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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 47 
Comunicarea actului administrativ fiscal 

(1) 
Actul administrativ fiscal trebuie comunicat contribuabilului/ plătitorului căruia îi este 
destinat. În situaţia contribuabilului/ plătitorului fără domiciliu fiscal în România, care şi-a 
desemnat împuternicit potrivit art. 18 alin. (4), precum şi în situaţia numirii unui curator 
fiscal, în condiţiile art. 19, actul administrativ fiscal se comunică împuternicitului sau 
curatorului, după caz. 
(2) 
Actul administrativ fiscal emis pe suport hârtie poate fi comunicat fie prin poştă potrivit 
alin. (3)-(7), fie prin remitere la domiciliul fiscal al contribuabilului/plătitorului ori 
împuternicitului sau curatorului acestuia potrivit alin. (8)-(12), fie prin remitere la sediul 
organului fiscal potrivit alin. (13), iar actul administrativ fiscal emis în formă electronică 
se comunică prin mijloace electronice de transmitere la distanţă potrivit alin. (15)-(17). 
(3) 
Actul administrativ fiscal emis pe suport hârtie se comunică contribuabilului/plătitorului 
ori împuternicitului sau curatorului acestora, la domiciliul fiscal, prin poştă, cu scrisoare 
recomandată cu confirmare de primire. 
(4) 
În cazul în care comunicarea potrivit alin. (3) nu a fost posibilă, aceasta se realizează 
prin publicitate potrivit alin. (5)-(7). 
(5) 
Comunicarea prin publicitate se efectuează prin afişarea unui anunţ în care se 
menţionează că a fost emis actul administrativ fiscal pe numele contribuabilului/
plătitorului, după cum urmează: 
a) 
în cazul actelor administrative fiscale emise de organul fiscal central prin afişarea 
anunţului, concomitent, la sediul organului fiscal emitent şi pe pagina de internet a 
A.N.A.F.; 
b) 
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în cazul actelor administrative fiscale emise de organul fiscal local prin afişarea anunţului, 
concomitent, la sediul organului fiscal emitent şi pe pagina de internet a autorităţii 
administraţiei publice locale respective. 
(6) 
Anunţul prevăzut la alin. (5) se menţine afişat cel puţin 60 de zile de la data publicării 
acestuia şi conţine următoarele elemente: 
a) 
numele şi prenumele sau denumirea contribuabilului/ plătitorului; 
b) 
domiciliul fiscal al contribuabilului/plătitorului; 
c) 
denumirea, numărul şi data emiterii actului administrativ fiscal. 
(7) 
În cazul în care actul administrativ fiscal se comunică prin publicitate, acesta se consideră 
comunicat în termen de 15 zile de la data afişării anunţului. 
(8) 
Prin excepţie de la prevederile alin. (3), organul fiscal competent poate decide 
comunicarea actului administrativ fiscal emis pe suport hârtie, prin remiterea, sub 
semnătură, la domiciliul fiscal al contribuabilului/plătitorului ori împuternicitului sau 
curatorului acestuia, prin angajaţii proprii ai organului fiscal. 
(9) 
Dacă în procedura comunicării actului administrativ fiscal prin remitere potrivit alin. (8) 
destinatarul refuză primirea actului sau nu este găsit la domiciliul fiscal, se afişează pe 
uşa acestuia o înştiinţare. 
(10) 
În situaţia în care contribuabilul/plătitorul ori împuternicitul sau curatorul acestuia refuză 
primirea actului administrativ fiscal potrivit alin. (9), actul se consideră comunicat la data 
afişării înştiinţării.  
(11) 
În situaţia în care contribuabilul/plătitorul ori împuternicitul sau curatorul acestuia nu 
este găsit la domiciliul fiscal potrivit alin. (9), contribuabilul/plătitorul ori împuternicitul 
sau curatorul acestuia este în drept să se prezinte, în termen de maximum 15 zile de la 
data afişării înştiinţării, la sediul organului fiscal emitent pentru a i se comunica actul 
administrativ fiscal. În situaţia în care contribuabilul/plătitorul ori împuternicitul sau 
curatorul acestuia nu se prezintă în acest termen, actul se consideră comunicat la 
împlinirea acestui termen. 
(12) 
Înştiinţarea prevăzută la alin. (9) trebuie să cuprindă: 
a) 
denumirea organului fiscal emitent; 
b) 
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numele şi prenumele celui care a făcut afişarea şi funcţia acestuia; 
c) 
numele, prenumele şi domiciliul fiscal al celui înştiinţat; 
d) 
denumirea, numărul şi data emiterii actului administrativ fiscal în legătură cu care se face 
înştiinţarea; 
e) 
anul, luna, ziua şi ora când afişarea a fost făcută; 
f) 
menţiuni cu privire la data la care se consideră comunicat actul administrativ fiscal, 
potrivit alin. (10) sau (11); 
g) 
semnătura celui care a afişat înştiinţarea. 
(13) 
Actul administrativ fiscal emis pe suport hârtie poate fi comunicat şi prin remiterea, sub 
semnătură, la sediul organului fiscal emitent ori de câte ori contribuabilul/plătitorul sau 
împuternicitul ori curatorul acestora se prezintă la sediul organului fiscal şi solicită acest 
lucru. 
(14) 
Ori de câte ori comunicarea se realizează prin publicitate, potrivit alin. (5) sau prin 
afişare potrivit alin. (9), organul fiscal întocmeşte un proces-verbal. Procesul-verbal se 
întocmeşte şi în situaţia în care contribuabilul/plătitorul ori împuternicitul sau curatorul 
acestora primeşte actul administrativ fiscal, dar refuză să semneze dovada de înmânare 
ori, din motive întemeiate, nu o poate semna.  
(15) 
Actul administrativ fiscal emis în formă electronică se comunică prin mijloace electronice 
de transmitere la distanţă ori de câte ori contribuabilul/plătitorul a optat pentru această 
modalitate de emitere şi de comunicare, iar acesta se consideră comunicat în termen de 
15 zile de la data transmiterii actului către contribuabil/plătitor ori împuternicitul sau 
curatorul acestora. 
(16) 
În cazul actelor administrative fiscale emise de către organul fiscal central, mijloacele 
electronice de transmitere la distanţă, procedura de comunicare a actelor administrative 
fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, precum şi condiţiile în care 
aceasta se realizează se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice, cu avizul 
Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale. Actele administrative fiscale emise 
de organul fiscal central care se transmit obligatoriu prin asemenea mijloace se stabilesc 
prin ordin al ministrului finanţelor publice. 

