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MINISTERUL FINANŢELOR

Agenţ ia  Naţ ională  de 
Administ rare  Fiscală
Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Braşov
Serviciul Asistență pentru Contribuabili

     Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 7,

                                               Braşov jud. Braşov

        

Modificări aduse Codului de procedură fiscală de Legea nr. 127 /2021 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2019 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

- în vigoare cu 10 mai 2021-

TABEL COMPARATIV  Pct.
din

Legea
127

Forma Codului de procedură fiscală ÎNAINTE de modificarea
adusă de Legea 127/2021

Forma Codului de procedură fiscală DUPĂ modificarea adusă
de Legea 127/2021

TITLUL IX  - Soluţionarea litigiilor fiscale generate de interpretarea şi aplicarea acordurilor şi convenţiilor care prevăd evitarea/eliminarea dublei
impuneri

Art. 2833 „Plângeri” alin. (6) lit. d) şi pct. 2 al lit. e):
Plângerea  persoanei  afectate  trebuie  să  cuprindă  următoarele
informaţii şi documente:
...............................................................
d)  o  trimitere  la  normele  legale  în  vigoare  şi  la  acordurile  sau
convenţiile prevăzute la art. 2831 alin. (3) lit. a). În cazul în care se
aplică  mai  multe  acorduri  sau  convenţii,  persoana  afectată
precizează convenţia care generează chestiunea litigioasă;
e) informaţii şi copii ale documentelor justificative cu privire la:
................................
2.  detalii  privind  căile  de  atac  administrative  şi  judiciare,
procedurile  iniţiate de  persoana  afectată  în  ceea  ce  priveşte
tranzacţiile relevante, precum şi copii ale deciziilor de soluţionare a
contestaţiei  şi/sau  ale  hotărârilor  judecătoreşti  pronunţate,  după
caz, în legătură cu chestiunea litigioasă;

La art. I pct. 3, la articolul 2833, litera d) şi punctul 2 al literei e) ale
alineatului (6) se modifică:
.......................................
d)  o  trimitere  la  normele  legale  în  vigoare  şi  la  acordurile  sau
convenţiile prevăzute la art. 2831 alin. (3) lit. a). În cazul în care se
aplică  mai  multe  acorduri  sau  convenţii,  persoana  afectată
precizează  acordul  sau convenţia  care  generează  chestiunea
litigioasă;
  e) informaţii şi copii ale documentelor justificative cu privire la:
   ...................................................................
2. detalii privind căile de atac administrative şi judiciare  exercitate
de persoana afectată, procedurile iniţiate de persoana afectată în
ceea ce priveşte tranzacţiile relevante, precum şi copii ale deciziilor
de soluţionare a contestaţiei şi/sau ale hotărârilor judecătoreşti
pronunţate, după caz, în legătură cu chestiunea litigioasă;
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Art. 2837 alin. (1):
(1)  În  cazul  în  care  comisia  consultativă  nu  este  înfiinţată  în
termenul  prevăzut  la art.  2836 alin.  (4)  întrucât  A.N.A.F.  sau
celelalte autorităţi competente ale statelor membre în cauză nu au
nominalizat cel puţin o persoană independentă şi un supleant al
acesteia în comisia consultativă, persoana afectată poate adresa o
sesizare  în  acest  sens instanţelor competente  sau  oricărui  alt
organism naţional împuternicit să facă numiri din statele membre
care nu au făcut nominalizările.  În România organismul naţional
împuternicit să facă numiri este Ministerul Finanţelor Publice.

La art. I pct. 3, alin. (1) al art. 2837 se modifică:
(1)  În  cazul  în  care  comisia  consultativă  nu  este  înfiinţată  în
termenul prevăzut la art. 2836 alin. (4),  persoana afectată poate să
adreseze o  sesizare pentru  înfiinţarea  comisiei  consultative unei
instanţe competente sau oricărui alt organism naţional împuternicit
să facă numiri din statele membre în cauză.

2.

