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INFORMARE
trimiterile poștale cu plată ramburs se raportează către organul fiscal

(Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 67/2022)

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 67/2022 privind unele măsuri fiscale, precum și pentru
modificarea și completarea art.59 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, publicată
în Monitorul Oficial nr. 494 din 18 Mai 2022

Se completează articolului 59 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu alineatele
(2^1)-(2^5). Acestea se referă la:

 Obligația furnizorului de servicii poștale de trimitere contra ramburs de a furniza lunar organului
fiscal central informații referitoare la trimiterile poștale care au ca particularitate achitarea de
către destinatar expeditorului, prin intermediul rețelei poștale, a contravalorii bunului care face
obiectul trimiterii poștale înregistrate. Scopul acestui demers este asigurarea conformării fiscale.

 Se reglementează informațiile care vor fi furnizate, referitoare la trimiterile poștale (numărul de
înregistrare și data trimiterii poștale;datele de identificare a expeditorului;numele și prenumele în cazul
persoanelor fizice și denumirea în cazul persoanelor juridice destinate; adresele de expediție, respectiv
livrare;contravaloarea bunului livrat).

 Perioada de stocare a datelor este de 5 ani, calculată de la data primirii de către organul fiscal
central, urmând ca datele să fie șterse automat după împlinirea acestui termen.

 Furnizorul de servicii poștale informează persoanele ale căror date cu caracter personal sunt
prelucrate privind transmiterea acestora către organul fiscal central.

 Persoanele ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate potrivit alin.(2^1) beneficiază de
toate drepturile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al
Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea
datelor cu caracter personal și privind lebera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei
95/46/CE ( Regulamentul general privind potecția datelor)”

 Furnizarea informațiilor se face prin completarea unei declarații pe propria răspundere de către
contribuabili/plătitori după caz, de către furnizorii de servicii poștale de trimetere contra ramburs.
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