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MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

O R D I N
privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale 

de Administrare Fiscală nr. 819/2008 pentru aprobarea Procedurii 
privind declararea contribuabililor inactivi

În temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 495/2007 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de
Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 78 alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:
Art. I. — Ordinul președintelui Agenției Naționale de

Administrare Fiscală nr. 819/2008 pentru aprobarea Procedurii

privind declararea contribuabililor inactivi, publicat în Monitorul

Oficial al României, Partea I, nr. 404 din 29 mai 2008, se

modifică și se completează după cum urmează:

1. După articolul 4 se introduc trei noi articole,

articolele 41, 42 și 43, cu următorul cuprins:

„Art. 41. — Se aprobă Procedura de scoatere din evidența

contribuabililor inactivi a contribuabililor care au fost declarați

inactivi ca urmare a unei erori materiale, prevăzută în anexa

nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 42. — Se aprobă modelul și conținutul formularului

«Notificare», cod MFP 14.13.07.99/2, prevăzut în anexa nr. 3,

care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 43. — Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de

utilizare și de păstrare a formularului prevăzut la art. 42 sunt

prevăzute în anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezentul

ordin.”

2. După articolul 5 se introduce un nou articol,
articolul 51, cu următorul cuprins:

„Art. 51. — Pe perioada cât contribuabilii figurează în lista
contribuabililor inactivi, le sunt aplicabile procedurile de
administrare referitoare la declararea, stabilirea, verificarea și
colectarea impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor sume
datorate bugetului general consolidat.

Prin excepție de la prevederile alineatului precedent,
contribuabilii incluși în lista contribuabililor inactivi nu vor fi
supuși procedurilor curente de notificare și de impunere din
oficiu pentru nedepunerea declarațiilor.”

3. După anexa nr. 1 se introduc anexele nr. 2—4, al căror
conținut este prevăzut în anexele nr. 1—3, care fac parte
integrantă din prezentul ordin.

Art. II. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Art. III. — Direcția generală proceduri pentru administrarea
veniturilor, Direcția generală de tehnologia informației și Direcția
generală de administrare a marilor contribuabili, precum și
direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a
municipiului București vor lua măsuri pentru ducerea la
îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Sorin Blejnar

București, 22 ianuarie 2009.
Nr. 67.

ANEXA Nr. 1
(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 819/2008)

P R O C E D U R A
de scoatere din evidența contribuabililor declarați inactivi ca urmare a unei erori materiale

1. Contribuabilii declarați inactivi ca urmare a unei erori
materiale se scot din evidența contribuabililor inactivi, din oficiu,

de către organul fiscal competent sau la solicitarea scrisă a
reprezentantului legal al contribuabilului declarat inactiv, după caz.
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2. În cazul în care un contribuabil constată că, din eroare
materială, a fost înscris în lista contribuabililor declarați inactivi,
poate solicita eliminarea din listă, prin depunerea la organul
fiscal competent, direct sau prin împuternicit, a unei cereri.

3. După primirea cererii, organul fiscal competent verifică
în evidențele fiscale proprii dacă respectivul contribuabil a fost
declarat inactiv ca urmare a unei erori materiale a organului
fiscal.

4. Dacă între datele și documentele furnizate de
contribuabil prin cerere și datele din evidența fiscală există
neconcordanțe privitoare la condițiile pe baza cărora
contribuabilul a fost declarat inactiv, organul fiscal competent
solicită prezența contribuabilului la sediul său, în vederea
clarificării situației fiscale, prin transmiterea notificării prevăzute
în anexa nr. 3.

4.1. Notificarea se întocmește în două exemplare, dintre
care un exemplar se comunică contribuabilului, iar cel de-al
doilea exemplar se arhivează la dosarul fiscal al acestuia.

4.2. În cazul în care contribuabilul notificat nu se prezintă,
pentru clarificarea situației fiscale în termen de 15 zile de la
data comunicării notificării, solicitarea de eliminare din lista
contribuabililor declarați inactivi se respinge.

