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THE LETTER OF GUARANTEE - MEANS OF ENSURING TAX LIABILITIES
Alexandru-Mihnea Găină, Assist. Prof., PhD, University of Craiova

Abstract: The framework of the legislation in the tax field (the Fiscal Code and the Fiscal
Procedure Code) doesn’t specifically govern the types of establishment and enforcement of
the letter of guarantee in order to ensure the tax liabilities. In this respect, the letter of
guarantee is generically stipulated in the content of the Art. 127 of the Fiscal Procedure
Code, which limits to list the types of guarantees that can be constituted for taking the
measures specified in the Art. 126 of the same final regulatory action. Also, the concept of the
letter of guarantee is reflected in the content of the Orders of the Minister of Public Finance
no. 1853/2011 and no. 263/2010.
The letter of guarantee is also regulated by the provisions of the Art. 2321 of the Civil Code
(in force as of October 1st, 2011). Until the advent of this, the letter of guarantee was not
expressly regulated by our legislation. However, the letter of guarantee was used primarily in
commercial transactions as a means of guarantee on request. In this regard, the parties of the
letter used the requirements in the field of guarantees on demand of the International
Chamber of Commerce in Paris, namely Publication 458 until 30th of June 2010 and the
Publication 758 starting with 1st of July 2010.
Keywords: letter of guarantee; guarantee on demand; independent guarantee; tax liabilities;
enforced collection.

I. CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE
1. Introducere
Scrisoarea de garanţie bancară (denumită în continuare SGB) reprezintă o formă de
garanţie bancară autonomă. Aceste garanţii au apărut şi s-au dezvoltat după cel de-al doilea
război mondial, ca urmare a intensificării şi globalizării schimburilor comerciale, fiind
utilizate în special în cadrul raporturilor comerciale interne şi internaţionale. Ele sunt creaţia
practicii bancare internaţionale şi au la bază principul libertăţii de a contracta.
În scopul unificării uzanţelor în materia garanţiilor bancare autonome, Camera
Internaţională de Comerţ din Paris a elaborat mai multe Reguli Uniforme în materie, dar care
nu au caracter de acte normative pentru dreptul românesc. Odată cu intrarea în vigoare a
Noului Cod civil (denumit în continuare NCC), începând cu data de 01.10.2011, garanţiile
autonome au fost reglementate pentru prima dată în dreptul naţional ca instituţie juridică
distinctă.
În domeniul dreptului fiscal, scrisoarea de garanţie bancară a fost reglementată ca
formă de garantare încă de la intrarea în vigoare începând cu 01.01.2004 a Codului de
procedură fiscală (denumit în continuare CPF).
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2. Obiectivele lucrării
Având în vedere reglementarea recentă şi expresă a scrisorii de garanţie (bancară),
precum şi opiniile exprimate în literatura de specialitate şi jurisprudenţa naţională în domeniu,
prin această lucrare vom încerca să determinăm regimul juridic şi mecanismul de aplicare al
scrisorii de garanţie bancară în domeniul dreptului fiscal, precum şi problemele şi/sau
lacunele legislative în materie.
3. Metodologia lucrării
Pe parcursul lucrării metodologia utilizată are caracter abstract şi se bazează pe
evaluarea noţiunilor şi a conceptelor. Având în vedere obiectivele lucrării se va utiliza analiza
logică.
II. NOŢIUNI GENERALE PRIVIND SCRISOAREA DE GARANŢIE
BANCARĂ
1. Cadrul legal
Camera de Comerţ Internaţională de la Paris a creat primele uzanţe comerciale pentru
garantarea obligaţiilor în anul 1978 când a emis Regulile Uniforme pentru Garanţii (cunoscute
sub denumirea de Publicaţia 325). În anul 1995 aceeaşi instituţie a emis Regulile Uniforme
privind Garanţiile la Cerere (cunoscute sub denumirea de Publicaţia 458). Acestea au fost
revizuite în anul 2009 prin Regulile Uniforme privind Scrisorile de Garanţie Bancară
(cunoscute sub denumirea de Publicaţia 758) care au intrat în vigoare la 01.07.2010.
Conceptul de scrisoare de garanţie bancară nu este reglementat în mod expres de Noul
Cod civil. Cu toate acestea, în NCC este reglementată instituţia scrisorii de garanţie 1. Cum
aceasta reprezintă forma generică de garanţie autonomă, iar SGB este o specie a scrisorii de
garanţie, apreciem că reglementarea cadru a SGB este reprezentată de dispoziţiile art. 2321
din NCC.
