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2Art. 83 Depunerea declara�iilor fiscale

alin. (3) Data depunerii declara�iei fiscale este data înregistr�rii acesteia la
organul fiscal sau data depunerii la po�t�, dup� caz. În situa�ia în care
declara�ia fiscal� se depune prin mijloace electronice de transmitere la
distan��, data depunerii declara�iei este data înregistr�rii acesteia pe
pagina de internet a organului fiscal, astfel cum rezult� din mesajul
electronic de confirmare transmis ca urmare a primirii declara�iei.

Se modific� alin. (31): Data depunerii declara�iei prin mijloace
electronice de transmitere la distan�� pe portalul e-România este
data înregistr�rii acesteia pe portal, astfel cum rezult� din mesajul
electronic transmis de sistemul de tranzac�ionare a informa�iilor, cu
condi�ia valid�rii con�inutului declara�iei. În cazul în care declara�ia
nu este validat�, data depunerii declara�iei este data valid�rii astfel
cum rezult� din mesajul electronic.

alin. (32) Prevederile alin. (31) se aplic� corespunz�tor �i declara�iilor
privind obliga�iile de plat� a contribu�iilor sociale, impozitului pe venit �i
eviden�a nominal� a persoanelor asigurate, depuse la organul fiscal
competent sau la oficiile acreditate de Ministerul Finan�elor Publice, în
format hârtie, semnat �i �tampilat, conform legii.

Art. 83 Depunerea declara�iilor fiscale

alin. (3) Data depunerii declara�iei fiscale este data înregistr�rii acesteia
la organul fiscal sau data depunerii la po�t�, dup� caz. În situa�ia în care
declara�ia fiscal� se depune prin mijloace electronice de transmitere la
distan��, data depunerii declara�iei este data înregistr�rii acesteia pe
pagina de internet a organului fiscal, astfel cum rezult� din mesajul
electronic de confirmare transmis ca urmare a primirii declara�iei.

alin. (31) Data depunerii declara�iilor prin mijloace electronice de
transmitere la distan�� pe portalul e-România este data
înregistr�rii acestora pe portal, astfel cum rezult� din mesajul
electronic transmis de sistemul de tranzac�ionare a informa�iilor,
cu condi�ia valid�rii con�inutului declara�iilor.

alin. (32) Prevederile alin. (31) se aplic� corespunz�tor �i declara�iilor
privind obliga�iile de plat� a contribu�iilor sociale, impozitului pe venit �i
eviden�a nominal� a persoanelor asigurate, depuse la organul fiscal
competent sau la oficiile acreditate de Ministerul Finan�elor Publice, în
format hârtie, semnat �i �tampilat, conform legii.

1Art. 481Prevederi aplicabile actelor de executare �i altor acte
emise de organele fiscale
Dispozi�iile art. 43 alin. (3), art. 44, 45 �i 48 se aplic� în mod
corespunz�tor �i actelor de executare �i altor acte emise de
organele fiscale, cu excep�ia cazului în care prin lege se prevede
altfel.

Art. 481Prevederi aplicabile actelor de executare �i altor acte
emise de organele fiscale
Dispozi�iile art. 44, 45 �i 48 se aplic� în mod corespunz�tor �i
actelor de executare �i altor acte emise de organele fiscale, cu
excep�ia cazului în care prin lege se prevede altfel.
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6Se introduce un nou articol
Art. 1481 Suspendarea execut�rii silite în cazul depunerii unei
scrisori de garan�ie bancar�
  (1) În cazul contesta�iilor formulate împotriva actelor administrative
fiscale prin care se stabilesc crean�e fiscale, executarea silit� se
suspend� sau nu începe pentru obliga�iile fiscale contestate dac�
contribuabilul depune la organul fiscal competent o scrisoare de
garan�ie bancar� la nivelul obliga�iilor fiscale contestate.
Valabilitatea scrisorii de garan�ie bancar� trebuie s� fie de minimum
6 luni de la data emiterii.
 (2) În situa�ia în care pe perioada de valabilitate a scrisorii de
garan�ie bancar� contesta�ia este respins�, în totalitate sau în
parte, organul fiscal execut� garan�ia în ultima zi de valabilitate a
acesteia dac� sunt îndeplinite cumulativ urm�toarele condi�ii:
    a) contribuabilul nu pl�te�te obliga�iile fiscale pentru care s-a
respins contesta�ia;