4.3. În acest caz, compartimentul de specialitate întocmește
o notă care cuprinde în mod obligatoriu motivația respingerii și
la care se anexează notificarea transmisă contribuabilului.
Nota se supune aprobării conducătorului organului fiscal
competent.

4.4. Motivația respingerii cererii de eliminare din lista
contribuabililor declarați inactivi se comunică, în scris,
contribuabilului.

4.5. În cazul în care contribuabilul revine cu o nouă cerere,
se reia procedura prevăzută la pct. 1—4.

5. Dacă organul fiscal competent constată, din oficiu sau
ca urmare a solicitării contribuabilului, că un contribuabil a fost
declarat inactiv ca urmare a unei erori materiale,
compartimentul de specialitate întocmește un referat, care
conține în mod obligatoriu:

— datele de identificare ale contribuabilului (denumire,
domiciliu fiscal, cod de identificare fiscală);

— numărul și data Monitorului Oficial al României, Partea I,
în care a fost publicat ordinul președintelui Agenției Naționale
de Administrare Fiscală prin care respectivul contribuabil a fost
declarat inactiv;

— dacă propunerea de scoatere din evidența
contribuabililor inactivi este făcută, din oficiu, de către organul
fiscal sau ca urmare a unei cereri a contribuabilului (numărul și
data cererii);

— descrierea situației care a condus la înscrierea
contribuabilului în evidența contribuabililor declarați inactivi din
eroare materială;

— propunerea de scoatere din evidența contribuabililor
declarați inactivi din eroare materială.

6. Referatul se semnează de către persoana care l-a
întocmit, se vizează de conducătorul compartimentului de
specialitate și de către conducătorul organului fiscal.

7. Referatul vizat de către conducătorul organului fiscal și,
după caz, cererea contribuabilului se înaintează spre aprobare
directorului executiv al direcției generale a finanțelor publice
coordonatoare.

8. În cazul Direcției generale de administrare a marilor
contribuabili referatul se aprobă de către directorul general.

9. Pe baza referatelor aprobate se întocmesc listele
cuprinzând datele de identificare ale contribuabililor declarați
inactivi ca urmare a unei erori materiale.

10. Listele și propunerea de eliminare din lista
contribuabililor inactivi, semnate de directorul
executiv/directorul general, se transmit în format electronic,
scanate, de direcțiile generale ale finanțelor publice județene
și a municipiului București, precum și de Direcția generală de
administrare a marilor contribuabili către Direcția generală de
tehnologia informației.

11. Procedura prevăzută la pct. 5—10 se desfășoară în
maximum 3 zile lucrătoare.

12. Zilnic, Direcția generală de tehnologia informației
transmite Direcției generale proceduri pentru administrarea
veniturilor lista cuprinzând datele de identificare ale
contribuabililor eliminați din lista contribuabililor inactivi, în
vederea parcurgerii etapelor de aprobare și publicare în
Monitorul Oficial al României, Partea I, a ordinului președintelui
Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru eliminarea
din listă a contribuabililor declarați inactivi ca urmare a unei
erori materiale.

13. Regimul stabilit pentru contribuabil la îndreptarea erorii
materiale referitoare la înscrierea în lista contribuabililor
inactivi, prevăzut la pct. 10, se aplică în mod corespunzător
sediilor secundare înființate de contribuabilul respectiv.

14. Contribuabilii declarați inactivi ca urmare a unei erori
materiale se elimină din listă și își păstrează calitatea de
contribuabili activi pe toată perioada de la data publicării în
Monitorul Oficial al României, Partea I, a ordinului președintelui
Agenției Naționale de Administrare Fiscală prin care au fost
declarați inactivi și până la eliminarea din lista contribuabililor
inactivi.

15. În cazul contribuabililor declarați inactivi ca urmare a
unei erori materiale și eliminați din listă, se anulează și
scoaterea din evidența persoanelor impozabile înregistrate în
scopuri de TVA. În acest caz, se menține data înregistrării în
scopuri de TVA inițială, contribuabilul păstrându-și această
calitate inclusiv pe perioada cuprinsă între data înscrierii în lista
contribuabililor inactivi și data eliminării din această listă.

