decizii.
    (3) Pentru a ob�ine informa�iile solicitate sau a efectua ancheta administrativ� cerut�, autoritatea solicitat� din
România urmeaz� acelea�i proceduri ca atunci când ac�ioneaz� din propria ini�iativ� ori la cererea unei alte
autorit��i din România.
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    (4) În cazul în care autoritatea solicitant� din alt stat membru îi solicit� în mod expres, autoritatea solicitat� din
România transmite documente originale, cu condi�ia ca acest lucru s� nu contravin� dispozi�iilor în vigoare din
România.
    Art. 10911 - Termene pentru schimbul de informa�ii la cerere
    (1) Autoritatea solicitat� din România furnizeaz� informa�iile prev�zute la art. 1099 în cel mai scurt timp posibil,
dar nu mai mult de 6 luni de la data primirii cererii. În cazul în care autoritatea solicitat� din România de�ine deja
informa�iile cerute, transmiterea acestora se face în termen de dou� luni de la data primirii cererii.
    (2) Pentru anumite cazuri speciale, autoritatea solicitant� din alt stat membru �i cea solicitat� din România pot
conveni asupra unor termene diferite de cele prev�zute la alin. (1).
    (3) Autoritatea solicitat� din România confirm� autorit��ii solicitante din alt stat membru, dac� este posibil prin
mijloace electronice, primirea unei cereri f�r� întârziere, dar nu mai mult de 7 zile lucr�toare de la primire.
    (4) În termen de o lun� de la primirea cererii, autoritatea solicitat� din România notific� autorit��ii solicitante din
alt stat membru orice nereguli ale cererii, precum �i nevoia unor eventuale informa�ii suplimentare. Într-un astfel
de caz, termenele prev�zute la alin. (1) se calculeaz� din ziua urm�toare celei în care autoritatea solicitat� din
România prime�te informa�iile suplimentare necesare.
    (5) În cazul în care autoritatea solicitat� din România nu este în m�sur� s� r�spund� în termenul stabilit,
aceasta notific� autorit��ii solicitante din alt stat membru f�r� întârziere, dar nu mai mult de 3 luni de la primirea
cererii, motivele nerespect�rii termenului �i data la care consider� c� va fi în m�sur� s� ofere un r�spuns.
    (6) În cazul în care autoritatea solicitat� din România nu se afl� în posesia informa�iilor solicitate �i nu este în
m�sur� s� r�spund� sau refuz� s� r�spund� unei cereri de informa�ii din motivele prev�zute la art. 10921, aceasta
notific� autorit��ii solicitante din alt stat membru motivele sale f�r� întârziere, dar nu mai mult de o lun� de la data
primirii cererii.

    SEC�IUNEA a 2-a
    Schimbul automat obligatoriu de informa�ii

    Art. 10912  - Sfera de aplicare �i condi�iile schimbului automat obligatoriu de informa�ii
    (1) Autoritatea competent� din România comunic� autorit��ii competente a oric�rui alt stat membru, prin
schimb automat, informa�iile referitoare la perioadele de impozitare care încep dup� data de 1 ianuarie 2014 �i
care sunt disponibile cu privire la reziden�ii din acel stat membru �i la urm�toarele categorii specifice de venituri �i
de capital, astfel cum sunt acestea în�elese în temeiul legisla�iei na�ionale din România:
    a) venituri din munc�;
    b) remunera�ii pl�tite administratorilor �i altor persoane asimilate acestora;
    c) produse de asigur�ri de via�� neacoperite de alte instrumente juridice ale Uniunii Europene, în cazul
schimbului de informa�ii sau al altor m�suri similare;
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    d) pensii;
    e) proprietatea asupra bunurilor imobile �i venituri din bunuri imobile.
    (2) Înainte de data de 1 ianuarie 2014, autoritatea competent� din România informeaz� Comisia European� cu
privire la categoriile specifice de venituri �i de capital prev�zute la alin. (1) despre care au informa�ii disponibile,
precum �i orice modific�ri ulterioare care au fost aduse.
    (3) Autoritatea competent� din România poate indica autorit��ii competente a oric�rui alt stat membru faptul c�
nu dore�te s� primeasc� informa�ii referitoare la categoriile de venituri �i de capital prev�zute la alin. (1) sau c�
nu dore�te s� primeasc� informa�ii cu privire la venitul ori la capitalul care nu dep��e�te un anumit plafon, iar
România informeaz� Comisia European� în acest sens. În cazul în care România nu informeaz� Comisia
European� despre oricare dintre categoriile cu privire la care de�ine informa�ii disponibile poate fi considerat�
drept stat care nu dore�te s� primeasc� informa�ii potrivit alin. (1).
    (4) Înainte de data de 1 iulie 2016, autoritatea competent� din România pune la dispozi�ia Comisiei Europene,
în fiecare an, statistici cu privire la volumul schimburilor automate �i, în m�sura posibilului, informa�ii cu privire la
costurile �i beneficiile administrative �i de alt� natur� relevante legate de schimburile care au avut loc �i orice
poten�iale modific�ri atât pentru administra�iile fiscale, cât �i pentru ter�i.
    (5) Comunicarea informa�iilor are loc cel pu�in o dat� pe an, în termen de 6 luni de la sfâr�itul anului fiscal din
România pe parcursul c�ruia au devenit disponibile informa�iile.
    (6) În cazul în care România convine cu alte state membre s� fac� automat schimb de informa�ii referitoare la
categorii suplimentare de venituri �i de capital în cadrul unor acorduri bilaterale sau multilaterale pe care le
încheie, România comunic� acordurile respective Comisiei Europene care le pune la dispozi�ia tuturor celorlalte
state membre.

