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Agenda

1. Codul de procedură fiscală – din 
nou modificat (OUG nr. 84/2016)

2. A fost 2016 un an fără turbulențe 
majore?

3. Încotro, 2017?
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Noi reguli de stabilire a 
ordinii stingerii 

obligaţiilor fiscale 
dispuse prin decizii de 

impunere

Obligaţii fiscale din
Decizia de impunere

Suspendare 
executare SGB

?

Acţiune în 
suspendare

în faţa
instanţelor de 

judecată
?

Plăţi obligaţiile 
fiscale 

curente

În cazul obligațiilor fiscale 
principale și accesorii 
stabilite prin decizie de 
impunere, criteriul vechimii 
obligațiilor fiscale se 
stabilește în funcție de data 
comunicării către 
contribuabil a deciziei, 
iar nu în funcție de 
termenul de plată.

1. Codul de procedură fiscală – din nou modificat 
(OUG nr. 84/2016)

1.1. Vechimea obligaţiilor fiscale stabilite prin acte de impunere

3

Presenter
Presentation Notes
VERIFICAREA FISCALA PREALABILA DOCUMENTARAconstă în compararea tuturor veniturilor declarate ale persoanei fizice supuse verificării dintr-o perioadă impozabilă cu veniturile estimate pe baza situaţiei fiscale personale, definită la art. 1091 alin. (2) din Codul de procedură fiscală, din aceeaşi perioadă impozabilăOrganele fiscale stabilesc situaţia fiscală personală pe baza informaţiilor, documentelor şi a altor mijloace de probă, astfel:a) deţinute de organul fiscal;b) obţinute de către organul fiscal de la terţi prin exercitarea dreptului său de a solicita informaţii sau documente, potrivit art. 52 - 59 din Codul de procedură fiscală;c) obţinute de organul fiscal de la autorităţile sau instituţiile publice, în condiţiile art. 60 - 63 din Codul de procedură fiscală. Dacă între veniturile estimate calculate în baza situaţiei fiscale personale şi veniturile declarate de contribuabili sau de plătitorii de venit este o diferenţă mai mare de 10%, dar nu mai puţin de 50.000 lei, diferenţa este considerată semnificativă 6) Metodele indirecte pentru stabilirea bazei impozabile ajustate sunt următoarele:    a) metoda sursei şi cheltuirii fondului. Metoda constă în compararea cheltuielilor efectuate cu veniturile declarate în perioada supusă verificării;    b) metoda fluxurilor de trezorerie. Metoda constă în analiza conturilor bancare şi a fluxurilor de numerar pentru a stabili mişcările de disponibilităţi băneşti şi asocierea acestora cu sursele de venit şi utilizarea lor;    c) metoda patrimoniului. Metoda constă în determinarea venitului impozabil pe baza creşterii valorii patrimoniului net al unui contribuabil pe parcursul unui an fiscal. Creşterea sau descreşterea valorii patrimoniului net se determină prin compararea valorii patrimoniului net la începutul perioadei cu cea de la sfârşitul perioadei.
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Calea de atac

Deciziile de instituire a 
măsurilor asiguratorii pot fi 
contestate direct în fața 
instanței de judecată, fără a 
fi formulată o plângere 
prealabilă

Termen de contestare

30 de zile de la primirea 
Deciziei de instituire a 
măsurilor asiguratorii 

Clarificarea căii de atac şi a termenului de contestare a 
Deciziei de instituire măsuri asiguratorii

1.2. Contestarea deciziei de instituire măsuri asiguratorii

1. Codul de procedură fiscală – din nou modificat 
(OUG nr. 84/2016) - continuare
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1.3. Aspecte ce țin de inspecția fiscală și soluționarea contestației fiscale

Inspecția 
fiscală 
pentru 

soluționarea 
deconturilor 
de TVA cu 

opțiune de 
rambursare

EXCEPȚIE:
extinsă perioada dacă 
organul de inspecție 
fiscală are indicii cu 

privire la nerespectarea 
legislației fiscale în 
perioade anterioare

REGULĂ:
inspecția fiscală 

va privi doar 
acele perioade 
care au generat 

suma solicitată la 
rambursare.

Noi reguli 
referitoare la 

competența de 
soluționare a 

contestației fiscale

Decizia de accesorii 
va fi soluţionată de 

același organ 
fiscal competent

să soluționeze și 
contestația privind 
creanța principală

DGSC va 
soluționa 

contestațiile ce 
privesc creanțele 

fiscale >
1.000.000 lei

1. Codul de procedură fiscală – din nou modificat 
(OUG nr. 84/2016) - continuare
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1.4. Aspecte ce țin de soluționarea litigiilor fiscale și procedura de 
executare silită

Poprirea 
asiguratorie:

Devine
Executorie prin

comunicarea 
unei noi 

adrese de 
poprire (nu a 

titlului 
executoriu)