În legislaţia specifică dreptului fiscal instituţia scrisorii de garanţie bancară este
amintită, cu titlu generic, de dispoziţiile art. 127 din Codul de procedură fiscală. Aceste
prevederi legale nu fac nicio referire cu privire la regimul juridic, natura juridică, modalităţile
de constituire sau efectele scrisorii de garanţie bancară.
De asemenea, cu privire la această instituţie se găsesc referiri şi în art. 1481 din Codul
de procedură fiscală, în Ordinul Ministrului Finanţelor Publice (denumit în continuare OMFP)
nr. 263/20102 şi, respectiv nr. 1853/20113. Spre deosebire de CPF în cuprinsul acestor acte
normative sunt prezentate şi alte elemente referitoare la scrisoarea de garanţie bancară,
precum forma, data emiterii scrisorii, valoarea şi obiectul, caracterul irevocabil şi
necondiţionat etc.
În acest sens a se vedea art. 2321 din NCC.
Pentru detalii a se vedea Capitolul III „Dispoziţii speciale privind soluţionarea solicitărilor de
rambursare”, lit. C, pct. 4.2. - 4.11. din Procedura de soluţionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe
valoarea adăugată cu opţiune de rambursare aprobată prin OMFP nr. 263/2010.
3
A se vedea art. 7 alin. 5 din Procedura de aplicare a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 29/2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată aprobată prin OMFP nr. 1853/2011.
1
2
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2. Noţiune
Pentru a defini scrisoarea de garanţie bancară, considerăm că trebuie avută în vedere
definiţia legală a scrisorii de garanţie care se regăseşte în dispoziţiile art. 2321 alin. 1 din
NCC potrivit cărora scrisoarea de garanţie este angajamentul irevocabil şi necondiţionat prin
care o persoană, denumită emitent, se obligă, la solicitarea unei persoane denumite
ordonator, în considerarea unui raport obligaţional preexistent, dar independent de acesta,
să plătească o sumă de bani unei terţe persoane‚ denumită beneficiar, în conformitate cu
termenii angajamentului asumat.
În literatura juridică4 scrisoarea de garanţie bancară a fost definită în sensul că
reprezintă un angajament scris asumat de o bancă (denumită banca garantă) în favoarea unei
persoane (denumită beneficiar), de a plăti acesteia o sumă de bani, în cazul în care o altă
persoană, denumită ordonator şi în contul căreia se emite garanţia nu a onorat o anumită
obligaţie asumată printr-un contract sau a onorat-o defectuos, faţă de beneficiarul garanţiei.
Ambele definiţii5 sunt lacunare, cel puţin din punct de vedere terminologic. Astfel,
apreciem că se utilizează în mod greşit termenul (noţiunea) de „angajament”. Alături de alte
opinii6, considerăm că ar fi fost mai potrivit a se utiliza termenul „contract” pentru a se defini
SGB.
Pornind de la prevederile legale menţionate şi având în vedere definiţiile doctrinare
apreciem că scrisoarea de garanţie bancară este contractul încheiat între o persoană (denumită
ordonator – contribuabilul în domeniul dreptului fiscal) şi o bancă (denumită garant sau
emitent) prin care aceasta se obligă în mod irevocabil şi necondiţionat ca la solicitarea unei
alte persoane (denumită beneficiar – organul fiscal în domeniul dreptului fiscal) să îi
plătească acesteia din urmă o sumă de bani în cazul în care contribuabilul nu îşi îndeplineşte
sau îşi îndeplineşte necorespunzător obligaţiile fiscale pentru care s-a solicitat emiterea
scrisorii de garanţie bancară.
În literatura juridică specifică dreptului fiscal s-a considerat că în cazul în care
scrisoarea de garanţie bancară se emite în vederea „garantării/asigurării” unor obligaţii
fiscale, vor fi urmate regulile specifice acesteia din dreptul comun7.
3. Natura juridică
Scrisoarea de garanţie bancară reprezintă un contract distinct de cel de fideiusiune şi
nu o subspecie a acestuia. Considerăm că această calificare distinctă este confirmată şi de
M. Negruş, Plăţi şi garanţii internaţionale. Ediţia a III-a, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2006, p. 334.