    SEC�IUNEA a 3-a
    Schimbul spontan de informa�ii

    Art. 10913 - Sfera de aplicare �i condi�iile schimbului spontan de informa�ii
    (1) Autoritatea competent� din România comunic� autorit��ii competente din orice alt stat membru interesat
informa�iile prev�zute la art. 1095 alin. (1), în oricare dintre urm�toarele situa�ii:
    a) autoritatea competent� din România are dovezi pe baza c�rora presupune c� pot exista pierderi fiscale
într-un alt stat membru;
    b) o persoan� impozabil� ob�ine o reducere sau o scutire de impozit în România, care ar putea determina o
m�rire a impozitului ori o obliga�ie de plat� a impozitului într-un alt stat membru;
    c) afacerile între o persoan� impozabil� din România �i o persoan� impozabil� din alt stat membru sunt
realizate printr-una sau mai multe ��ri, astfel încât s� rezulte o sc�dere a impozitului în România ori în cel�lalt stat
membru sau în amândou�;
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    d) autoritatea competent� din România are dovezi pe baza c�rora presupune c� poate avea loc o diminuare a
impozitului în urma unor transferuri artificiale ale profiturilor în cadrul unor grupuri de întreprinderi;
    e) informa�iile transmise unui stat membru de c�tre autoritatea competent� a altui stat membru au permis
ob�inerea unor informa�ii care pot fi importante în evaluarea impozitului datorat în cel de-al doilea stat membru.
    (2) Autoritatea competent� din România poate s� comunice, prin schimb spontan, autorit��ilor competente din
celelalte state membre orice informa�ii de care are cuno�tin�� �i care pot fi utile acestora.
    Art. 10914 - Termene pentru schimbul spontan de informa�ii
    (1) Autoritatea competent� din România c�reia i se pun la dispozi�ie informa�iile prev�zute la art. 10913 alin. (1)
transmite informa�iile respective autorit��ii competente a oric�rui alt stat membru interesat, cât de curând posibil,
dar nu mai târziu de o lun� de la data la care informa�iile au fost puse la dispozi�ie.
    (2) Autoritatea competent� din România c�reia i se comunic� informa�iile în temeiul art. 10913 confirm�, dac�
este posibil prin mijloace electronice, primirea acestor informa�ii autorit��ii competente care le-a furnizat, f�r�
întârziere, dar nu mai mult de 7 zile lucr�toare de la primire.

    CAPITOLUL III
    Alte forme de cooperare administrativ�
    SEC�IUNEA 1
    Prezen�a în birourile administrative �i participarea la anchetele administrative

    Art. 10915 - Sfera de aplicare �i condi�ii
    (1) Prin acord între autoritatea solicitant� din alt stat membru �i autoritatea solicitat� din România �i potrivit
condi�iilor stabilite de aceasta din urm�, func�ionarii împuternici�i de autoritatea solicitant� din alt stat membru pot,
în vederea schimbului de informa�ii prev�zut la art. 1095 alin. (1), s� fie prezen�i în birourile în care î�i desf��oar�
activitatea autorit��ile administrative ale României �i/sau s� fie prezen�i la anchetele administrative efectuate pe
teritoriul României. În cazul în care informa�iile solicitate sunt incluse în documente la care func�ionarii autorit��ii
solicitate din România au acces, func�ionarii autorit��ii solicitante din alt stat membru primesc copii ale acestor
documente.
    (2) În m�sura în care acest lucru este permis potrivit legisla�iei din România, acordul prev�zut la alin. (1) poate
prevedea c�, atunci când func�ionarii autorit��ii solicitante din alt stat membru sunt prezen�i în timpul anchetelor
administrative, ei pot intervieva diverse persoane �i pot examina diverse registre. Refuzul unei persoane care
face obiectul unei anchete de a respecta m�surile de control luate de func�ionarii autorit��ii solicitante din alt stat
membru este tratat de c�tre autoritatea solicitat� din România drept un refuz împotriva propriilor s�i func�ionari.
    (3) Func�ionarii împuternici�i de statul membru solicitant prezen�i în România potrivit alin. (1) trebuie s� fie în
m�sur� s� prezinte în orice moment o împuternicire scris� în care le sunt indicate identitatea �i calitatea oficial�.
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    SEC�IUNEA a 2-a
    Cooperarea administrativ� prin efectuarea de controale simultane

