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CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 20 iulie 2015 
(Legea nr. 207 din 20 iulie 2015) 

Publicat în Monitorul Oficial nr 547 din data 23-07-2015  

Data intrării în vigoare 21-07-2019 

Articolul 272 
Organul competent 

(1) 
Contestaţiile formulate împotriva deciziilor de impunere, a actelor administrative fiscale 
asimilate deciziilor de impunere, a deciziilor pentru regularizarea situaţiei emise în 
conformitate cu legislaţia în materie vamală, a măsurii de diminuare a pierderii fiscale 
stabilite prin decizie de modificare a bazei de impunere, precum şi împotriva deciziei de 
reverificare se soluţionează de către structurile specializate de soluţionare a 
contestaţiilor*). 

La data de 06-12-2016 Alineatul (1) din Articolul 272 , Capitolul II , Titlul VIII 
a fost modificat de Punctul 17, Articolul II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 84 din 16 
noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 977 din 06 decembrie 2016 

(2) 
Structurile specializate de soluţionare a contestaţiilor din cadrul direcţiilor generale 
regionale ale finanţelor publice în a căror rază teritorială îşi au domiciliul fiscal 
contestatarii sunt competente pentru soluţionarea contestaţiilor ce au ca obiect: 
a) 
creanţe fiscale în cuantum de până la 3 milioane lei; 
b) 
măsura de diminuare a pierderii fiscale în cuantum de până la 3 milioane lei; 
c) 
deciziile de reverificare, cu excepţia celor pentru care competenţa de soluţionare aparţine 
direcţiei generale prevăzute la alin. (5); 
d) 
creanţele fiscale accesorii, indiferent de cuantum, aferente creanţelor fiscale principale 
stabilite prin decizii de impunere/ acte administrative fiscale asimilate deciziilor de 
impunere contestate şi pentru care competenţa de soluţionare a contestaţiei revine 
structurii specializate de soluţionare a contestaţiilor din cadrul direcţiilor generale 
regionale ale finanţelor. 

EMITENT Parlamentul

Formă consolidată valabilă la data 14-08-2019 
Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu 
data de 21-07-2019 până la data de 14-08-2019
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La data de 02-08-2018 Alineatul (2) din Articolul 272 , Capitolul II , Titlul VIII 
a fost modificat de Articolul V din LEGEA nr. 212 din 25 iulie 2018, publicată în 
MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 30 iulie 2018 

(3) 
Structura specializată de soluţionare a contestaţiilor din cadrul Direcţiei Generale de 
Administrare a Marilor Contribuabili este competentă să soluţioneze contestaţiile 
formulate de marii contribuabili ce au ca obiect: 
a) 
creanţe fiscale în cuantum de până la 3 milioane lei; 
b) 
măsura de diminuare a pierderii fiscale în cuantum de până la 3 milioane lei; 
c) 
deciziile de reverificare, cu excepţia celor pentru care competenţa de soluţionare aparţine 
direcţiei generale prevăzute la alin. (5); 
d) 
creanţele fiscale accesorii, indiferent de cuantum, aferente creanţelor fiscale principale 
stabilite prin decizii de impunere/acte administrative fiscale asimilate deciziilor de 
impunere contestate şi pentru care competenţa de soluţionare a contestaţiei revine 
structurii specializate de soluţionare a contestaţiilor din cadrul Direcţiei Generale de 
Administrare a Marilor Contribuabili. 

La data de 02-08-2018 Alineatul (3) din Articolul 272 , Capitolul II , Titlul VIII 
a fost modificat de Articolul V din LEGEA nr. 212 din 25 iulie 2018, publicată în 
MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 30 iulie 2018 

(4) 
Contestaţiile formulate de contribuabilii nerezidenţi care nu au pe teritoriul României un 
sediu permanent ce au ca obiect creanţe fiscale în cuantum de până la 3 milioane lei se 
soluţionează de structura specializată de soluţionare a contestaţiilor din cadrul direcţiilor 
generale regionale ale finanţelor publice/Direcţia Generală de Administrare a Marilor 
Contribuabili competentă pentru administrarea creanţelor respectivului contribuabil 
nerezident. 