Pentru detalii privind noţiunea de (scrisoare de) garanţie bancară autonomă, a se vedea M-L. Magdo
Belu, Contracte Comerciale. Tradiţionale şi moderne, Ed. Tribuna Economică, Bucureşti, 1996, p. 327; O.
Căpăţână, B. Ştefănescu, Tratat de drept al comerţului internaţional. Vol. II. Partea specială, Ed. Academiei,
Bucureşti, 1987, p. 113; R.P. Vonica, Dreptul contractelor comerciale, Ed. Holding Reporter, Bucureşti, 1999,
p. 236; V. Pătulea, C. Turianu, Garanţiile de executare a obligaţiilor comerciale, Ed. Scripta, Bucureşti, 1994,
p. 72-73.
6
Y. Poullet, Les garanties contractuelles dans le commerce international, în Droit et pratique du
commerce internationale, no. 3/1979, p. 400; F. Eisemann, Arbitrage et garantie contractuelles, în Revue de
l’Arbitrage, no. 4/1972, p. 384.
7
D. Dascălu, C. Alexandru, Explicaţiile teoretice şi practice ale Codului de procedură fiscală, Ed.
Rosetti, Bucureşti, 2005, p. 351.
4
5
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reglementarea garanţiilor autonome în cadrul unui capitol distinct de cel destinat fideiusiunii.
De asemenea, deşi prezintă anumite asemănări, scrisoarea de garanţie bancară nu trebuie
confundată cu alte instrumente şi/sau instituţii juridice din domeniul dreptului (bancar)
precum promisiunea faptei altuia, stipulaţia pentru altul, asigurarea, angajamentele cambiale,
acreditivul documentar, scrisoarea de confort, scrisoarea de credit stand-by 8.
4. Caractere
Pentru determinarea caracterelor scrisorii de garanţie bancară trebuie avută în vedere
natura juridică de contract a acesteia.
a) Scrisoarea de garanţie bancară este un contract autonom (independent) întrucât
prin acesta se garantează, de fapt, pentru conduita unei persoane şi nu pentru îndeplinirea
obligaţiei asumată de această persoană.
Într-o opinie doctrinară, s-a considerat că scrisoarea de garanţie bancară este autonomă
faţă de obligaţia principală numai din punct de vedere juridic, nu şi din punct de vedere
economic9.
În domeniul dreptului fiscal, scrisoarea de garanţie bancară este autonomă faţă raportul
juridic principal de drept fiscal substanţial.
Acest caracter autonom se raportează la obligaţia primară, dintre creditorul şi debitorul
fiscal, pentru a cărei executare corespunzătoare garantează banca, aceasta fiind trăsătura
esenţială prin intermediul căreia garanţiile autonome se deosebesc de garanţiile personale.
O menţiune expresă cu privire la autonomia scrisorii de garanţie bancară se regăseşte
şi în dispoziţiile art. 5 lit. a) ale Publicaţiei 758 care precizează că o garanţie este prin natura
sa independentă „de relaţia de bază şi de cererea de emitere, iar garantul nu este în niciun fel
implicat sau obligat de această relaţie”. Mai mult, aceleaşi prevederi menţionează că
angajamentul unui garant de a plăti în cadrul garanţiei nu poate face obiectul unor reclamaţii
sau contestaţii rezultate din orice alte relaţii decât relaţia dintre garant şi beneficiar.
Anterior intrării în vigoare a Noului Cod civil, în literatura juridică s-a apreciat că
emiterea şi menţinerea scrisorii de garanţie reprezintă în fapt serviciul pe care banca îl
prestează clientului, contra unui comision, constituind în acest sens „obiectul” contractului
bancar, astfel încât viciile acestui contract se pot răsfrânge asupra valabilităţii scrisorii de
garanţie. În consecinţă, autonomia se raportează numai la raportul juridic iniţial, primar, nu şi
la raportul obligaţional preexistent10.
b) Scrisoarea de garanţie bancară este un contract numit deoarece este reglementat de
dispoziţiile art. 2321 din NCC.
c) Scrisoarea de garanţie bancară este un contract unilateral întrucât banca îşi asumă
singură obligaţia de a garanta pentru conduita solicitantului şi de a plăti suma de bani către
beneficiar. În literatura juridică există şi opinii care califică scrisoarea de garanţie ca fiind un
act juridic unilateral, însă considerăm că sunt eronate deoarece angajamentul de plată se naşte
Z. Nedelea, Garanţia bancară la cerere, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2010, p. 41-58.
I. Rucăreanu, V. Babiuc, Regimul juridic al garanţiilor bancare, Institutul de Economie Mondială,
Bucureşti, 1982, p. 41.
