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 SUBIECT: MODIFICARE COD PROCEDURĂ FISCALĂ 

MONITORUL OFICIAL nr. 523/26 iunie 2018 Legea nr. 150/2018 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 
30/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind 
Codul de procedură fiscală 

 

 

intrare in vigoare: 29 iunie 2018 

 

Modificarea Codului de procedură fiscală prin Legea nr. 
150/2018 are în vedere următoarele aspecte: 

1. Eșalonare la plată. În cazul obligațiilor fiscale administrate 
de organul fiscal central ce trebuie plătite de către debitor într-
un anumit termen pentru a menține o autorizație, un acord 
sau alt act administrativ similar, autoritatea competentă nu 
revocă/nu suspendă autorizația/acordul/actul administrativ 
similar pe motiv de neplată a obligațiilor fiscale dacă debitorul 
a solicitat eșalonarea la plată. De asemenea, nu intervine 
revocarea/suspendarea pe perioada de valabilitate a 
eșalonării la plată. 

Garanțiile constituite nu se execută până la soluționarea 
cererii de acordare a eșalonării la plată sau pe perioada de 
valabilitate a acesteia. 

Dacă cererea de acordare a eșalonării la plată a fost respinsă 
ori retrasă, debitorul trebuie să achite obligațiile fiscale de 
care depinde menținerea autorizației/acordului/actului 

administrativ similar în termen de 15 zile de la data 
comunicării deciziei de respingere/deciziei prin acare se ia act 
de retragerea cererii. 

2. Stingere obligații fiscale. Referitor la ordinea stingerii 
obligațiilor fiscale, în cazul creanțelor fiscale administrate de 
organul fiscal local, cu suma plătită de către titularii dreptului 
de proprietate asupra clădirilor, terenurilor sau mijloacelor de 
transport se sting cu prioritate amenzile contravenționale 
individualizate în titluri executorii, în ordinea vechimii. 

3. Solicitare certificat de atestare fiscală de către alte 
persoane decât contribuabilul. La dezbaterea succesiunii 
unei persoane fizice decedate, nu se solicită certificatul de 
atestare fiscală pentru această persoană nici în cazul în care 
se dorește eliberarea unui certificat de moștenitor exclusiv 
pentru locul de veci. 

 

  
 