    Art. 10916 - Controale simultane
    (1) În cazul în care România convine cu unul sau mai multe state membre s� efectueze controale simultane,
fiecare pe teritoriul propriu, ale uneia ori mai multor persoane care prezint� un interes comun sau complementar,
pentru a face schimb cu informa�iile astfel ob�inute, sunt aplicabile prevederile alin. (2) - (4).
    (2) Autoritatea competent� din România identific� în mod independent persoanele pentru care inten�ioneaz�
s� propun� un control simultan. Ea notific� autorit��ilor competente din celelalte state membre implicate orice
cazuri pentru care propune efectuarea unui control simultan �i indic� motivele acestei alegeri, precum �i perioada
în care trebuie efectuate aceste controale.
    (3) Autoritatea competent� din România decide dac� dore�te s� participe la controalele simultane �i confirm�
autorit��ii competente care a propus controlul simultan acordul s�u sau îi comunic� refuzul s�u motivat.
    (4) Autoritatea competent� din România desemneaz� un reprezentant îns�rcinat cu supravegherea �i
coordonarea opera�iunii de control.

    SEC�IUNEA a 3-a
    Notific�ri administrative

    Art. 10917 - Cereri de notificare
    (1) La cererea autorit��ii competente a unui stat membru, autoritatea competent� din România comunic�
destinatarului, potrivit art. 44, toate actele �i deciziile emise de autorit��ile administrative ale statului membru
solicitant �i care se refer� la aplicarea pe teritoriul s�u a legisla�iei privind taxele �i impozitele reglementate de
prezentul titlu.
    (2) Cererile de notificare precizeaz� obiectul actului sau al deciziei care trebuie notificat(�) �i indic� numele �i
adresa destinatarului, precum �i orice alte informa�ii care pot facilita identificarea acestuia.
    (3) Autoritatea solicitat� din România informeaz� de îndat� autoritatea solicitant� din alt stat membru cu privire
la r�spunsul s�u la cererea respectiv� �i îi comunic�, în special, data la care actul sau decizia a fost notificat(�)
destinatarului.
    (4) Autoritatea solicitant� din România formuleaz� o cerere de notificare în temeiul prezentului articol numai în
cazul în care nu este în m�sur� s� efectueze notificarea potrivit normelor care reglementeaz� notificarea
instrumentelor în cauz� în România sau în cazul în care o astfel de notificare ar cauza dificult��i dispropor�ionate.
Autoritatea competent� din România poate transmite orice document, prin scrisoare recomandat� sau prin
sisteme electronice de transmitere la distan��, în mod direct unei persoane aflate pe teritoriul unui alt stat
membru.
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    SEC�IUNEA a 4-a
    Rezultatul utiliz�rii informa�iilor

    Art. 10918 - Condi�ii
    (1) În cazul în care autoritatea competent� din România furnizeaz� informa�ii în temeiul art. 1099 sau 10913,
aceasta poate solicita autorit��ii competente care prime�te informa�iile s� transmit� rezultatul utiliz�rii informa�iilor
primite. În cazul în care i se solicit� un asemenea r�spuns, autoritatea competent� din România care a primit
informa�iile transmite autorit��ii competente care a furnizat informa�iile rezultatul utiliz�rii informa�iilor, f�r� a
aduce atingere normelor privind secretul fiscal �i protec�ia datelor, aplicabile în România, în cel mai scurt timp
posibil, dar nu mai mult de 3 luni de la momentul în care se cunoa�te rezultatul utiliz�rii informa�iilor solicitate.
    (2) Autoritatea competent� din România transmite anual celorlalte state membre rezultatul utiliz�rii informa�iilor
ce fac obiectul schimbului automat de informa�ii, potrivit m�surilor practice convenite bilateral.