10
R. Rizoiu, Asupra unei abordări funcţionale a scrisorii de garanţie bancară, cu privire specială
asupra garanţiei independente. Noţiune., în Curierul Judiciar nr. 5/2004, p. 111.
8
9
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numai după ce beneficiarul acceptă tacit sau expres oferta băncii, acesta având posibilitatea de
a o refuza11.
d) Scrisoarea de garanţie bancară este un contract formal deoarece condiţiile şi
limitele scrisorii nu se pot stabili prin raportare la obligaţia principală, fiind necesar ca acestea
să rezulte din înscrisul constatator al scrisorii. De altfel, anumite opinii doctrinare consideră
scrisoarea de garanţie bancară ca fiind în primul rând un înscris12, şi apoi un contract.
e) Scrisoarea de garanţie bancară este un contract intuitu personae deoarece este
netransmisibilă. Această trăsătură diferenţiază scrisoarea de garanţie bancară de efectele de
comerţ13.
f) Scrisoarea de garanţie bancară este un contract cu titlu gratuit pentru că banca nu
urmăreşte obţinerea unei remuneraţii de la beneficiarul garanţiei.
g) Scrisoarea de garanţie bancară este un contract irevocabil întrucât emitentul nu
poate retrage garanţia pe perioada de valabilitate..
h) Scrisoarea de garanţie bancară este un contract necondiţional deoarece obligaţia
de garanţie se naşte la data emiterii scrisorii de garanţie, iar emitentul nu-şi poate asuma
angajamentul sub vreo condiţie.
5. Clasificare
În funcţie de condiţiile de executare a scrisorii de garanţie bancară, aceasta poate fi de
două feluri14: a) necondiţionată (la prima cerere) ceea ce presupune că beneficiarul poate cere
executarea garanţiei fară a face dovada că a fost prejudiciat sau că nu a obţinut rezultatul
dorit; b) condiţionată (documentară) ceea ce presupune că pentru a cere executarea garanţiei,
beneficiarul trebuie să facă dovada că nu a obţinut rezultatul urmărit.
III. CAZURI DE CONSTITUIRE A SCRISORII DE GARANŢIE BANCARĂ ÎN
DOMENIUL DREPTULUI FISCAL
Spre deosebire de raporturile de drept civil şi/sau de drept privat, în domeniul
dreptului fiscal (care este o ramură de drept public), situaţiile de constituire a scrisorii de
garanţie bancară sunt prevăzute de lege.
1. Constituirea scrisorii de garanţie bancară în vederea suspendării executării
silite
A. Cazul prevăzut de art. 148 alin. 6-7 din Codul de procedură fiscală.
Debitorul fiscal are posibilitatea de a constitui scrisoare de garanţie bancară atunci
când doreşte suspendarea executării silite pornită împotriva sa de către organul de executare

11
Z. Nedelea, op. cit., 2010, p. 41-58; R. Rizoiu, Asupra unei abordări funcţionale a scrisorii de
garanţie bancară, cu privire specială asupra garanţiei independente. Efecte., în Curierul Judiciar nr. 10/2004, p.
87.
12
A. Ion, Garanţiile în procedura de administrare a creanţelor fiscale, în Curierul fiscal, nr. 6/2013, p.
287.
13
R. Rizoiu, op. cit., în Curierul Judiciar nr. 5/2004, p. 87.
14
V. Pătulea, C. Turianu, op. cit., 1994, p. 77.
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fiscală15. În această situaţie, suspendarea executării silite se va face, la cererea debitorului
fiscal16, de către creditorul fiscal, fără intervenţia instanţei de judecată.
În acest caz, suspendarea executării silite va putea fi dispusă de creditorul fiscal,
ţinând seama de motivele invocate de debitorul fiscal, numai cu privire la popririle înfiinţate
de organul de executare şi care generează imposibilitatea debitorului de a-şi continua
activitatea economică, cu consecinţe sociale deosebite (art. 148 alin. 6 din CPF).