La data de 20-01-2019 Alineatul (16) din Articolul 47 , Capitolul IV , Titlul III a 
fost modificat de Punctul 1^-2, Punctul 22, Articolul I din LEGEA nr. 30 din 10 ianuarie 
2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 17 ianuarie 2019 
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(16^1) 
În scopul comunicării actelor administrative prevăzute la alin. (16), organul fiscal central 
poate să înregistreze din oficiu contribuabilii/plătitorii în sistemul de comunicare 
electronică prin mijloace electronice de transmitere la distanţă. Procedura de înregistrare 
din oficiu se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice. 

La data de 20-01-2019 Articolul 47 din Capitolul IV , Titlul III a fost completat de 
Punctul 1^-3, Punctul 22, Articolul I din LEGEA nr. 30 din 10 ianuarie 2019, publicată 
în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 17 ianuarie 2019 

(16^2) 
Comunicarea actelor administrative fiscale prevăzute la art. 46 alin. (6), pentru 
contribuabilii/plătitorii care au fost înregistraţi din oficiu potrivit alin. (16^1) şi nu au 
accesat sistemul de comunicare electronică în termen de 15 zile de la comunicarea 
datelor referitoare la înregistrare, se realizează doar prin publicitate potrivit alin. (5)-(7). 

La data de 20-01-2019 Articolul 47 din Capitolul IV , Titlul III a fost completat de 
Punctul 1^-3, Punctul 22, Articolul I din LEGEA nr. 30 din 10 ianuarie 2019, publicată 
în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 17 ianuarie 2019 

(17) 
În cazul actelor administrative fiscale emise de organul fiscal local, mijloacele electronice 
de transmitere la distanţă, procedura de comunicare a actelor administrative fiscale prin 
mijloace electronice de transmitere la distanţă, precum şi condiţiile în care aceasta se 
realizează se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale, administraţiei publice 
şi fondurilor europene, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice şi al Ministerului 
Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale. Pentru organul fiscal local, consiliul local 
stabileşte, prin hotărâre, în funcţie de capacitatea tehnică disponibilă, mijloacele 
electronice de transmitere la distanţă ce urmează a fi utilizate de către respectivul organ 
fiscal local. 
(18) 
Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul societăţilor aflate în procedura 
insolvenţei sau în dizolvare, potrivit legii, comunicarea actului administrativ fiscal se face 
administratorului judiciar/lichidatorului judiciar la locul indicat de acesta ori de câte ori se 
solicită, în scris, acest lucru. 
(19) 
În termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data emiterii actului administrativ fiscal, 
organul fiscal trebuie să iniţieze acţiunile pentru comunicarea actului. 

La data de 03-09-2017 Articolul 47 din Capitolul IV , Titlul III a fost modificat de 
Punctul 9, Articolul I din ORDONANŢA nr. 30 din 30 august 2017, publicată în 
MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 31 august 2017 
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