    SEC�IUNEA a 5-a
    Schimbul de experien�� �i de bune practici

    Art. 10919 -  Sfera de aplicare �i condi�ii
    (1) Împreun� cu Comisia European� �i celelalte state membre, autoritatea competent� din România
examineaz� �i evalueaz� cooperarea administrativ� prev�zut� de prezentul titlu �i fac schimb de experien�� în
scopul îmbun�t��irii acestei cooper�ri �i, dac� este cazul, al elabor�rii unor norme în domeniile respective.
    (2) Al�turi de Comisia European� �i celelalte state membre, autoritatea competent� din România poate
elabora orient�ri cu privire la orice aspect considerat necesar pentru schimbul de bune practici �i schimbul de
experien��.

    CAPITOLUL IV
    Condi�ii aplicabile cooper�rii administrative

    Art. 10920 - Transmiterea de informa�ii �i documente
    (1) Informa�iile comunicate României de c�tre statele membre sub orice form� potrivit prezentului titlu intr� sub
inciden�a secretului profesional �i se bucur� de protec�ia conferit� informa�iilor de acest tip în temeiul legisla�iei
din România. Astfel de informa�ii pot fi utilizate pentru administrarea �i aplicarea legisla�iei din România
referitoare la taxele �i impozitele prev�zute la art. 1096. Aceste informa�ii pot fi utilizate, de asemenea, pentru
evaluarea �i aplicarea altor taxe �i impozite prev�zute la art. 1782 sau pentru evaluarea �i aplicarea contribu�iilor
obligatorii la sistemul de securitate social�. De asemenea, acestea pot fi folosite în leg�tur� cu procedurile
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judiciare �i administrative care pot implica sanc�iuni, ini�iate ca urmare a înc�lc�rii legisla�iei fiscale, f�r� a aduce
atingere normelor �i dispozi�iilor generale care reglementeaz� drepturile f�ptuitorului, suspectului sau inculpatului
ori contravenientului, precum �i ale martorilor în cadrul acestor proceduri.
    (2) Informa�iile �i documentele primite de România potrivit prezentului titlu pot fi utilizate în alte scopuri decât
cele prev�zute la alin. (1), cu permisiunea autorit��ii competente a statului membru care comunic� informa�ii
potrivit prezentului titlu �i numai în m�sura în care acest lucru este permis în temeiul legisla�iei din România. O
astfel de permisiune se acord� de România dac� informa�iile pot fi utilizate în scopuri asem�n�toare în România.
    (3) Dac� autoritatea competent� din România consider� c� informa�iile primite de la autoritatea competent� a
unui alt stat membru pot fi utile, în scopurile prev�zute la alin. (1), autorit��ii competente a unui al treilea stat
membru, le poate transmite acesteia din urm�, cu condi�ia ca aceast� transmitere s� respecte normele �i
procedurile prev�zute de prezentul titlu. Autoritatea competent� din România informeaz� autoritatea competent�
a statului membru din care provin informa�iile cu privire la inten�ia sa de a transmite informa�iile respective unui
stat membru ter�. În situa�ia în care România este stat membru din care provin informa�iile, aceasta se poate
opune transmiterii informa�iilor respective în termen de 10 zile lucr�toare de la data primirii comunic�rii din partea
statului membru care dore�te s� transmit� informa�iile.
    (4) Permisiunea de a utiliza potrivit alin. (2) informa�iile transmise în temeiul alin. (3) poate fi acordat� numai de
c�tre autoritatea competent� din România.
    (5) Informa�iile, rapoartele, declara�iile �i orice alte documente, precum �i copiile certificate sau extrasele din
aceste documente, ob�inute de autoritatea solicitat� din alt stat membru �i comunicate autorit��ii solicitante din
România în temeiul prezentului titlu, pot fi invocate ca dovezi de c�tre organismele competente din România, în
acela�i mod ca informa�iile, rapoartele, declara�iile �i orice alte documente similare furnizate de o autoritate din
România.
    Art. 10921 - Limite
    (1) Autoritatea solicitat� din România furnizeaz� autorit��ii solicitante dintr-un alt stat membru informa�iile
prev�zute la art. 1099, cu condi�ia ca autoritatea solicitant� s� fi epuizat sursele uzuale de informa�ii pe care le-ar
fi putut utiliza în aceast� situa�ie pentru a ob�ine informa�iile solicitate, f�r� a risca s� pun� în pericol atingerea
scopului urm�rit. Autoritatea solicitant� din România solicit� informa�iile prev�zute la art. 1099 autorit��ii solicitate
din alt stat membru numai în situa�ia în care au fost epuizate sursele uzuale de informa�ii pe care le-ar fi putut
utiliza în aceast� situa�ie pentru a ob�ine informa�iile solicitate, f�r� a risca s� pun� în pericol atingerea scopului
urm�rit.
    (2) Prezentul titlu nu impune României obliga�ia de a efectua anchete sau de a comunica informa�ii, în cazul în
care efectuarea acestor anchete sau ob�inerea informa�iilor respective pentru propriile scopuri ar fi contrar�
legisla�iei din România.
    (3) Autoritatea competent� din România poate refuza s� furnizeze informa�ii, în cazul în care statul membru
solicitant nu este în m�sur�, din motive juridice, s� furnizeze informa�ii similare.
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    (4) Furnizarea de informa�ii poate fi refuzat� în cazul în care ar conduce la divulgarea unui secret comercial,
industrial sau profesional ori a unui procedeu comercial sau a unor informa�ii a c�ror divulgare ar fi contrar�
ordinii publice.
    (5) Autoritatea solicitat� din România comunic� autorit��ii solicitante din alt stat membru motivele refuzului de a
r�spunde la cererea de informa�ii.
