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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 167 
Derogare în Alineatul (4) , Articolul 8 , Capitolul I ORDONANŢĂ nr. 6 din 31 iulie 2019 

Derogare în Articolul 6^1 , Articolul II ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 35 din 23 mai 2019 

Compensarea 
(1) Prin compensare se sting creanţele statului sau unităţilor administrativ-teritoriale ori 
subdiviziunilor acestora reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte sume datorate 
bugetului general consolidat cu creanţele debitorului reprezentând sume de rambursat, 
de restituit sau de plată de la buget, până la concurenţa celei mai mici sume, când 
ambele părţi dobândesc reciproc atât calitatea de creditor, cât şi pe cea de debitor, cu 
condiţia ca respectivele creanţe să fie administrate de aceeaşi autoritate publică, inclusiv 
unităţile subordonate acesteia. Prin sume de plată de la buget se înţeleg sumele pe care 
statul sau unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială trebuie să le plătească unei 
persoane, inclusiv cele care rezultă din raporturi juridice contractuale, dacă acestea sunt 
stabilite prin titluri executorii. 

(2) Creanţele debitorului se compensează cu obligaţii datorate aceluiaşi buget, urmând 
ca din diferenţa rămasă să fie compensate obligaţiile datorate altor bugete, în mod 
proporţional, cu respectarea condiţiilor prevăzute la alin. (1). 

(3) Creanţele fiscale rezultate din raporturi juridice vamale se compensează cu creanţele 
debitorului reprezentând sume de restituit de aceeaşi natură. Eventualele diferenţe 
rămase se compensează cu alte obligaţii fiscale ale debitorului, în ordinea prevăzută la 
alin. (2). 

(4) Dacă legea nu prevede altfel, compensarea operează de drept la data la care 
creanţele există deodată, fiind deopotrivă certe, lichide şi exigibile. 

(5) În sensul prezentului articol, creanţele sunt exigibile: 

a) la data scadenţei, potrivit art. 154 sau 155, după caz; 

b) la termenul prevăzut de lege pentru depunerea decontului cu sumă negativă de TVA 
cu opţiune de rambursare, în limita sumei aprobate la rambursare prin decizia emisă de 
organul fiscal central, potrivit legii; 

c) la data depunerii cererii de restituire, în limita sumei aprobate pentru restituire prin 
decizia emisă de organul fiscal central, potrivit legii, pentru cererile de restituire a accizei 
sau taxei pe valoarea adăugată, după caz, depuse potrivit Codului fiscal; 

d) la data comunicării deciziei, pentru obligaţiile fiscale principale, precum şi pentru 
obligaţiile fiscale accesorii stabilite de organul fiscal competent prin decizie; 
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e) la data depunerii la organul fiscal a declaraţiilor de impunere rectificative, pentru 
diferenţele de obligaţii fiscale principale stabilite de contribuabil/plătitor în cazul în care 
legea prevede obligaţia acestuia de a calcula cuantumul obligaţiei fiscale; 

f) la data comunicării actului de individualizare a sumei, pentru obligaţiile de plată de la 
buget; 

g) la data primirii, în condiţiile legii, de către organul fiscal a titlurilor executorii emise de 
alte instituţii, în vederea executării silite; 

h) la data naşterii dreptului la restituire pentru sumele de restituit potrivit art. 168, 
astfel: 

1. la data plăţii pentru sumele achitate în plus faţă de obligaţiile fiscale datorate; 

2. la data prevăzută de lege pentru depunerea declaraţiei anuale de impozit pe profit, în 
cazul impozitului pe profit de restituit rezultat din regularizarea anuală, potrivit legii. 
Restituirea se face în limita sumei rămase după regularizarea impozitului anual cu plăţile 
anticipate neachitate; 

3. la data emiterii deciziei de impunere anuală, în cazul impozitului pe venit de restituit 
rezultat din regularizarea anuală, potrivit legii. Restituirea se face în limita sumei rămase 
după regularizarea impozitului anual cu plăţile anticipate neachitate; 

4. la data procesului-verbal de distribuire, pentru sumele rămase după efectuarea 
distribuirii prevăzute la art. 258; 

5. la data prevăzută de lege pentru depunerea declaraţiei fiscale, în cazul sumelor de 
restituit rezultate din regularizarea prevăzută la art. 170; 

6. la data depunerii cererii de restituire, în limita sumei aprobate pentru restituire prin 
decizia emisă de organul fiscal potrivit legii, pentru celelalte cazuri de sume de restituit. 

(6) Creanţele fiscale rezultate din cesiunea notificată potrivit prevederilor art. 28 se sting 
prin compensare cu obligaţiile cesionarului la data notificării cesiunii. 

(7) Compensarea se constată de către organul fiscal competent, la cererea debitorului 
sau din oficiu. Dispoziţiile art. 165 privind ordinea stingerii datoriilor sunt aplicabile în 
mod corespunzător. 

(8) Organul fiscal competent comunică debitorului decizia cu privire la efectuarea 
compensării, în termen de 7 zile de la data efectuării operaţiunii. 

(9) Se compensează, în condiţiile prezentului articol, suma negativă a taxei pe valoarea 
adăugată din decontul de taxă cu opţiune de rambursare depus de reprezentantul unui 
grup fiscal constituit potrivit Codului fiscal cu obligaţiile fiscale ale membrilor grupului 
fiscal, în următoarea ordine: 

a) obligaţiile fiscale ale reprezentantului grupului fiscal; 

b) obligaţiile fiscale ale celorlalţi membri ai grupului fiscal, la alegerea organului fiscal 
central. 

(10) În cazul în care taxa pe valoarea adăugată de plată se stinge prin regularizare cu 
suma negativă de taxă, potrivit Codului fiscal, data stingerii taxei de plată este data 
prevăzută de lege pentru depunerea decontului în care s-a efectuat regularizarea. 
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(11) Pentru debitorii care se află sub incidenţa legislaţiei privind insolvenţa şi care depun 
un decont cu sumă negativă de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare 
după data deschiderii procedurii insolvenţei, suma aprobată la rambursare se 
compensează în condiţiile prezentului articol cu obligaţiile fiscale născute după data 
deschiderii procedurii insolvenţei. 

(12) Suma negativă de taxă pe valoarea adăugată înscrisă în decontul de taxă pe 
valoarea adăugată aferentă perioadei fiscale anterioare datei deschiderii procedurii 
insolvenţei se compensează în condiţiile prezentului articol cu obligaţiile fiscale ale 
debitorului născute anterior deschiderii procedurii. 

La data de 01-01-2016 Alin. (12) al art. 167 a fost modificat de pct. 5 al art. II din 
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 27 octombrie 2015, publicată în MONITORUL 
OFICIAL nr. 817 din 3 noiembrie 2015. 
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