
L a o primă vedere, Noul Cod de
Pro cedură Fiscală încearcă
timid o balansare a raporturilor

dintre contribuabil şi organele fiscale.
Multe din noile prevederi, însă, se do -
vedesc a avea un impact mai degrabă
teoretic, formal, fără implicaţii practice
deosebite. În ciuda acestei realităţi,
în cuprinsul Noului Cod de Procedură
Fiscală se găsesc şi câteva dispoziţii
pe care ar fi bine să le cunoaştem şi
de care ar trebui să ne prevalăm în
relaţia cu autoritățile fiscale.

Cu privire la drepturile con tri bua -
bi  lului, Noul Cod de Procedură Fis -
ca lă pre ia din dreptul comun câteva
prin  ci pii care, nereglementate ante -
rior ex pressis verbis în materia pro -
ce dural fiscală, au fost în mod
constant în căl cate de organele fiscale.
Cu titlu de exemplu, menţionăm re -
gle mentarea principiului in dubio con -
tra fiscum, con form căruia o prevedere
legală neclară ar trebui interpretată în
favoarea con tri buabilului (pentru a se
evita, în viitor, situaţii de genul reconsi -
de rării diurnei ca venit salarial), dar şi
legi ferarea expresă a principiului pre -
zum ţiei bu nei-credinţe a contribua bi -
lului, fiind bine de ştiut că organul fiscal
este cel chemat să dovedească - iar
nu să pre supună - contrariul. 

În continuare, Noul Cod de Pr o ce -
dură Fiscală pune un mai mare accent
pe respectarea dreptului la apărare al
contribuabilului. Nu vom insista asupra
aspectelor pur teoretice (e.g. exerci -
ta rea de către organul fiscal a dreptului
său de apreciere „în limitele rezona -
bi lităţii şi echităţii” sau legiferarea prin -
cipiului „rezonalibilităţii termenelor”
sta bilite de organul fiscal) întrucât
aces tea au şanse reduse de a avea
im pact în practică. În schimb, vom
enu mera succint, în cele ce urmează,
câteva prevederi favorabile contri bua -
bi lului şi care vor avea aplicabilitate
practică o dată cu intrarea în vigoare
a Noului Cod de Procedură Fiscală: 

• organul fiscal va fi ţinut la respec -
tarea unui termen maxim de finalizare
a inspecţiei fiscale (chiar dacă există

încă pârghii de prelungire discre ţio -
na ră), sancţiunea în cazul ne res pec -
tării termenului fiind imposibilitatea
sus pendării prescripţiei datoriei fiscale; 

• contribuabilii vor beneficia de ter -
me ne extinse, stabilite de lege în sco -
pul protejării intereselor lor (e.g. marii
contribuabili vor primi avizul de inspec -
ţie fiscală cu cel puţin 30 de zile înainte
de inspecţie şi vor putea formula un
punct de vedere cu privire la con sta -
tă rile echipei de inspecţie într-un ter -
men extins de 7 zile față de 3 zile cum
prevede actuala reglementare); 

• în anumite situaţii, lipsa audierii
contribuabilului în cadrul inspecţiei fis -
ca le va conduce la nulitatea actului
fis cal fără a mai fi necesară probarea
unei vătămări; 

• suspendarea inspecţiei fiscale
din iniţiativa organului fiscal nu va pu -
tea depăşi un termen maxim de 6 luni,
în timp ce contribuabilul va dobândi
drep tul de a solicita suspendarea in -
spec ţiei pe o perioadă de maxim 3
luni; 

• contestaţia prealabilă împotriva
actului administrativ va putea fi sus ţi -

nută şi oral, în vederea accelerării pro -
cedurii prealabile de contestare a
actului fiscal; 

• instanţele vor putea fi sesizate cu
cerere de chemare în judecată pentru
anularea actului administrativ (fără ca
aceasta să mai poată fi respinsă ca
pre matură), în condiţiile în care orga -
nul fiscal depăşeşte termenul maxim
de soluţionare a contestaţiei preala -
bile; 

• instanţele judecătoreşti se vor
pronunţa asupra fondului cauzei (fără
a mai fi necesară resesizarea orga nu -

lui fiscal), chiar şi în cazul în care
res pin gerea contestaţiei prealabile
a inter venit strict pentru motive

procedurale; 
• refuzul nemotivat de emitere a

unui act administrativ va fi contestat
direct în instanţă;

• contribuabilii nu vor mai datora
penalităţi pe perioada de suspendare
a efectelor actului administrativ fiscal; 

• limitele maxime ale cauţiunii, care
se va depune de contribuabil pentru
sus pendarea executării a unui act
fiscal, se vor reduce; 

• măsurile asigurătorii dispuse de
organul fiscal se vor desfiinţa de drept
în interval de 6 luni (sau, în mod ex -
cep ţional, 1 an) în cazul în care, în
aceas tă perioadă, nu a fost emis titlul
de creanţă. 