Suspendarea executării silite este o măsură temporară care poate să vizeze executarea
silită în tot sau în parte. De asemenea măsura suspendării se va dispune pentru o perioadă de
cel mult 6 luni de la data comunicării către bancă sau alt terţ poprit a suspendării popririi de
către organul fiscal (art. 148 alin. 6 din CPF).
În consecinţă, pentru a se dispune suspendarea executării silite de către creditorul
fiscal trebuie îndeplinite, în mod cumulativ, următoarele condiţii:
- în procedura de executare silită să fi fost înfiinţate popriri asupra conturilor
debitorului fiscal asupra creanţelor pe care le are de încasat debitorul;
- popririle care au fost înfiinţate sunt de natură a genera imposibilitatea debitorului
de a-şi desfăşura activitatea economică şi au ca efect consecinţe sociale deosebite.
Cu privire la prevederile legale menţionate se ridică anumite probleme de interpretare
şi aplicare.
O primă problemă este dacă se poate dispune suspendarea executării silite de mai
multe ori şi pentru perioade mai mici de 6 luni, dar care însumate nu depăşesc 6 luni.
Considerăm că răspunsul este afirmativ, însă debitorul fiscal are obligaţia de a îndeplini
condiţiile prevăzute de lege de fiecare dată când va formula o asemenea cerere către creditorul
fiscal.
O a doua problemă este ce se înţelege prin consecinţe sociale deosebite, deoarece
legiuitorul nu defineşte/explicitează această sintagmă. În acest sens, apreciem că trebuie avute
în vedere următoarele: numărul de salariaţi/angajaţi ai debitorului fiscal; impactul social al
încetării activităţii de către debitor; posibilitatea de exercitare a dreptului la grevă al
angajaţilor debitorului fiscal şi consecinţele unei asemenea măsuri; ramura economică şi
specificul zonei unde debitorul fiscal îşi desfăşoară activitatea, etc.
Art. 126 lit. a) din Codul de procedură fiscală.
Potrivit Normelor metodologice de aplicare a art. 148 din CPF, cererea debitorului de suspendare a
executării silite se depune la organul de executare în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al acestuia şi
trebuie să cuprindă: a) datele de identificare a debitorului; b) solicitarea expresă a suspendării popririi conturilor
bancare; c) precizarea băncilor şi a tuturor conturilor bancare deschise la acestea; d) indicarea expresă a
bunurilor mobile/imobile libere de orice sarcini, aflate în proprietatea debitorului, în vederea sechestrării
acestora, precum şi orice alte garanţii constituite în formele prevăzute la art. 123 din Codul de procedură fiscală,
potrivit legii, de debitor sau de terţe persoane în favoarea debitorului, după caz; e) motivele invocate în
susţinerea cererii. De asemenea, cererea va fi însoţită de următoarele documente: a) copii legalizate de pe actele
care atestă dreptul de proprietate asupra bunurilor mobile şi imobile oferite de debitor drept garanţie în vederea
sechestrării; b) dovada, în original, că bunurile oferite drept garanţie nu sunt grevate de sarcini, emisă în
condiţiile legii; c) când este cazul, alte documente care atestă constituirea altor garanţii legale de către debitor
sau terţe persoane. d) situaţia privind soldurile conturilor de disponibil şi/sau de depozit în lei şi în valută la data
depunerii cererii; e) copie certificată de pe ultima balanţă de verificare lunară; f) situaţia analitică a creanţelor
debitorului; g) orice alte documente şi date considerate utile pentru soluţionarea cererii; h) declaraţie pe propria
răspundere privind cota de participare a debitorului la capitalul social al altor societăţi comerciale, capitalul
social subscris şi cel vărsat
15
16
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O altă problemă este neclaritatea sau confuzia pe care o poate produce textul de lege
(art. 148 alin. 6 din CPF) deoarece se face referire la imposibilitatea debitorului de a-şi
desfăşura activitatea economică, ceea ce poate sugera ideea că priveşte numai debitorii care
desfăşoară activităţi economice, de regulă persoane juridice sau profesionişti. Considerăm că
textul de lege trebuie modificat sau explicitat prin normele de aplicare în sensul că şi debitorii
fiscali care nu desfăşoară activitate economică şi asupra cărora s-a început executarea silită
prin poprire pot solicita suspendarea executării silite, întrucât prin menţinerea în această
formă a textului de lege se creează discriminări între categoriile de debitori fiscali, ceea ce
contravine principiilor de drept fiscal.