La art.  I  pct.  3, după alineatul  (1) al articolului 2837 „Numirea de
către  instanţele  competente  sau  de  către  organismul  naţional
împuternicit să facă numiri” se introduc alineatele (11) şi (12):
(11)  În  cazul  în  care  A.N.A.F.  nu  a  numit  cel  puţin  o  persoană
independentă  şi  un  supleant  al  acesteia  în  comisia  consultativă,
persoana afectată  poate adresa o sesizare organismului  naţional
împuternicit  să  facă  numiri  pentru  a  face  numirile  în  comisia
consultativă din lista prevăzută la art. 2839. În România organismul
naţional împuternicit să facă numiri este Ministerul Finanţelor.
(12) În cazul în care nici A.N.A.F. nu a numit cel puţin o persoană
independentă şi un supleant al acesteia în comisia consultativă şi
nici celelalte autorităţi competente ale statelor membre în cauză nu
au făcut  acest  lucru,  persoana afectată  poate  adresa o sesizare
Ministerului  Finanţelor,  instanţelor  competente  sau  organismelor
naţionale  împuternicite  să facă numiri  din  celelalte state  membre
pentru a numi cele două persoane independente din lista prevăzută
la art. 2839.

3.

La art. I pct. 3, după alin. (5) al art. 2837 se introduce alin. (6):
(6) Persoanele independente, desemnate potrivit alin. (12), numesc
preşedintele în conformitate cu art. 2838 alin. (3), prin tragere la sorţi
din lista persoanelor independente prevăzută la art. 2839.

4.

 Art. 2838 „Comisia consultativă”, alin. (7):
(7)  Reprezentanţii  fiecărei  autorităţi  competente  şi  persoanele
independente numite potrivit  alin. (1) aleg un preşedinte din lista
persoanelor  prevăzută de  art.  2839.  Cu excepţia cazului  în care

La art. I pct. 3, la art. 2838, alin. (7) se modifică:
(7)  Reprezentanţii  fiecărei  autorităţi  competente  şi  persoanele
independente numite potrivit  alin.  (1)  aleg un preşedinte din lista
persoanelor  prevăzută  de  art.  2839.  Cu  excepţia  cazului  în  care
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reprezentanţii  fiecărei  autorităţi  competente  şi  persoanelor
independente convin altfel, preşedintele este un judecător.

reprezentanţii  fiecărei  autorităţi  competente  şi  persoanele
independente convin altfel, preşedintele este un judecător.

Art. 2839 „Lista persoanelor independente”, alin. (5):
(5) În situaţia în care A.N.A.F. are motive întemeiate să formuleze
obiecţii  faţă de menţinerea unei persoane independente pe lista
prevăzută la alin. (1) din motive de lipsă de independenţă, acesta
informează  Comisia  Europeană,  oferind  elemente  de  probă
adecvate  în  acest  sens.  Statul  membru  care  a  nominalizat
persoana  respectivă  este  informat  cu  privire  la  obiecţiile  şi
elementele  de  probă  furnizate  de  A.N.A.F.,  prin  intermediul
Comisiei Europene.

La art. I pct. 3, la art. 2839, alin. (5) se modifică:
(5) În situaţia în care A.N.A.F. are motive întemeiate să formuleze
obiecţii  faţă  de  menţinerea  unei  persoane  independente  pe  lista
prevăzută la alin. (1) din motive de lipsă de independenţă,  agenţia
informează  Comisia  Europeană,  oferind  elemente  de  probă
adecvate în acest sens. Statul membru care a nominalizat persoana
respectivă  este  informat  cu  privire  la  obiecţiile  şi  elementele  de
probă furnizate de A.N.A.F., prin intermediul Comisiei Europene.

6.

Art. 28313 „Informaţii, elemente de probă şi audieri”, alin. (4):
(4) Persoanele independente sau oricare alt membru nominalizat
de A.N.A.F. au obligaţia de a păstra secretul profesional, în temeiul
normelor  legale  în  vigoare,  în  legătură  cu  informaţii  pe  care  le
primesc în calitatea lor de membri ai comisiei consultative sau ai
comisiei de soluţionare alternativă a litigiilor.  Persoanele afectate
şi,  după  caz,  reprezentanţii  acestora  se  angajează  să  respecte
obligaţia  de  confidenţialitate  privind  orice  informaţii,  inclusiv
documente  pe  care  le  primesc  în  timpul  lucrărilor  comisiei
consultative sau a comisiei  de soluţionare a litigiilor.  Persoanele
afectate şi reprezentanţii acestora fac o declaraţie în acest sens la
A.N.A.F., atunci când li se solicită acest lucru în cursul lucrărilor.