Chiar dacă Noul Cod de Proce du -
ră Fiscală nu are potenţialul de a re -
voluţiona procedurile de administrare
a creanţelor fiscale şi cu toate că în
cuprinsul său se găsesc şi prevederi
ambi gue, susceptibile să creeze pre -
mi sele unor abuzuri din partea orga -
ne lor fiscale (e.g. circumstanţierea in -
su fi cientă a cazurilor în care se poa te
proceda la un control inopinat), preve -
de rile enumerate mai sus sunt opor -
tune şi au capacitatea de a pune capăt
unor controverse privind interpretarea
şi aplicarea legii procesual fiscale care
trenează de ani de zile. 
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În paralel, fiecare casă de expediții
are acces la lista consultanților pro pri -
i lor mărfuri publicate. „Nimeni nu poate
ve dea datele de contact ale expe di -
to rului până nu dă click, ceea ce îl în -
scrie automat într-o listă. Este total
ilogic ca expeditorul să fie sunat de
către o firmă care nu a vizualizat mar -
fa. În paralel, se poate face verificarea
licenței de transport și a copiei confor -
me a vehiculului comunicat pentru
trans port“, a precizat Mihai Stoica. 

Şi transportatorul poate verifica
dacă expeditorul mărfii are licență de
intermediere. Un alt amănunt care
poate fi important ţine de faptul că
Bur saTransport pune la dispoziţia
utilizatorilor un link către portalul unde
se poate verifica statutul ANAF al ex -
pe ditorului. Trebuie ţinut cont de faptul
că, în cazul în care acesta, în urma
unor datorii la Stat este declarat inactiv
de către ANAF, transportatorul nu îşi
va putea deduce TVA. „Mesajul pe
care dorim să îl transmitem este că
noi punem dispoziția utilizatorilor mai
multe instrumente de siguranță, pe
lângă verificările pe care încercăm să
le facem, în momentul în care inter -
ac ționăm cu companiile. De ase me -
nea, sunt firme care nici nu apucă să
intre în BursaTransport, pentru că, în
urma verificărilor, ne dăm seama că
intențiile lor nu sunt curate“, a conclu -
zio nat Mihai Stoica. 

Fraude în
descreştere
Dar există şi veşti bune. Potrivit

lui Daniel Biro, șeful Serviciului 1 din
ca drul DICE - IGPR, activitatea de
frau dare a firmelor de transport n-a
cu nos cut, în ultimul an, o creștere ci,
din con tră, o descreștere, ca urmare
a ac ţiu nilor întreprinse de Poliția
Română și ale altor agenții de aplicare
a legii. „Parteneriatul dintre Poliția Ro -
mână, prin instituțiile sale specializate
şi struc tu rile private, a devenit o con -
stan tă“, a subliniat Daniel Biro, adău -
gând că o biectivul principal al Direcției
de In vestigare a Criminalității Econo -
mice este asigurarea climatului de
legalitate în mediul de afaceri, comba -
te rea eva ziunii fiscale, a contrabandei,
corupției, contrafacerii de mărfuri şi
infracțiunilor privind asigurarea con -
cu ren țialității și competitivității. Iar
acest lucru se rea li zează prin utilizarea
informațiilor pri mite din toate sursele,
inclusiv din se si zările transmise de
mediul privat. „Unul dintre elementele
esen țiale pen tru ca noi să putem acțio -
na este să fim sesizați, iar sesizarea
să fie făcută în timp util“, a ţinut el să

precizeze. Iată însă un studiu de caz
eloc vent privind modul în care mediul
privat poa te colabora cu Direcția de
Inves ti gare a Criminalității Economice
- IGPR.

Furt de cafea
09.05.2014 - O companie italiană

solicită prin bursa de transport ofertă
pentru un transport pe ruta Pra -
ga/Cehia – Pistoia/Italia. SC Mony
Cory Vivi SRL din Răteşti, judeţul Ar -
geş, acceptă să efectueze transportul,
iar marfa (cafea verde în valoare de
50.000 de dolari) este încărcată la
Pra ga într-un vehicul al societății cu
des tinația Pistoia, Italia.