În actele de 
executare nu va 

mai fi 
obligatorie 
indicarea: •naturii și 

cuantumului 
•creanței 

titlului 
executoriu

Pe durata 
suspendării 
executării 

prin 
depunerea 

scrisorii de 
garanţie 
bancară

nu vor 
mai fi 
emise 
decizii de 
accesorii
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1. Codul de procedură fiscală – din nou modificat 
(OUG nr. 84/2016) - continuare
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• Scăderea presiunii controalelor inopinate şi a măsurilor asigurătorii 
aplicate de ANAF/DGAF – OPANAF nr. 2546/2016 (termenul de 
6/12 luni pentru încetarea efectul măsurilor asigurătorii)

• Reducerea numărului de contestații a căror soluționare este 
suspendată în favoarea penalului, dublată de „refluxul” procesării 
sesizărilor penale

• Mutarea presiunii nedeductibilităţii cheltuielilor fiscale – serviciile 
intra-grup; volumul de documente justificative; contribuțiile la 
Fondul de mediu; preţurile de transfer şi MAP

• Unele soluţii extraordinare ale Inaltei Curţi de Casaţie şi
Justiţie/altor instanţe de judecată

2. A fost 2016 un an fără turbulențe majore?
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Codul 
economic 

al 
României

Interacțiunea 
procedurilor 
fiscale cu cele 

penale

Hot issues?

Legea 
prevenției

Mediul de 
afaceri

3. Încotro, 2017?

Presenter
Presentation Notes
În cursul anului 2013, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a trecut printr-un amplu proces de reformă, în urma căruia a fost înfiinţată Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (DGAF). Această structură a ANAF a devenit operaţională la finele anului şi au fost efectuate acţiuni de control pe întreg teritoriul ţării, în scopul prevenirii şi descoperirii evaziunii fiscale, la agenţi economici care realizează comerţ en-gros, en-detail, producţie, alimentaţie publică, în zone comerciale care prezintă risc din punct de vedere fiscal.Astfel, în perioada decembrie 2013 – februarie 2014, au fost verificaţi 8.358 contribuabili, au fost aplicate sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 144.277.891 lei, echivalentul a peste 32 milioane euro, reprezentând amenzi contravenţionale şi confiscări de bunuri, sume de bani în numerar şi venituri a căror provenienţă a fost considerată ilicită. De asemenea, s-a dispus suspendarea activităţii unui număr de 474 operatori economici, în principal pentru abateri de la prevederile legale privind dotarea şi utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale şi pentru nerespectarea normelor de comerţ.În paralel, la nivelul structurilor specializate din cadrul DGAF au fost identificate şi instrumentate fenomene de fraudă fiscală cu implicaţii fiscale negative semnificative asupra bugetului statului, pe baza analizei de risc şi a informaţiilor furnizate de instituţii specializate.În acest sens, au fost demarate acţiuni de investigare a unor lanţuri tranzacţionale organizate în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, urmare cărora au fost cuantificate prejudicii cauzate bugetului statului în valoare totală de 117.938.664 lei, echivalentul a circa 26,2 milioane euro.Totodată, DGAF a participat la trei acţiuni de amploare iniţiate în cooperare cu organe de urmărire penală, pentru soluţionarea unor cauze aflate în lucru la acestea, în special cu Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Crimă Organizată şi Terorism (DIICOT) şi Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA), fiind efectuate controale la peste 300 contribuabili de către 750 inspectori antifraudă din cadrul tuturor structurilor direcţiei. DGAF acţionează în scopul destructurării lanţurilor tranzacţionale constituite pentru prejudicierea bugetului statului, sunt stabilite implicaţiile fiscale ale acestor operaţiuni şi se asigură recuperarea prejudiciilor cauzate. În acest sens, sunt investigate trei cazuri speciale, în a căror soluţionare se cooperează cu DIICOT, prejudiciul total cauzat bugetului de stat prin cele trei lanţuri tranzacţionale fictive fiind estimat la peste 115 milioane lei, echivalentul a circa 25,5 milioane euro.În ceea ce priveşte asigurarea recuperării prejudiciilor aferente cazurilor investigate, au fost instituite măsuri asigurătorii asupra unor active patrimoniale în sumă de 117.729.520 lei, echivalentul a circa 26 milioane euro.În perioada 1 ianuarie – 26 februarie 2014 s-au inregistrat influenţe pozitive în colectarea veniturilor bugetare, astfel că în perioada de referinţă totalul veniturilor bugetare a însumat 26.628,39 mil.lei, ceea ce reprezintă o depăşire cu 9,25 % – indice nominal, respectiv cu 2.253,46 mil.lei in cifre absolute (aprox jumatate de miliard de euro) mai mult decat in perioada similară din anul 2013 ( 24.374,93 mil.lei). Rezultatele menţionate mai sus au fost realizate în condiţiile în care DGAF a fost operaţionalizată parţial, din numărul total de 2.000 posturi aprobate, în prezent fiind ocupate numai 891 (44%) dintre care 172 inspectori antifraudă din cadrul Direcţiei de combatere a fraudelor au fost detaşaţi la Parchetul General, pentru îmbunătăţirea gradului de soluţionare a cauzelor instrumentate de organele de urmărire penală.COMUNICAT DE PRESĂ ANAFNr. 907237/28.02.2014
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