B. Cazul prevăzut de art. 1481 din Codul de procedură fiscală.
Începând cu data de 31.08.2012 prin pct. 6 al OG nr. 16/2012 a fost introdusă o nouă
situaţie de constituire a scrisorii de garanţie bancară în materia dreptului fiscal.
Şi această situaţie vizează constituirea unei scrisori de garanţie bancară pentru a se
dispune suspendarea executării silite sau pentru ca aceasta să nu înceapă. Conform art. 1481
alin. 1 din CPF, organul fiscal are obligaţia de a suspenda sau de a nu începe executarea silită
împotriva debitorului fiscal care a formulat contestaţie împotriva actelor administrative
fiscale17 prin care se stabilesc creanţe fiscale dacă acesta depune la organul fiscal competent o
scrisoare de garanţie bancară la nivelul obligaţiilor fiscale contestate. În acest caz,
valabilitatea scrisorii de garanţie bancară trebuie să fie de minimum 6 luni de la data emiterii.
Spre deosebire de prima situaţie de constituire a scrisorii de garanţie bancară, se
observă că în acest caz organele fiscale sunt obligate să suspende ori să nu înceapă executarea
silită.
În situaţia în care pe perioada de valabilitate a scrisorii de garanţie bancară contestaţia
este respinsă, în totalitate sau în parte, organul fiscal execută garanţia în ultima zi de
valabilitate a acesteia dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: a) contribuabilul
nu plăteşte obligaţiile fiscale pentru care s-a respins contestaţia; b) contribuabilul nu depune o
nouă scrisoare de garanţie bancară; c) instanţa judecătorească nu a dispus, prin hotărâre
executorie, suspendarea executării actului administrativ fiscal potrivit Legii contenciosului
administrativ nr. 554/2004.
Scrisoarea de garanţie bancară rămâne fără obiect în situaţia când contestaţia a fost
admisă în totalitate sau când instanţa judecătorească admite, prin hotărâre executorie, cererea
contribuabilului de suspendare a executării actului administrativ fiscal potrivit Legii nr.
554/2004.
O problemă care s-ar putea ridica în practică este ce se întâmplă dacă scrisoarea de
garanţie bancară îşi pierde valabilitatea, iar contestaţia nu este soluţionată. În acest caz,
apreciem că dacă debitorul nu constituie o nouă scrisoare de garanţie bancară, organele fiscale
pot continua sau începe executarea silită.

Pentru dezvoltări privind contestaţia împotriva actelor administrative fiscale a se vedea A.M. Găină,
Drept fiscal şi procedură fiscală, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2009, p. 332 şi urm.
17
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2. Constituirea scrisorii de garanţie bancară în vederea ridicării măsurilor
asiguratorii
Conform art. 130 din CPF măsurile asigurătorii se ridică, prin decizie motivată, de
către creditorii fiscali, când au încetat motivele pentru care au fost dispuse sau la constituirea
unei garanţii prevăzute la art. 127 din acelaşi act normativ.
Astfel, ridicarea măsurilor asiguratorii se face atunci când debitorul fiscal asupra
căruia au fost instituite măsuri asiguratorii constituie scrisoare de garanţie bancară în favoarea
creditorului fiscal.
Textele de lege nu menţionează cu privire la modalitatea de constituire a scrisorii de
garanţie bancară sau la valabilitatea acesteia. În ceea ce priveşte modalitatea de constituire a
scrisorii de garanţie bancară, apreciem că se aplică regulile de drept comun coroborate cu cele
prevăzute de art. 1481 din CPF.
O problemă care se ridică în acest caz este stabilirea duratei de valabilitatea a scrisorii
de garanţie bancară. Prin similitudine cu prevederile art. 1481 din CPF apreciem că durata de
valabilitate trebuie să fie de minimum 6 luni de la data emiterii.
O altă problemă este ce se întâmplă dacă scrisoarea de garanţie bancară îşi pierde
valabilitatea, iar creanţa fiscală nu a fost individualizată sau nu a ajuns la scadenţă.
Considerăm că în acest caz organele fiscale au două posibilităţi. O primă posibilitate este ca
anterior pierderii duratei de valabilitate a SGB creditorul fiscal să solicite debitorului fiscal
prelungirea duratei de valabilitate a scrisorii de garanţie bancară. O a doua posibilitate este ca
în ultima zi de valabilitate a scrisorii de garanţie bancară creditorul fiscal să solicite
executarea acesteia dacă debitorul fiscal nu a prelungit valabilitatea scrisorii.