09-19.05.2014 - Urmează o pe -
rioa dă de temporizare în care trans -
por tatorul invocă diverse motive pen -
tru a justifica întârzierea prestării
ser vi ciului. În realitate, marfa este
trans portată din Praga la Budapesta
și apoi la Oradea și Timișoara, unde
se încearcă a fi comercializată fără
do cumente justificative.

22.05.2014 - IGPR DICE este
sesizată printr-o plângere cu privire
la comiterea infracțiunii de înșelăciune
în dauna SC Autotansporti Pozzoni
Eniroco&C SRL Italia.

A fost deschis dosarul penal, iar
Poliția Română a emis inclusiv cereri
de cooperare internațională cu au to -
ri tățile din Cehia și Ungaria. Sesizarea
a fost transmisă la IPJ Argeș, care,
sub coordonarea DICE IGPR, a reușit,
în urma acţiunilor întreprinse, recu pe -
ra rea integrală a încărcăturii, care a
fost depistată în apropiere de Schitu
Goleşti din zona Târgoviște, unde es -
cro cii găsiseră o posibilitate de a co -
mercializa marfa fără acte. În urma
per chezițiilor, s-a constatat că ei au

mai făcut astfel de înșelăciuni. Intere -
sant este că escrocii foloseau un auto -
vehicul pe care îl cumpăraseră de la
o firmă din Brașov cu permisiunea de
a-l înmatricula ulterior, context în care
au încheiat contractul de vânzare-
cum părare, dar nu au mai mers la Di -
recția Regim Permise și Înmatriculări
pentru a radia mașina și a o înma tri -
cula pe numele noului proprietar. Ini -
țial, acest lucru a indus poliţia în eroa -
re, mai ales că vehiculul în cauză
apar ținuse unei firme foarte serioase. 

02.06.2014 - A fost înregistrată și
plângerea SC Ros Production SRL
Tecuci, de asemenea prejudiciată de
SC Mony Cory Vivi SRL.

Rezultatele
În cadrul acestei acţiuni organizate

de IPJ Argeș, sub coordonarea DICE
IGPR, au fost efectuate 6 percheziţii
do  miciliare. Au fost identificați Corina
Con stantinescu și Ion Laurențiu Pruiu
(reținuți 24 de ore) și ulterior arestați
preventiv de către Tribunalul Argeș,
iar Ju decătoria Topoloveni a dispus
ares tarea preventivă în lipsă a incul -
pa tului Nicolae Vivi Anghel (înşe lă -
ciune, şantaj şi fals în înscrisuri sub
sem natură pri vată). De asemenea, a
fost instituit seches tru asigurător şi au
fost indispo ni bilizate două autove hi -
cule (ansamblul auto, autocamion, fo -
lo sit la săvârşirea faptelor şi un auto -
turism Dacia Logan), în valoare totală
de aproximativ 50.000 de euro. Prin
rechizitoriul Parchetului de pe lângă
Judecătoria Topoloveni din data de
14.08.2014 s-a dispus trimi te rea în ju -
decată față de 6 inculpați (5 per soane
fizice şi o persoană juridică), do sarul
aflându-se în prezent în stare de ju -
de cată pe rolul Judecătoriei Topo lo -
veni.

Meda BORCESCU
meda.borcescu@ziuacargo.ro

Direcția de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IGPR poate fi
contactată la adresa de e-mail economic@politiaromana.ro

Daniel Biro, 
șeful serviciului 1 

din cadrul 
DICE - IGPR:

„Le recomand agenţilor
economici să obțină cât mai
multe informații despre
firma cu care încheie un
contract și despre persoana
de contact. O altă
recomandare este ca plata
să se facă prin bancă;
astfel, există urme și poți
găsi banii sau persoana.
Este indicat să se evite
plățile în numerar în astfel
de situații, mai ales când
sunt la distanțe
apreciabile.“

Începând cu 1 ianuarie 2016, devin aplicabile prevederile Noului
Cod de Procedură Fiscală adoptat de Parlamentul României prin
Legea nr. 207 din 20 iulie 2015 - spre deosebire de Noul Cod Fiscal
- promulgat de către Preşedintele României la numai câteva zile
diferenţă.

NOUL COD DE PROCEDURĂ FISCALĂ

Toate-s noi sau vechi
sunt toate?


