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                        MODIFICĂRI ADUSE CODULUI DE PROCEDURĂ FISCALĂ urmare a Legii 212/2018 *  

- tabel comparativ- 
 

Forma Codului de procedur ă fiscal ă în vigoare 
înainte de modific ările aduse de Legea 212/2018 

Forma Codului de procedur ă fiscal ă în vigoare 
DUPĂ modific ările aduse de Legea 212/2018  

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. 
    (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 1 milion lei; 
    b) măsura de diminuare a pierderii fiscale în cuantum de până la 1 
milion 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 

  ARTICOLUL 272, alineatele (2) - (5) se modifică: 
 
 
 
 
 
 
 
    "(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 
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pentru care competenţa de soluţionare a contestaţiei revine structurii 
specializate de soluţionare a contestaţiilor din cadrul direcţiilor 
generale regionale ale finanţelor publice. 
    (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 1 milion lei; 
    b) măsura de diminuare a pierderii fiscale în cuantum de până la 1 
milion 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. 
    (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 1 milion 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. 
 
    (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 1 milion lei sau mai mare; 
    b) măsura de diminuare a pierderii fiscale în cuantum de 1 milion 
lei sau mai mare; 
    c) 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.; 

pentru care competenţa de soluţionare a contestaţiei revine 
structurii specializate de soluţionare a contestaţiilor din cadrul 
direcţiilor generale regionale ale finanţelor. 
    (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. 
    (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. 
    (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) 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.; 



  Page 3 of 3

 
    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. 

 

 
    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. 
---------------------------------------------------------- 
    Noile prevederi se aplică contestaţiilor depuse după data intrării 
în vigoare a Legii 212/2018. 
 

 
 
 

* LEGEA 212/2018 pentru modificarea şi completarea Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 şi a altor acte normative 
 a fost publicată în Monitorul Oficial  658 din 30 iulie 2018. 

 
 
 
 
 
                                                                     Material informativ elaborat la data de 30.08.2018                    