5La Art. 115*) Ordinea stingerii datoriilor se introduce un nou
alineat, alin. (32),  cu urm�torul cuprins:
alin. (32) Prin excep�ie de la prevederile alin. (1), în cazul obliga�iilor
fiscale de plat� stabilite de organele de inspec�ie fiscal�, precum �i
a amenzilor de orice fel, se stinge cu prioritate obliga�ia fiscal� sau
amenda pe care o alege contribuabilul.

Art. 115*) Ordinea stingerii datoriilor
Alin. (1) Dac� un contribuabil datoreaz� mai multe tipuri de impozite,
taxe, contribu�ii �i alte sume reprezentând crean�e fiscale prev�zute la 
art. 21 alin. (2) lit. a), iar suma pl�tit� nu este suficient� pentru a stinge
toate datoriile, atunci se sting datoriile corelative acelui tip de crean��
fiscal� principal� pe care o stabile�te contribuabilul sau care este
distribuit�, potrivit prevederilor art. 114, de c�tre organul fiscal
competent, dup� caz, stingerea efectuându-se, de drept, în urmatoarea
ordine: (........................................................................................)

4Art. 114 Dispozi�ii privind efectuarea pl��ii 
alin. (26) În situa�ia în care plata se efectueaz� de c�tre o alt�
persoan� decât debitorul, dispozi�iile art. 1.472 �i 1.474 din Legea
nr. 287/2009 privind Codul civil, republicat�, cu modific�rile
ulterioare, se aplic� în mod corespunz�tor.

Art. 114 Dispozi�ii privind efectuarea pl��ii
alin. (26) În situa�ia în care plata se efectueaz� de c�tre o alt�
persoan� decât debitorul, dispozi�iile art. 1093*) din Codul civil se
aplic� în mod corespunz�tor.

3
Se introduce un nou alineat, alin. (33), cu urm�torul cuprins:
Prin excep�ie de la prevederile alin. (31) în situa�ia în care declara�ia
fiscal� a fost depus� pân� la termenul legal, iar din mesajul
electronic transmis de sistemul de tranzac�ionare a informa�iilor
rezult� c� aceasta nu a fost validat� ca urmare a detect�rii unor
erori în completarea declara�iei, data depunerii declara�iei este data
din mesajul transmis ini�ial în cazul în care contribuabilul depune o
declara�ie valid� pân� în ultima zi lucr�toare a aceleia�i luni.
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Aceste modific�ri intr� în vigoare începând cu 31 august 2012, cu excep�ia prevederilor art. I pct. 5 care intr� în vigoare
 incepând cu 1 noiembrie 2012 - art. II OG 16/2012

    b) contribuabilul nu depune o nou� scrisoare de garan�ie
bancar�;
     c) instan�a judec�toreasc� nu a dispus, prin hot�râre executorie,
suspendarea execut�rii actului administrativ fiscal potrivit Legii
contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modific�rile �i
complet�rile ulterioare.
(3) Scrisoarea de garan�ie bancar� r�mâne f�r� obiect în
urm�toarele situa�ii:
       a) contesta�ia a fost admis�, în totalitate;
    b) instan�a judec�toreasc� admite, prin hot�râre executorie,
cererea contribuabilului de suspendare a execut�rii actului
administrativ fiscal potrivit Legii nr. 554/2004, cu modific�rile �i
complet�rile ulterioare. 
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