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A M E N Z I L E

prevazute de Legea nr. 571 / 2003 – privind Codul Fiscal

A. LIMITELE MINIME SI MAXIME ALE AMENZILOR IN CAZUL PERSOANELOR FIZICE

NIVELURILE  PENTRU
ANUL 2018

Indexare cf. art.491
din Legea 227/2015

%

NIVELURILE  PENTRU
ANUL 2019

Art. 493 alin. (3) din Codul Fiscal

a) – contraventia prevazuta la alin. (2) lit.(a)  sa se sanctioneze cu amenda : 70 lei pentru depunerea peste 
termen a declaratiilor de 
impunere cu o vechime de pana
la 1 an

279 lei pentru depunerea peste 
termen a declaratiilor de 
impunere cu o vechime de peste
1 an

1.3 71  lei pentru depunerea 
peste termen a 
declaratiilor de impunere 
cu o vechime de pana la 1 
an

283 lei pentru depunerea 
peste termen a 
declaratiilor de impunere 
cu o vechime de peste 1 an

b) – contraventia prevazuta la alin. (2) lit. (b) sa se sanctioneze cu amenda : 279 lei pentru nedepunerea 
declaratiilor de impunere cu o 
vechime de pana la 1 an

696 lei pentru nedepunerea 
declaratiilor de impunere cu o 
vechime de peste 1 an

1.3 283 lei pentru 
nedepunerea declaratiilor 
de impunere cu o vechime
de pana la 1 an

705 lei pentru 
nedepunerea declaratiilor 
de impunere cu o vechime
de peste 1 an

Art.493 alin. (4) din Codul Fiscal

Incalcarea normelor tehnice privind tiparirea, vanzarea, evidenta si gestionarea 
dupa caz a abonamentelor si a biletelor de intrare la spectacole constituie 
contraventie si se sanctioneaza cu amenda :

de la 325 lei – la 1578 lei 1.3 de la 329 lei – la 1599 lei

B. LIMITELE MINIME SI MAXIME ALE AMENZILOR IN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE



Art. 493 alin(. 5) din Codul fiscal NIVELURILE  PENTRU
ANUL 2018

Indexare cf.
art.491 din Legea

227/2015 

 %

NIVELURILE  PENTRU
ANUL 2019

In cazul persoanelor juridice, limitele minime si maxime ale amenzilor prevazute la art. 493 al. 3 si 4 se majoreaza cu 300%, respectiv :

a) – contraventia prevazuta la alin. (2) lit. (a) sa se sanctioneze cu amenda : 280 lei pentru depunerea peste 
termen a declaratiilor de 
impunere cu o vechime de pana
la 1 an 

1116 lei pentru depunerea peste
termen a declaratiilor de 
impunere cu o vechime de peste
1 an

1.3 284 lei pentru depunerea 
peste termen a declaratiilor 
de impunere cu o vechime de
pana la 1 an 

1131 lei pentru depunerea 
peste termen a declaratiilor 
de impunere cu o vechime de
peste 1 an

b)- contraventia prevazuta la alin. (2) lit. (b) sa se sanctioneze cu amenda : 1116 lei pentru nedepunerea 
declaratiilor de impunere cu o 
vechime de pana la 1 an

2784 lei pentru nedepunerea 
declaratiilor de impunere cu o 
vechime de peste 1 an

1.3 1131 lei pentru nedepunerea
declaratiilor  de impunere cu
o vechime de pana la 1 an

2820 lei pentru nedepunerea
declaratiilor  de impunere cu
o vechime de peste 1 an

Art. 493 alin. (4) din Codul Fiscal

Incalcarea normelor tehnice privind tiparirea, vanzarea, evidenta si gestionarea 
dupa caz a abonamentelor si a biletelor de intrare la spectacole constituie 
contraventie si se sanctioneaza cu amenda 

De la 1300 lei – la 6312 lei. 1.3 De la 1317 lei – la 6394 lei.

Art. 493 alin. (4^1) din Codul Fiscal

 Necomunicarea informatiilor si a documentelor de natura celor prevazute la art.
494 alin. (12) in termen de cel mult 15 zile lucratoare de la data primirii 
solicitarii constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda .

De la 500 lei – la 2500 lei. 1.3 De la 507 lei – la 2533 lei.

Nota     : Activitatea de constatare, impunere si urmarire intra in competenta inspectorilor din cadrul Compartimentului Venituri.

Art.493 alin(8)  Contravenţiilor prevăzute în prezentul capitol li se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.


