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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 263 
Derogare în Alineatul (3) , Articolul 4 , Capitolul I ORDONANŢĂ nr. 6 din 31 iulie 2019 

Derogare în Alineatul (1) , Articolul 2 , Capitolul I ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 60 din 4 
iulie 2019 

Darea în plată 
(1) Creanţele fiscale administrate de organul fiscal central, cu excepţia celor cu reţinere 
la sursă şi a accesoriilor aferente acestora, a drepturilor vamale şi a altor creanţe 
transmise spre colectare organului fiscal central care nu se fac venit la bugetul de stat, 
precum şi creanţele fiscale administrate de organul fiscal local pot fi stinse, la cererea 
debitorului, oricând, cu acordul creditorului fiscal, prin trecerea în proprietatea publică a 
statului sau, după caz, a unităţii administrativ-teritoriale a bunurilor imobile reprezentând 
construcţie şi teren aferent, precum şi terenuri fără construcţii, după caz, chiar dacă 
acestea sunt supuse executării silite de către organul fiscal competent, potrivit 
prezentului cod. 

La data de 20-01-2019 Alineatul (1) din Articolul 263 , Capitolul XII , Titlul VII a 
fost modificat de Punctul 14, Punctul 23, Articolul I din LEGEA nr. 30 din 10 ianuarie 
2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 17 ianuarie 2019 

(2) În cazul creanţelor fiscale stinse prin dare în plată, data stingerii este data 
procesului-verbal de trecere în proprietatea publică a bunului imobil. 

(3) Dispoziţiile alin. (1) sunt aplicabile şi debitorilor prevăzuţi la art. 24 alin. (1) lit. a). 
În acest caz, prin excepţie de la prevederile alin. (1), bunurile imobile oferite în vederea 
stingerii prin dare în plată trebuie să nu fie supuse executării silite şi să nu fie grevate de 
alte sarcini cu excepţia ipotecii constituite în condiţiile art. 24 alin. (1) lit. a). 

(4) În termen de 90 de zile de la data comunicării procesului-verbal de trecere în 
proprietatea publică a bunului imobil, instituţia care a solicitat preluarea în administrare a 
bunului are obligaţia de a efectua demersurile pentru iniţierea hotărârii de constituire a 
dreptului de administrare potrivit art. 867 din Codul civil. 

(5) În scopul prevăzut la alin. (1), organul fiscal transmite cererea, însoţită de 
propunerile sale, comisiei numite prin ordin al ministrului finanţelor publice sau, după 
caz, prin hotărâre a autorităţii deliberative. În aceleaşi condiţii se stabileşte şi 
documentaţia care însoţeşte cererea. 

(6) Comisia prevăzută la alin. (5) analizează cererea numai în condiţiile existenţei unor 
solicitări de preluare în administrare, potrivit legii, a acestor bunuri din care să rezulte că 
bunurile respective urmează a fi destinate uzului şi interesului public şi numai dacă s-a 
efectuat inspecţia fiscală la respectivul contribuabil. Comisia hotărăşte, prin decizie, 
asupra modului de soluţionare a cererii. În cazul admiterii cererii, comisia dispune 
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organului fiscal competent încheierea procesului-verbal de trecere în proprietatea publică 
a bunului imobil şi stingerea creanţelor fiscale. Comisia poate respinge cererea în situaţia 
în care bunurile imobile oferite nu sunt destinate uzului sau interesului public. 

(7) Procesul-verbal de trecere în proprietatea publică a bunului imobil constituie titlu de 
proprietate. 

(8) În cazul în care operaţiunea de transfer al proprietăţii bunurilor imobile prin dare în 
plată este taxabilă, cu valoarea stabilită, potrivit legii, plus taxa pe valoarea adăugată, se 
stinge cu prioritate taxa pe valoarea adăugată aferentă operaţiunii de dare în plată. 

(9) Bunurile imobile trecute în proprietatea publică conform alin. (1) sunt date în 
administrare în condiţiile legii, cu condiţia menţinerii, pe o perioadă de 5 ani, a uzului şi a 
interesului public. Până la intrarea în vigoare a actului prin care s-a dispus darea în 
administrare, imobilul se află în custodia instituţiei care a solicitat preluarea în 
administrare. Instituţia care are bunul în custodie are obligaţia inventarierii acestuia, 
potrivit legii. 

(10) La data întocmirii procesului-verbal pentru trecerea în proprietatea publică a 
statului a bunului imobil încetează măsura de indisponibilizare a acestuia, precum şi 
calitatea de administrator-sechestru a persoanelor desemnate conform legii, dacă este 
cazul. 

(11) Eventualele cheltuieli de administrare efectuate în perioada cuprinsă între data 
încheierii procesului-verbal de trecere în proprietatea publică a statului a bunurilor 
imobile şi preluarea în administrare prin hotărâre a Guvernului sunt suportate de 
instituţia publică solicitantă. În cazul în care Guvernul hotărăşte darea în administrare 
către altă instituţie publică decât cea solicitantă, cheltuielile de administrare se suportă 
de instituţia publică căreia i-a fost atribuit bunul în administrare. 

(12) În cazul în care bunurile imobile trecute în proprietatea publică conform prezentului 
cod au fost revendicate şi restituite, potrivit legii, terţelor persoane, debitorul este obligat 
la plata sumelor stinse prin această modalitate. Creanţele fiscale renasc la data la care 
bunurile imobile au fost restituite terţului. 

(13) În cazul în care, în interiorul termenului de prescripţie a creanţelor fiscale, comisia 
prevăzută la alin. (6) ia cunoştinţă despre unele aspecte privind bunurile imobile, 
necunoscute la data aprobării cererii debitorului, aceasta poate decide, pe baza situaţiei 
de fapt, revocarea, în tot sau în parte, a deciziei prin care s-a aprobat stingerea unor 
creanţe fiscale prin trecerea bunurilor imobile în proprietatea publică, dispoziţiile alin. 
(12) aplicându-se în mod corespunzător. 

(14) În situaţiile prevăzute la alin. (12) şi (13), pentru perioada cuprinsă între data 
trecerii în proprietatea publică şi data la care au renăscut creanţele fiscale, respectiv data 
revocării deciziei prin care s-a aprobat darea în plată, nu se datorează dobânzi, penalităţi 
de întârziere sau majorări de întârziere, după caz. 
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