3. Constituirea scrisorii de garanţie bancară pentru asumarea obligaţiei de plată
de către altă persoană prin angajament de plată
În Codul de procedură fiscală se prevede posibilitatea ca debitor al obligaţiei fiscale să
devină persoana care îşi asumă obligaţia de plată a debitorului, printr-un angajament de plată
sau printr-un alt act încheiat în formă autentică, cu asigurarea unei garanţii reale la nivelul
obligaţiei de plată (art. 25 alin. 2 lit. d) din CPF).
Deşi acest text de lege prevede că obligaţia de plată a creanţelor debitorului asumată
de o altă persoană se poate garanta numai prin constituirea unei garanţii reale (ipotecă sau
gaj), apreciem că o asemenea obligaţie poate fi garantată şi printr-o scrisoare de garanţie
bancară.
În argumentarea acestei soluţii apreciem că este caracterul autonom al SGB precum şi
modalitatea facilă de executare a SGB. Scrisoarea de garanţie bancară trebuie să fie în
concordanţă cu clauzele angajamentului de plată, în sensul că aceasta nu va putea să conţină,
pentru ordonatorul acesteia clauze „mai uşoare” decât cele ale persoanei care s-a angajat la
plata obligaţiilor fiscale. În ceea ce priveşte modalitatea de constituire a SGB se aplică
regulile de drept comun în materie.
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4. Constituirea scrisorii de garanţie bancară pentru acordarea înlesnirilor la
plata creanţelor fiscale
Organul fiscal competent poate acorda contribuabililor înlesniri la plată constând
în eşalonarea la plată a obligaţiilor fiscale, cu excepţia penalităţilor de întârziere aferente
obligaţiilor fiscale eşalonate la plată sau amânarea la plată, în condiţiile legii, a penalităţilor
de întârziere aferente obligaţiilor fiscale eşalonate la plată18.
În acest sens, debitorul fiscal poate constitui scrisoare de garanţie bancară care trebuie
să conţină în mod obligatoriu următoarele elemente: a) denumirea băncii emitente; b) data
emiterii scrisorii de garanţie şi perioada de valabilitate a acesteia care trebuie să fie cu cel
puţin 3 luni mai mare decât scadenţa ultimei rate din eşalonarea la plată; c) valoarea scrisorii
de garanţie bancară; d) obiectul pentru care se eliberează scrisoarea de garanţie bancară; e)
semnăturile autorizate conform competenţelor stabilite; f) angajamentul ferm al băncii
emitente de a plăti suma stabilită, în mod necondiţionat şi irevocabil, la solicitarea organului
fiscal.
5. Constituirea scrisorii de garanţie bancară pentru soluţionarea deconturilor cu
sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare
Acest caz de constituire a scrisorii de garanţie vizează numai deconturile cu sume
negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare şi care prezintă risc fiscal
mare19.
În acest caz, contribuabilii au obligaţia să constituie scrisoarea de garanţie bancară
care trebuie să îndeplinească, cumulativ, cel puţin următoarele condiţii: a) să cuprindă suma
maximă pe care garantul se obligă să o plătească în cazul în care obligaţiile fiscale stabilite
suplimentar de inspecţia fiscală nu sunt achitate în termen, iar această sumă nu poate fi mai
mică decât nivelul sumelor solicitate la rambursare prin aceste deconturi; b) să aibă o durată
minimă de 12 luni, cu posibilitatea prelungirii duratei de valabilitate, până la finalizarea
inspecţiei fiscale ulterioare; c) să cuprindă angajamentul garantului ca, în cazul neachitării de
către garantat, în termen, a obligaţiilor fiscale stabilite suplimentar de inspecţia fiscală sau a
obligaţiilor fiscale declarate de către contribuabil şi scadente pe perioada de valabilitate a
scrisorii de garanţie bancară, acesta să plătească orice sumă care se încadrează în suma
garantată prin scrisoarea de garanţie bancară, în termen de maximum 15 zile de la împlinirea
termenului de scadenţă a creanţelor fiscale menţionate.
