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Sancţiuni 

 

 

 

1.In cazul persoanelor fizice 

 

 

             

 

 

2.In cazul persoanelor juridice 

 

 

Depunerea peste termen a declaraţiilor de impunere prevăzute la art. 254 alin. (5) şi (6), art. 259 alin. 

(6) şi (7), art. 264 alin. (4), art. 267 alin. (14) lit. b), art. 277 alin. (2), art. 281 alin. (2) şi art. 290 din 

Codul fiscal se sancţioneazã cu amendã de la 280 lei la 1116 lei 

 Nedepunerea declaraţiilor de impunere prevăzute la art. 254 alin. (5) şi (6), art. 259 alin. (6) şi (7), 

art. 264 alin. (4), art. 267 alin. (14) lit. b), art. 277 alin. (2), art. 281 alin. (2) şi art. 290 din Codul 

fiscal se sancţioneazã cu amendã de la 1116 lei la 2784 lei 

Incalcarea normelor tehnice privind tiparirea, inregistrarea, 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. 

  

Depunerea peste termen a declaraţiilor de impunere prevăzute la art. 254 alin. (5) şi (6), art. 259 alin. 

(6) şi (7), art. 264 alin. (4), art. 267 alin. (14) lit. b), art. 277 alin. (2), art. 281 alin. (2) şi art. 290 din 

Codul fiscal se sancţioneazã cu amendã de la 70 lei la 279 lei 

 Nedepunerea declaraţiilor de impunere prevăzute la art. 254 alin. (5) şi (6), art. 259 alin. (6) şi (7), 

art. 264 alin. (4), art. 267 alin. (14) lit. b), art. 277 alin. (2), art. 281 alin. (2) şi art. 290 din Codul 

fiscal se sancţioneazã cu amendã de la 279 lei la 696 lei 

Incalcarea normelor tehnice privind tiparirea, inregistrarea, vanzarea, evidenta si gestionarea, după 

caz, a abonamentelor si a biletelor de intrare la spectacole constituie contraventie si se sanctioneaza 

cu amenda de la 325  lei la 1578 lei. 


