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Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.
Art. I. - Articolul 7 din Ordonanta Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea
cazierului fiscal, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 664 din 23 iulie 2004, cu
modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 7. (1) Contribuabilii care au inscrise date in cazierul fiscal se scot din evidenta daca se afla in
urmatoarele situatii:
a) faptele pe care le-au savarsit nu mai sunt sanctionate de lege;
b) a intervenit reabilitarea de drept sau judecatoreasca constatata prin hotarare judecatoreasca;
c) faptele inscrise in cazierul fiscal sunt sanctionate ca infractiuni si nu au mai savarsit fapte de
aceasta natura intr-o perioada de 5 ani de la data ramanerii definitive a ultimului act prin care au
fost sanctionate aceste fapte;
d) faptele inscrise in cazierul fiscal sunt sanctionate drept contraventii, cu exceptia faptelor
prevazute la lit. e), si nu au mai savarsit fapte de natura celor prevazute la art. 2 intr-o perioada de
un an de la data ramanerii definitive a ultimului act prin care au fost sanctionate aceste fapte, cu
conditia achitarii cuantumului amenzilor contraventionale. In situatia in care cuantumul amenzilor
nu a fost achitat in aceasta perioada, scoaterea din evidenta se realizeaza la data achitarii
amenzilor sau dupa implinirea unui termen de 5 ani de la data ramanerii definitive a ultimului act
prin care au fost sanctionate aceste fapte, in situatia in care cuantumul amenzilor nu a fost achitat;
e) faptele inscrise in cazierul fiscal sunt sanctionate drept contraventii la regimul produselor
accizabile si nu au mai savarsit fapte de natura celor prevazute la art. 2 intr-o perioada de 5 ani de
la data ramanerii definitive a ultimului act prin care au fost sanctionate aceste fapte;
f) au fost stinse creantele fiscale datorate ca urmare a atragerii raspunderii solidare cu debitorul
declarat insolvabil sau insolvent. Data scoaterii din evidenta este data stingerii creantelor fiscale,
insa nu mai devreme de un an de la data comunicarii deciziei organului fiscal competent ramase
definitiva in sistemul cailor administrative sau judiciare de atac. In situatia in care creantele fiscale
nu au fost stinse in termen de 5 ani de la comunicarea deciziei, scoaterea din evidenta se
realizeaza incepand cu aceasta data;
g) contribuabilul declarat inactiv a fost reactivat. Data scoaterii din evidenta este data reactivarii
contribuabilului in situatia in care acesta a fost declarat inactiv pentru cazul prevazut la art. 78 alin.
(5) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare, sau data implinirii unui termen de 3 luni de la data reactivarii
contribuabilului in situatia in care acesta a fost declarat inactiv pentru cazurile prevazute la art. 78
alin. (5) lit. b) sau c) din ordonanta mai sus mentionata;
h) decesul, respectiv radierea contribuabilului.
(2) In cazul in care in cazierul fiscal al contribuabililor aflati in una dintre situatiile prevazute la alin.
(1) exista si alte mentiuni cu privire la alte fapte, se sterg numai mentiunile care impun scoaterea
din evidenta."

Copyright © berg COMPUTERS srl str. Lugoj nr. 4 RO 307200 Ghiroda (DN6 km 550,7-langa Timisoara)
Tel: +40-256-225223 Fax: +40-256-225772 E-mail: bc@berg-computers.com www.berg-computers.com www.bcManager.ro

Act:

ORDONANTA 25

Autoritate
emitenta:
Publicat in:

GUVERNUL ROMANIEI

Privind:
In vigoare din

MO nr. 628/02.09.2011
modificarea art. 7 din Ordonanta Guvernului nr.
75/2001 privind organizarea si functionarea
cazierului fiscal
2 septembrie 2011

Art. II. - Prevederile art. I se aplica si in ceea ce priveste scoaterea din evidenta a faptelor si
situatiilor inscrise in cazierul fiscal la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, daca sunt
indeplinite conditiile prevazute de acesta.
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