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Articolul 18 
Împuterniciţii 

(1) În relaţiile cu organul fiscal contribuabilul/plătitorul poate fi reprezentat printr-un 
împuternicit. Conţinutul şi limitele reprezentării sunt cele cuprinse în împuternicire sau 
stabilite de lege, după caz. Desemnarea unui împuternicit nu îl împiedică pe contribuabil/
plătitor să îşi îndeplinească personal obligaţiile prevăzute de legislaţia fiscală, chiar dacă 
nu a procedat la revocarea împuternicirii potrivit alin. (2). 

(2) Împuternicitul este obligat să depună la organul fiscal actul de împuternicire, în 
original sau în copie legalizată. Revocarea împuternicirii operează faţă de organul fiscal 
de la data depunerii actului de revocare, în original sau în copie legalizată. 

(3) În cazul reprezentării contribuabilului/plătitorului în relaţia cu organul fiscal prin 
avocat, forma şi conţinutul împuternicirii sunt cele prevăzute de dispoziţiile legale privind 
organizarea şi exercitarea profesiei de avocat. 

(4) Contribuabilul/Plătitorul fără domiciliu fiscal în România, care are obligaţia de a 
depune declaraţii la organul fiscal, trebuie să desemneze un împuternicit, cu domiciliul 
fiscal în România, care să îndeplinească, în numele şi din patrimoniul contribuabilului/
plătitorului, obligaţiile acestuia din urmă faţă de organul fiscal. 

(5) Dispoziţiile alin. (4) nu se aplică: 

a) contribuabilului/plătitorului care are rezidenţa într-un stat membru al Uniunii 
Europene, respectiv al Spaţiului Economic European; 

b) contribuabilului/plătitorului care are rezidenţa într-un stat care este parte a unui 
instrument juridic internaţional semnat de România şi care cuprinde prevederi privind 
cooperarea administrativă în domeniul fiscal şi recuperarea creanţelor fiscale. 

(6) Prevederile prezentului articol sunt aplicabile şi reprezentanţilor fiscali desemnaţi 
potrivit Codului fiscal, dacă legea nu prevede altfel. 
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