    Art. 10922 - Obliga�ii
    (1) În cazul în care un stat membru solicit� informa�ii în temeiul prezentului titlu, România recurge la
mecanismul s�u de colectare de informa�ii pentru a ob�ine informa�iile solicitate, chiar dac� acestea nu îi sunt
necesare pentru propriile scopuri fiscale. Aceast� obliga�ie nu aduce atingere art. 10921 alin. (2) - (4), ale c�ror
dispozi�ii nu pot fi în niciun caz interpretate în sensul autoriz�rii României s� refuze furnizarea informa�iilor pentru
simplul motiv c� acestea nu prezint� un interes na�ional.
    (2) Prevederile art. 10921 alin. (2) �i (4) nu pot fi în niciun caz interpretate ca permi�ând autorit��ii solicitate din
România s� refuze furnizarea de informa�ii pentru simplul motiv c� aceste informa�ii sunt de�inute de o banc�, de
o alt� institu�ie financiar�, de o persoan� desemnat� sau care ac�ioneaz� în calitate de agent ori de
administrator, sau c� informa�iile respective se refer� la participa�iile la capitalul unei persoane.
    (3) F�r� a aduce atingere alin. (2), România poate refuza transmiterea informa�iilor solicitate în cazul în care
aceste informa�ii se refer� la perioade de impozitare dinainte de data de 1 ianuarie 2011, iar transmiterea unor
astfel de informa�ii ar fi putut fi refuzat� în temeiul art. 12435 alin. (1) din Codul fiscal dac� ar fi fost solicitate
înainte de data de 11 martie 2011.
    Art. 10923 - L�rgirea cooper�rii extinse oferite unei ��ri ter�e
    În cazul în care România ofer� unei ��ri ter�e o cooperare mai extins� decât cea prev�zut� de prezentul titlu,
România nu poate refuza o astfel de cooperare extins� cu niciunul dintre celelalte state membre care doresc s�
ini�ieze o astfel de cooperare extins� reciproc� cu România.
    Art. 10924 - Formulare-tip �i formate electronice
    (1) Cererile de informa�ii �i de anchete administrative formulate potrivit art. 1099 �i r�spunsurile aferente,
confirm�rile de primire, cererile de informa�ii generale suplimentare �i declara�iile de incapacitate sau de refuz
formulate în temeiul art. 10911 se trimit, în m�sura posibilului, pe baza unui formular-tip adoptat de Comisia
European�, potrivit procedurii prev�zute la art. 26 alin. (2) din Directiva 2011/16/UE a Consiliului din 15 februarie
2011 privind cooperarea administrativ� în domeniul fiscal �i de abrogare a Directivei 77/799/CEE. Formularele-tip
pot fi înso�ite de rapoarte, declara�ii sau orice alte documente, precum �i de copii certificate ori de extrase din
acestea.
    (2) Formularul-tip prev�zut la alin. (1) include cel pu�in urm�toarele informa�ii care trebuie furnizate de c�tre
autoritatea solicitant�:
    a) identitatea persoanei care face obiectul examin�rii sau al anchetei;
    b) scopul fiscal urm�rit.
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    (3) În m�sura în care se cunosc �i în acord cu evolu�iile interna�ionale, autoritatea solicitant� din România
poate furniza numele �i adresa oric�rei persoane despre care se crede c� de�ine informa�iile solicitate, precum �i
orice element care poate facilita colectarea de informa�ii de c�tre autoritatea solicitat� din alt stat membru.
    (4) Informa�iile spontane �i confirmarea acestora, prev�zute la art. 10913 �i, respectiv, art. 10914, cererile de
notific�ri administrative prev�zute la art. 10917 �i rezultatul utiliz�rii informa�iilor prev�zut la art. 10918 se transmit
prin intermediul formularului-tip adoptat de Comisia European�, potrivit procedurii prev�zute la art. 26 alin. (2) din
Directiva 2011/16/UE.
    (5) Schimbul automat obligatoriu de informa�ii prev�zut la art. 10912 se efectueaz� utilizând un format electronic
standardizat conceput pentru facilitarea unui astfel de schimb automat �i bazat pe formatul electronic existent în
temeiul art. 1248 din Codul fiscal, care trebuie utilizat pentru toate tipurile de schimburi automate de informa�ii,
adoptat de Comisia European� potrivit procedurii prev�zute la art. 26 alin. (2) din Directiva 2011/16/UE.
    Art. 10925 - M�suri practice
    (1) Informa�iile comunicate în temeiul prezentului titlu se furnizeaz�, în m�sura posibilului, prin mijloace
electronice, utilizând re�eaua CCN.
    (2) În situa�ia în care Comisia European� efectueaz� orice adaptare a re�elei CCN, România este responsabil�
s� efectueze orice adaptare a sistemelor sale necesar� pentru a permite schimbul de informa�ii de acest tip prin
intermediul re�elei CCN. România renun�� la orice cerere de rambursare a cheltuielilor ocazionate de aplicarea
prezentului titlu, exceptând, dup� caz, cheltuielile cu onorariile pl�tite exper�ilor.
    (3) Cererile de cooperare, inclusiv cererile de notificare, �i documentele anexate pot fi redactate în orice limb�
aleas� de comun acord de autoritatea solicitat� �i autoritatea solicitant�. Cererile respective sunt înso�ite de o
traducere în limba oficial� sau în una dintre limbile oficiale ale statului membru al autorit��ii solicitate numai în
situa�ii speciale, când autoritatea solicitat� motiveaz� cererea de traducere.
    Art. 10926 - Obliga�ii speciale
    Autoritatea competent� din România dispune toate m�surile necesare pentru:
    a) a asigura o coordonare intern� eficace a m�surilor de organizare prev�zute la art. 1098;
    b) a stabili o cooperare direct� cu autorit��ile celorlalte state membre, prev�zute la art. 1098;
    c) a asigura buna func�ionare a sistemului de cooperare administrativ� prev�zut de prezentul titlu.

