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 SUBIECT: CAZIER FISCAL 

MONITORUL OFICIAL nr. 4/3 ianuarie 2019 Legea nr. 346/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței 
Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal 

 intrare in vigoare: 6 ianuarie 2019 

 
Legea nr. 346/2018 modifică OG nr. 39/2015 privind cazierul 
fiscal sub următoarele aspecte: 

1. Practicieni în insolvență. În cazul contribuabililor aflați în 
procedură simplificată de insolvență sau care au intrat în 
faliment ori pentru care s-a pronunțat/a fost adoptată o 
hotărâre de dizolvare, nu se înscrie în cazierul fiscal al 
practicianului în insolvență inactivitatea fiscală declarată 
pentru următoarele situații:  
(i) neîndeplinirea obligațiilor fiscale într-un semestru 
calendaristic,  
(ii) sustragerea de la controalele efectuate de organul fiscal 
central ca urmare a declarării unor date ce nu permit 
identificarea domiciliului fiscal,  
(iii) nefuncționarea la domiciliul fiscal declarat,  
(iv) expirarea duratei de funcționare a societății,  
(v) expirarea duratei de deținere a spațiului cu destinație de 
sediu social,  
(vi) societatea nu mai are organe statutare. 

Dacă, până la data de 6 ianuarie 2019, au fost înscrise în 
cazierul fiscal al practicianului în insolvență informații privind 
inactivitatea fiscală a contribuabilului pentru situațiile de mai 
sus, acestea se scot din evidența cazierului fiscal, de către 
organul fiscal competent, la cererea practicianului în 
insolvență. 

2. Termene. Organele competente să constate fapte ce se 
înscriu în cazierul fiscal și să aplice sancțiuni au obligația ca 
în 15 zile (anterior, 5 zile) să comunice organului fiscal 
competent în a cărui rază teritorială își are domiciliul fiscal 
contribuabilul sancționat actele care sancționează aceste 
fapte, neatacate în termenele prevăzute de lege.  

3. Scoatere din evidență a inactivității. Scoaterea din 
evidență a inactivității fiscale înscrisă ulterior radierii 
persoanei juridice/entității fără personalitate juridică în 
cazierul fiscal al reprezentanților legali/reprezentanților 
desemnați se face la data împlinirii unui an de la data 
înscrierii. 

 

 