IV. EFECTELE SCRISORII DE GARANŢIE BANCARĂ
1. Efectele privind raporturile beneficiar (organ fiscal) - bancă
Scrisoarea de garanţie bancară îşi produce efectele numai dacă creditorul fiscal
solicită, în mod expres, băncii garante să-şi execute obligaţia de a plăti20. De regulă, în

A se vedea art. 1 din Procedura de aplicare a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
29/2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată aprobată prin OMFP nr. 1853/2011
19
Pentru detalii privind contribuabilii care prezintă risc fiscal mare a se vedea pct. 4.1. din Procedura de
soluţionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare aprobată prin
OMFP nr. 263/2010.
18
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domeniul dreptului fiscal această obligaţie este necondiţionată şi irevocabilă, iar banca nu va
putea opune beneficiarului decât excepţiile rezultate din contractul de garanţie şi nicidecum
pe cele care ar rezulta din raporturile dintre beneficiar şi solicitant sau dintre bancă şi
solicitant21.
În jurisprudenţă22 s-a admis totuşi faptul că banca poate invoca şi astfel de excepţii
numai în situaţia dacă beneficiarul a săvârşit o fraudă ori un abuz considerându-se23 în acest
sens că există fraudarea băncii când beneficiarul garanţiei urmăreşte obţinerea unor sume
necuvenite, când beneficiarul garanţiei cunoştea faptul că debitorul îşi executase în totalitate
obligaţiile.
Caracterul autonom al SGB îşi produce efectele asupra duratei acesteia în sensul că
termenele prevăzute în raportul juridic fundamental de drept fiscal nu au nicio relevanţă,
beneficiarul putând solicita plata imediat ce obligaţia de garantare a băncii a devenit scadentă.
2. Efectele privind raporturile solicitant - bancă
Efectele acestor raporturi juridice se produc în mod indirect şi prezintă două
componente: a) plata comisionului şi a eventualelor cheltuieli pentru executare de către
solicitantul SGB către bancă; b) acordarea de către solicitant a unei contragaranţii băncii.
Comisionul se plăteşte pentru serviciile prestate de bancă şi pentru riscurile asumate
de aceasta, iar pentru limitarea riscurilor, banca garantă poate încheia o contragaranţie cu o
altă societate bancară sau de asigurări care este independentă de garanţia iniţială şi poate avea
un obiect mai larg şi o durată mai lungă decât garanţia autonomă. Prin contragaranţie se
stabileşte că contragarantul trebuie să plătească fără a pretinde băncii garante să facă dovada
că a plătit.
Efectuarea plăţii de către bancă, are drept consecinţă posibilitatea băncii de a formula
acţiune în regres (care este o acţiune personală) împotriva ordonatorului garanţiei putându-i
solicita suma pe care a plătit-o beneficiarului, precum şi comisionul şi cheltuielile legate de
executare.
În situaţia în care plata s-a făcut pentru o obligaţie stinsă, banca pierde dreptul de
regres împotriva ordonatorului garanţiei.
Scrisoarea de garanţie bancară încetează potrivit regulilor de drept comun prin plată,
novaţie, prescripţie, ajungere la termen, etc. şi întrucât are caracter independent faţă de
raportul fundamental, SGB nu poate înceta ca urmare a aplicării regulii accesorium sequitur
principale.

A se vedea în acest sens Decizia nr. 1989/17.11.1988 a Tribunalului Bruxelles citată de I. Turcu, L.
Pop, Contractele comerciale. Formare şi executare. Introducere în teoria şi practica dreptului contractelor
comerciale speciale. Vol. I. Formarea contractelor., Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 1997, p. 206.
21
A se vedea în acest sens O. Căpăţână, B. Ştefănescu, op. cit., 1987, p. 113 şi I. Turcu, L. Pop, op.
cit., 1997, p. 207, precum şi Decizia din 20.12.1982 a Curţii de Casaţie a Franţei în Clunet, 1983, p. 811 şi
Decizia din 16.03.1983 a Curţii de Apel din Luxemburg în Revue Trimestrielle de Droit commercial, 1983, p.
598.
22
Decizia din 07.01.1983 a Curţii de Apel din Paris, în Dalloz Periodique, 1983, p. 304 şi Decizia din
26.04.1983 a Curţii de Apel din Paris în Revue Trimestrielle de Droit commercial, 1983, p. 263.
23
I. Turcu, L. Pop, op. cit., 1997, p. 207
20
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