    CAPITOLUL V
    Rela�iile cu Comisia European�

    Art. 10927 -  Evaluare
    (1) Autoritatea competent� din România împreun� cu statele membre �i Comisia European� examineaz� �i
evalueaz� func�ionarea sistemului de cooperare administrativ� prev�zut de Directiva 2011/16/UE �i transpus�
prin prezentul titlu.

17



    (2) Autoritatea competent� din România transmite Comisiei Europene orice informa�ii pertinente necesare
pentru evaluarea eficacit��ii cooper�rii administrative prev�zute de prezentul titlu în ceea ce prive�te combaterea
fraudei �i a evaziunii fiscale.
    (3) Autoritatea competent� din România transmite Comisiei Europene o evaluare anual� a eficacit��ii
schimbului automat obligatoriu de informa�ii prev�zut la art. 10912, precum �i rezultatele practice ob�inute.
Formularul �i condi�iile de transmitere a evalu�rii anuale se adopt� de c�tre Comisia European� potrivit procedurii
prev�zute la art. 26 alin. (2) din Directiva 2011/16/UE.
    (4) Informa�iile comunicate Comisiei Europene de autoritatea competent� din România în temeiul alin. (2) �i
(3), precum �i orice raport sau document elaborat de Comisia European� pe baza acestor informa�ii pot fi
transmise altor state membre. Astfel de informa�ii transmise României intr� sub inciden�a secretului profesional �i
beneficiaz� de protec�ia acordat� informa�iilor asem�n�toare conform legisla�iei din România. Rapoartele �i
documentele întocmite de Comisia European� pot fi utilizate de România doar în scopuri analitice, f�r� a se
publica sau a se pune la dispozi�ia unei alte persoane ori a unui alt organism f�r� acordul expres al Comisiei
Europene.

    CAPITOLUL VI
    Rela�iile cu ��rile ter�e

    Art. 10928 - Schimbul de informa�ii cu ��rile ter�e
    (1) În cazul în care autoritatea competent� din România prime�te de la o �ar� ter�� informa�ii care sunt în mod
previzibil relevante pentru administrarea �i aplicarea legilor din România în privin�a taxelor �i impozitelor
prev�zute la art. 1096, autoritatea competent� din România poate, în m�sura în care acest lucru este permis în
temeiul unui acord cu �ara ter�� respectiv�, s� comunice aceste informa�ii autorit��ilor competente ale statelor
membre pentru care ar putea fi utile �i oric�rei autorit��i solicitante din alt stat membru.
    (2) Autoritatea competent� din România poate transmite unei ��ri ter�e, potrivit normelor interne privind
comunicarea datelor cu caracter personal c�tre ��rile ter�e, informa�ii ob�inute în temeiul prezentului titlu, dac�
toate condi�iile de mai jos sunt îndeplinite:
    a) autoritatea competent� a statului membru din care provin informa�iile �i-a dat acordul cu privire la
comunicarea acestora;
    b) �ara ter�� în cauz� s-a angajat s� coopereze pentru strângerea dovezilor care s� ateste caracterul
neregulamentar sau ilegal al tranzac�iilor care sunt susceptibile s� contravin� legisla�iei fiscale ori s� constituie o
înc�lcare a acesteia.

