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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 16-06-2019 

Articolul 46 
Conţinutul şi motivarea actului administrativ fiscal 

(1) Actul administrativ fiscal se emite în scris, pe suport hârtie sau în formă electronică. 

(2) Actul administrativ fiscal emis pe suport hârtie cuprinde următoarele elemente: 

a) denumirea organului fiscal emitent; 

b) data la care a fost emis şi data de la care îşi produce efectele; 

c) datele de identificare a contribuabilului/plătitorului şi, dacă este cazul, datele de 
identificare a persoanei împuternicite de contribuabil/plătitor; 

d) obiectul actului administrativ fiscal; 

e) motivele de fapt; 

f) temeiul de drept; 

g) numele şi calitatea persoanelor împuternicite ale organului fiscal, potrivit legii; 

h) semnătura persoanelor împuternicite ale organului fiscal, potrivit legii, precum şi 
ştampila organului fiscal emitent; 

i) posibilitatea de a fi contestat, termenul de depunere a contestaţiei şi organul fiscal la 
care se depune contestaţia; 

j) menţiuni privind audierea contribuabilului/plătitorului. 

(3) Actul administrativ fiscal emis în formă electronică cuprinde elementele prevăzute la 
alin. (2), cu excepţia elementelor prevăzute la lit. h). 

(4) Actul administrativ fiscal emis în formă electronică de organul fiscal central se 
semnează cu semnătura electronică extinsă a Ministerului Finanţelor Publice, bazată pe 
un certificat calificat. 

(5) Actul administrativ fiscal emis în formă electronică de organul fiscal local se 
semnează cu semnătura electronică extinsă a autorităţii administraţiei publice locale din 
care face parte organul fiscal local emitent, bazată pe un certificat calificat. 

(6) Actul administrativ fiscal emis în condiţiile alin. (2) şi tipărit prin intermediul unui 
centru de imprimare masivă este valabil şi în cazul în care nu poartă semnătura 
persoanelor împuternicite ale organului fiscal, potrivit legii, şi ştampila organului emitent, 
dacă îndeplineşte cerinţele legale aplicabile în materie. 
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(7) Prin ordin al preşedintelui A.N.A.F. se stabilesc categoriile de acte administrative 
fiscale care se emit, în condiţiile alin. (6), de către organul fiscal central. 

(8) Prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, cu avizul 
Ministerului Finanţelor Publice se stabilesc categoriile de acte administrative fiscale care 
pot fi emise în condiţiile alin. (6) de către organele fiscale locale. În cazul în care organul 
fiscal local are în dotare sau are acces la un centru de imprimare masivă consiliile locale 
stabilesc, prin hotărâre, dacă organul fiscal local din cadrul autorităţii administraţiei 
publice locale respective poate emite acte administrative fiscale în condiţiile alin. (6). 

---------- 
Alin. (8) al art. 46 a fost modificat de pct. 2 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ 
nr. 50 din 27 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 3 
noiembrie 2015, prin modificarea unei sintagme. 

(9) Actul administrativ fiscal se consideră emis şi înregistrat la organul fiscal astfel: 

a) la data semnării acestuia de către persoana împuternicită din cadrul organului fiscal, 
în cazul actului administrativ fiscal emis pe suport hârtie; 

b) la data generării actului, în cazul actului administrativ fiscal emis pe suport hârtie şi 
tipărit prin intermediul unui centru de imprimare masivă; 

c) la data aplicării semnăturii electronice extinse, în cazul actului administrativ fiscal emis 
în formă electronică. 

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