La data de 02-08-2018 Alineatul (4) din Articolul 272 , Capitolul II , Titlul VIII 
a fost modificat de Articolul V din LEGEA nr. 212 din 25 iulie 2018, publicată în 
MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 30 iulie 2018 

(5) 
Direcţia generală de soluţionare a contestaţiilor din cadrul A.N.A.F. este competentă 
pentru soluţionarea contestaţiilor care au ca obiect: 
a) 
creanţe fiscale în cuantum de 3 milioane lei sau mai mare; 
b) 
măsura de diminuare a pierderii fiscale în cuantum de 3 milioane lei sau mai mare; 
c) 
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creanţe fiscale şi măsura de diminuare a pierderii fiscale indiferent de cuantum, precum 
şi decizia de reverificare, în cazul contestaţiilor formulate de contribuabili împotriva 
actelor emise de organele fiscale din aparatul central al A.N.A.F.; 
d) 
creanţele fiscale accesorii, indiferent de cuantum, aferente creanţelor fiscale principale 
stabilite prin decizii de impunere/acte administrative fiscale asimilate deciziilor de 
impunere contestate şi pentru care competenţa de soluţionare a contestaţiei revine 
Direcţiei generale de soluţionare a contestaţiilor din cadrul A.N.A.F. 

La data de 02-08-2018 Alineatul (5) din Articolul 272 , Capitolul II , Titlul VIII 
a fost modificat de Articolul V din LEGEA nr. 212 din 25 iulie 2018, publicată în 
MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 30 iulie 2018 

Notă CTCE 
Potrivit art. VI din LEGEA nr. 212 din 25 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL 
nr. 658 din 30 iulie 2018, prevederile art. V se aplică contestaţiilor depuse după data 
intrării în vigoare a prezentei legi. 

Notă CTCE 
*) Reproducem prevederile alin. (5) al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 84 
din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 977 din 6 decembrie 
2016: 
„(5) Prevederile art. II pct. 17 se aplică contestaţiilor depuse după data intrării în 
vigoare a art. II”. 

(6) 
Contestaţiile formulate împotriva altor acte administrative fiscale decât cele prevăzute la 
alin. (1) se soluţionează de către organele fiscale emitente. 
(7) 
Competenţa de soluţionare a contestaţiilor formulate împotriva actelor administrative 
fiscale se poate delega altui organ de soluţionare, în condiţiile stabilite prin ordinul 
preşedintelui A.N.A.F. Contestatorul şi persoanele introduse în procedura de soluţionare a 
contestaţiei sunt informaţi cu privire la schimbarea competenţei de soluţionare a 
contestaţiei. 
(8) 
Contestaţiile formulate împotriva actelor administrative fiscale emise de organele fiscale 
locale se soluţionează de către aceste organe fiscale. 
(9) 
Contestaţiile formulate împotriva actelor administrative fiscale emise de alte autorităţi 
publice care, potrivit legii, administrează creanţe fiscale se soluţionează de către aceste 
autorităţi. 

La data de 01-01-2016 Art. 272 a fost modificat de pct. 11 al art. II din ORDONANŢA 
DE URGENŢĂ nr. 50 din 27 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 817 
din 3 noiembrie 2015. 

Notă CTCE 
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Reproducem mai jos prevederile alin. (2) şi (3) ale art. IV din ORDONANŢA DE 
URGENŢĂ nr. 50 din 27 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 
3 noiembrie 2015: 
(2) Prevederile art. 272 din Legea nr. 207/2015, astfel cum au fost modificate prin 
prezenta ordonanţă de urgenţă, se aplică contestaţiilor depuse după data de 1 
ianuarie 2016. 
(3) Contestaţiile depuse anterior datei de 1 ianuarie 2016 se soluţionează de către 
organele de soluţionare competente la data la care acestea au fost depuse. 

http://www.legistm.ro
http://www.legistm.ro