La art. I pct. 3, la art. 28313, alin. (4) se modifică:
(4) Persoanele independente sau oricare alt membru nominalizat de
A.N.A.F.  au obligaţia de a păstra  secretul  profesional,  în temeiul
normelor  legale  în  vigoare,  în  legătură cu informaţiile pe care le
primesc în calitatea lor de membri  ai comisiei consultative sau ai
comisiei de soluţionare alternativă a litigiilor. Persoanele afectate şi,
după  caz,  reprezentanţii  acestora  se  angajează  să  respecte
obligaţia  de  confidenţialitate  privind  orice  informaţii,  inclusiv
documente  pe  care  le  primesc  în  timpul  lucrărilor  comisiei
consultative sau ale  comisiei  de soluţionare alternativă a litigiilor.
Persoanele  afectate  şi  reprezentanţii  acestora fac o declaraţie  în
acest sens la A.N.A.F., atunci când li se solicită acest lucru în cursul
lucrărilor.
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Art. 28315 alin. (1) şi (4):
(1)  În  termen de  180 de  zile  de  la  notificarea  avizului  comisiei
consultative  sau al  comisiei  de soluţionare  alternativă a litigiilor,
A.N.A.F. împreună cu autorităţile competente ale statelor membre
în cauză procedează după cum urmează:
a)  se  pun  de acord  asupra  modului  de  soluţionare  a  chestiunii
litigioase şi emit o decizie finală cu respectarea avizului comisiei
consultative sau al comisiei de soluţionare alternativă a litigiului;
b)  se  pun  de acord  asupra  modului  de  soluţionare  a  chestiunii
litigioase şi emit o decizie finală fără respectarea avizului comisiei
consultative sau al comisiei de soluţionare alternativă a litigiului;
c) nu se pun de acord asupra modului de soluţionare a chestiunii
litigioase şi emit o decizie finală cu respectarea avizului comisiei
consultative sau al comisiei de soluţionare alternativă a litigiului.
...................................................................
(4) Cu excepţia cazului în care Curtea de Apel Bucureşti hotărăşte
că, potrivit normelor legale în vigoare privind căile de atac şi prin
aplicarea criteriilor prevăzute la art. 2838 alin. (4) şi (6), a existat o
lipsă  de  independenţă,  decizia  finală  este  pusă  în  aplicare  de
A.N.A.F., care, în urma deciziei, modifică impozitarea, indiferent de
termenele de prescripţie prevăzute de normele legale în vigoare. În
cazul în care decizia nu a fost pusă în aplicare, persoana afectată
poate sesiza Curtea de Apel Bucureşti pentru a asigura punerea în
aplicare a acesteia.

 La art. I pct. 3, alin. (1) şi (4) ale art. 28315 se modifică:
(1)  În  termen  de  180  de  zile  de  la  notificarea  avizului  comisiei
consultative  sau  al  comisiei  de  soluţionare  alternativă  a  litigiilor,
A.N.A.F. împreună cu autorităţile competente ale statelor membre în
cauză procedează după cum urmează:
a)  se  pun  de  acord  asupra  modului  de  soluţionare  a  chestiunii
litigioase şi  emit  o decizie finală cu respectarea avizului  comisiei
consultative sau al comisiei de soluţionare alternativă a litigiilor;
b)  se  pun  de  acord  asupra  modului  de  soluţionare  a  chestiunii
litigioase şi emit o decizie finală fără respectarea avizului comisiei
consultative sau al comisiei de soluţionare alternativă a litigiilor;
c) nu se pun de acord asupra modului de soluţionare a chestiunii
litigioase şi  emit  o decizie finală cu respectarea avizului  comisiei
consultative sau al comisiei de soluţionare alternativă a litigiilor.
    ...................................................................
  (4)  A.N.A.F.  pune  în  aplicare  decizia  finală  prin  modificarea
impozitării,  indiferent  de  termenele  de  prescripţie  prevăzute  de
normele legale în vigoare.

8.

La art. I pct. 3, după alin. (4) al art. 28315 se introduc  alin. (5) şi (6):
(5) În cazul în care decizia finală nu a fost pusă în aplicare de A.N.A.F.,
persoana afectată poate adresa o sesizare Curţii  de Apel  Bucureşti
pentru a solicita punerea în aplicare a deciziei finale.
(6) Prin excepţie de la alin. (4), decizia finală nu este pusă în aplicare
de A.N.A.F. în cazul în care Curtea de Apel Bucureşti  hotărăşte că,
potrivit normelor legale în vigoare privind căile de atac şi prin aplicarea
criteriilor  prevăzute  la  art.  2838 alin.  (4)  şi  (6),  a  existat  o  lipsă  de
independenţă a persoanelor independente numite de către A.N.A.F. în
comisia consultativă.

9.

*Legea nr. 127/2021 privind aprobarea OG nr. 19/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală 
a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 476 din 7 mai 2021.

Material elaborat de Serviciul Asistență pentru Contribuabili din cadrul D.G.R.F.P. Brașov în data de 10.05.2021