    CAPITOLUL VII
    Dispozi�ii generale �i finale
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17 Art. 117  Restituiri de sume
 alineatul (6) se modific�:
(6) Dac� debitorul înregistreaz� obliga�ii fiscale restante,
sumele prev�zute la alin. (1), (2) �i (21) se vor restitui

Art. 117  Restituiri de sume
(6) Dac� debitorul înregistreaz� obliga�ii fiscale
restante, sumele prev�zute la alin. (1) �i (2) se vor

16Art. 117  Restituiri de sume
dup� alineatul (2) se introduce alineatul (21), cu urm�torul
cuprins:
(21) Prin excep�ie de la prevederile alin. (1), sumele
încasate prin poprire, în plus fa�� de crean�ele fiscale
pentru care s-a înfiin�at poprirea, se restituie din oficiu de
organul fiscal în termen de cel mult 5 zile lucr�toare de la
data încas�rii.

Art. 117  Restituiri de sume

15Art. 112  Certificatul de atestare fiscal�
dup� alineatul (5) se introduce alineatul (6):
(6) Orice persoan� care de�ine p�r�i sociale la o societate
comercial� poate solicita eliberarea unui certificat de
atestare fiscal� al societ��ii.

Art. 112  Certificatul de atestare fiscal�

14 Dup� Art. 110 Colectarea crean�elor fiscale se
introduce un nou articol, articolul 1101:
 Art. 1101 Eviden�a crean�elor fiscale
(1) În scopul exercit�rii activit��ii de colectare a crean�elor
fiscale, organele fiscale din subordinea Agen�iei
Na�ionale de Administrare Fiscal� organizeaz�, pentru
fiecare contribuabil, eviden�a crean�elor fiscale �i modul
de stingere a acestora.
(2) Contribuabilii au acces la informa�iile din eviden�a
crean�elor fiscale potrivit procedurii aprobate prin ordin al
pre�edintelui Agen�iei Na�ionale de Administrare Fiscal�.

    Art. 10929 -  Protec�ia datelor
    Toate schimburile de informa�ii efectuate în temeiul prezentului titlu se realizeaz� cu respectarea Legii nr.
677/2001 pentru protec�ia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal �i libera circula�ie a
acestor date, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare.
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21Art. 149 Executarea silit� a sumelor ce se cuvinArt. 149 Executarea silit� a sumelor ce se cuvin

20Art. 148 Suspendarea, întreruperea sau încetarea
execut�rii silite
dup� alineatul (51) se introduc dou� noi alineate:
(52) Organul de executare ridic� poprirea bancar� pentru
sumele care dep��esc cuantumul crean�elor înscrise în
adresa de înfiin�are a popririi în situa�ia în care, din
informa�iile comunicate de b�nci rezult� c� sumele
indisponibilizate în favoarea organului de executare
acoper� crean�ele fiscale înscrise în adresa de înfiin�are
a popririi �i sunt îndeplinite condi�iile pentru realizarea
crean�ei.
(53) Poprirea bancar� se ridic� �i în situa�ia în care
organul de executare constat� c� poprirea a r�mas f�r�
obiect.

Art. 148 Suspendarea, întreruperea sau încetarea
execut�rii silite

19 Art. 148 Suspendarea, întreruperea sau încetarea
execut�rii silite 
alineatul (5) se modific�:
(5) M�surile de executare silit� aplicate în condi�iile
prezentului cod se ridic� prin decizie întocmit� în cel mult
dou� zile de la data la care a încetat executarea silit�, de
c�tre organul de executare. Nerespectarea termenului
atrage r�spunderea potrivit art. 227 alin. (2).

Art. 148 Suspendarea, întreruperea sau încetarea
execut�rii silite
(5) M�surile de executare silit� aplicate în condi�iile
prezentului cod se ridic� prin decizie întocmit� în cel
mult dou� zile de la data la care a încetat executarea
silit�, de c�tre organul de executare.

18Art. 124 Dobânzi în cazul sumelor de restituit sau de
rambursat de la buget
 alineatul (1) se modific�:
(1) Pentru sumele de restituit sau de rambursat de la
buget contribuabilii au dreptul la dobând� din ziua
urm�toare expir�rii termenului prev�zut la art. 117 alin.
(2) �i (21) sau la art. 70, dup� caz, pân� la data stingerii
prin oricare dintre modalit��ile prev�zute de lege.
Acordarea dobânzilor se face la cererea contribuabililor.

