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Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală 

Art. 215 
Începerea termenului de prescripţie 
(1) Dreptul organului de executare silită de a cere executarea silită a creanţelor fiscale se prescrie în 
termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a luat naştere acest drept. 
(2) Termenul de prescripţie prevăzut la alin. (1) se aplică şi creanţelor provenind din amenzi 
contravenţionale. 
Art. 216 
Suspendarea termenului de prescripţie 
Termenul de prescripţie prevăzut la art. 215 se suspendă: 
a) în cazurile şi în condiţiile stabilite de lege pentru suspendarea termenului de prescripţie a dreptului 
la acţiune; 
b) în cazurile şi în condiţiile în care suspendarea executării este prevăzută de lege ori a fost dispusă de 
instanţa judecătorească sau de alt organ competent, potrivit legii; 
c) pe perioada valabilităţii înlesnirii acordate potrivit legii; 
d) cât timp debitorul îşi sustrage veniturile şi bunurile de la executarea silită; 
e) în alte cazuri prevăzute de lege. 
Art. 217 
Întreruperea termenului de prescripţie 
Termenul de prescripţie prevăzut la art. 215 se întrerupe: 
a) în cazurile şi în condiţiile stabilite de lege pentru întreruperea termenului de prescripţie a dreptului 
la acţiune; 
b) pe data îndeplinirii de către debitor, înainte de începerea executării silite sau în cursul acesteia, a 
unui act voluntar de plată a obligaţiei prevăzute în titlul executoriu ori a recunoaşterii în orice alt mod a 
datoriei; 
c) pe data îndeplinirii, în cursul executării silite, a unui act de executare silită; 
d) la data comunicării procesului-verbal de insolvabilitate fără bunuri şi venituri urmăribile; 
e) în alte cazuri prevăzute de lege. 
Art. 218 
Efecte ale împlinirii termenului de prescripţie 
(1) Dacă organul de executare silită constată împlinirea termenului de prescripţie a dreptului de a cere 
executarea silită a creanţelor fiscale, acesta va proceda la încetarea măsurilor de realizare şi la scăderea 
acestora din evidenţa creanţelor fiscale. 
(2) Sumele achitate de debitor în contul unor creanţe fiscale, după împlinirea termenului de prescripţie, 
nu se restituie. 
Art. 219 
Prescripţia dreptului de a cere restituirea 
Dreptul contribuabilului/plătitorului de a cere restituirea creanţelor fiscale se prescrie în termen de 5 
ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a luat naştere dreptul la restituire. 
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