Art. 124 Dobânzi în cazul sumelor de restituit sau
de rambursat de la buget
(1) Pentru sumele de restituit sau de rambursat de la
buget contribuabilii au dreptul la dobând� din ziua
urm�toare expir�rii termenului prev�zut la art. 117
alin. (2) sau la art. 70, dup� caz, pân� la data stingerii
prin oricare dintre modalit��ile prev�zute de lege.
Acordarea dobânzilor se face la cererea
contribuabililor.

numai dup� efectuarea compens�rii potrivit prezentului
cod.

restitui numai dup� efectuarea compens�rii potrivit
prezentului cod.
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debitorilor 
alineatul (12) se modific�:
(12) În m�sura în care este necesar, pentru achitarea
sumei datorate la data sesiz�rii b�ncii, potrivit alin. (11),
sumele existente, precum �i cele viitoare provenite din
încas�rile zilnice în conturile în lei �i în valut� sunt
indisponibilizate în limita sumei necesare pentru
realizarea obliga�iei ce se execut� silit, astfel cum
aceasta rezult� din adresa de înfiin�are a popririi. Din
momentul indisponibiliz�rii, respectiv de la data �i ora
primirii adresei de înfiin�are a popririi asupra
disponibilit��ilor b�ne�ti, b�ncile nu procedeaz� la
decontarea documentelor de plat� primite, respectiv la
debitarea conturilor debitorilor, �i nu accept� alte pl��i din
conturile acestora pân� la achitarea integral� a obliga�iilor
fiscale înscrise în adresa de înfiin�are a popririi, cu
excep�ia:
a) sumelor necesare pl��ii drepturilor salariale, inclusiv a
impozitelor �i contribu�iilor aferente acestora, re�inute la
surs�, dac�, potrivit declara�iei pe propria r�spundere a
debitorului sau reprezentantului s�u legal, rezult� c�
debitorul nu de�ine alte disponibilit��i b�ne�ti;
b) sumelor necesare pl��ii accizelor de c�tre antrepozitarii
autoriza�i. În acest caz, debitorul va prezenta unit��ii
bancare odat� cu dispozi�ia de plat� �i copia certificat�,
conform cu originalul, a autoriza�iei de antrepozitar;
c) sumelor necesare pl��ii accizelor, în numele
antrepozitarilor autoriza�i, de c�tre cump�r�torii de
produse energetice;
d) sumelor necesare pl��ii impozitelor, taxelor �i
contribu�iilor de care depinde men�inerea valabilit��ii
înlesnirii. În acest caz, debitorul va prezenta unit��ii
bancare odat� cu dispozi�ia de plat� �i copia certificat�,
conform cu originalul, a documentului prin care s-a
aprobat înlesnirea la plat�.

debitorilor 
(12) În m�sura în care este necesar, pentru achitarea
sumei datorate la data sesiz�rii b�ncii, potrivit alin.
(11), sumele existente, precum �i cele viitoare
provenite din încas�rile zilnice în conturile în lei �i în
valut� sunt indisponibilizate. Din momentul
indisponibiliz�rii, respectiv de la data �i ora primirii
adresei de înfiin�are a popririi asupra disponibilit��ilor
b�ne�ti, b�ncile nu procedeaz� la decontarea
documentelor de plat� primite, respectiv la debitarea
conturilor debitorilor, �i nu accept� alte pl��i din
conturile acestora pân� la achitarea integral� a
obliga�iilor fiscale înscrise în adresa de înfiin�are a
popririi, cu excep�ia:
a) sumelor necesare pl��ii drepturilor salariale,
inclusiv a impozitelor �i contribu�iilor aferente
acestora, re�inute la surs�;
b) sumelor necesare pl��ii accizelor de c�tre
antrepozitarii autoriza�i. În acest caz, debitorul va
prezenta unit��ii bancare odat� cu dispozi�ia de plat�
�i copia certificat�, conform cu originalul, a
autoriza�iei de antrepozitar;
c) sumelor necesare pl��ii accizelor, în numele
antrepozitarilor autoriza�i, de c�tre cump�r�torii de
produse energetice;
d) sumelor necesare pl��ii impozitelor, taxelor �i
contribu�iilor de care depinde men�inerea valabilit��ii
înlesnirii. În acest caz, debitorul va prezenta unit��ii
bancare odat� cu dispozi�ia de plat� �i copia
certificat�, conform cu originalul, a documentului prin
care s-a aprobat înlesnirea la plat�.
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