16.1. Dacă, în urma solicitării depuse de contribuabil,
organul fiscal constată că respectivul contribuabilul nu a fost
declarat inactiv ca urmare a unei erori materiale
compartimentul de specialitate întocmește o notă care va
cuprinde în mod obligatoriu motivația respingerii cererii. Nota
se supune aprobării conducătorului organului fiscal competent.

16.2. Motivația respingerii cererii de eliminare din lista
contribuabililor declarați inactivi se comunică, în scris,
contribuabilului.

17. Documentația care a stat la baza aprobării/respingerii
cererii de eliminare din lista contribuabililor inactivi se
arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.



ANEXA Nr. 2
(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 819/2008)

ROMÂNIA

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

DIRECȚIA GENERALĂ A FINANȚELOR PUBLICE A...........................................................
Administrația Finanțelor Publice a............................................
Direcția generală de administrare a marilor contribuabili

APROBAT

Directorul executiv/Directorul general,
Numele și prenumele ........................................................
Semnătura și ștampila unității ...........................................

NOTIFICARE

Către: Denumire .................................................................................................................................

Cod de identificare fiscală ................................................................................................................

Județ ...................................................................................................................................................

Localitate ................................................................................... Cod poștal ....................................

Strada ............................................................................................. Număr .......................................

Bloc .................... Scara ................ Etaj ................. Apartament ....................... Sector .................

Din analiza cererii dumneavoastră de scoatere din evidența contribuabililor declarați inactivi ca urmare a unei
erori materiale, înregistrată sub nr. ..................... din data .............................., a rezultat că există neconcordanțe între datele
furnizate de dumneavoastră în cerere și în evidențele fiscale, privind depunerea formularelor:

— 100 „Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat” □
— 102 „Declarație privind obligațiile de plată la bugetele asigurărilor sociale și fondurilor speciale” □
— 103 „Declarație privind accizele” □
— 300 „Decont de taxă pe valoarea adăugată” □
— 301 „Decont special de taxă pe valoarea adăugată” □
— 390 VIES „Declarație recapitulativă privind livrările/achizițiile intracomunitare de bunuri” □
— 394 „Declarație informativă privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național” □
Vă rugăm ca, în termen de 15 zile de la data primirii prezentei notificări, să vă prezentați la sediul nostru, în vederea

clarificării acestei situații. 

În cazul în care nu veți da curs solicitării în termenul menționat mai sus, cererea dumneavoastră de eliminare din
lista contribuabililor declarați inactivi ca urmare a unei erori materiale va fi respinsă.

Conducătorul unității fiscale,
Numele și prenumele .................................................

Semnătura și ștampila unității ....................................

Întocmit

Numele și prenumele .........................................

Funcția ...............................................................

Semnătura .........................................................

Cod.MFP 14.13.07.99/2
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ANEXA Nr. 3
(Anexa nr. 4 la Ordinul nr. 819/2008)

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, 
de utilizare și de păstrare ale formularelor

Notificare
1. Denumire: Notificare
2. Cod: 14.13.07.99/2
3. Format: A4/t1
4. Se tipărește — într-o singură culoare

— se utilizează echipament informatic pentru editare
5. U.M.: set (două file)
6. Se difuzează: gratuit
7. Se utilizează: pentru notificarea contribuabililor care solicită scoaterea din

evidența contribuabililor inactivi ca urmare a unei erori materiale
8. Se întocmește în: două exemplare

de: organul fiscal competent
9. Circulă: — originalul la contribuabil

— copia la organul fiscal
10. Se păstrează la dosarul fiscal al contribuabilului

MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR

O R D I N
pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului administrației și internelor 

nr. 1.497/2006 privind procedura de examinare pentru obținerea permisului de conducere

În temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului
Administrației și Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările ulterioare,

ministrul administrației și internelor emite următorul ordin:

Art. I. — Ordinul ministrului administrației și internelor
nr. 1.497/2006 privind procedura de examinare pentru obținerea
permisului de conducere, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 933 din 17 noiembrie 2006, se modifică
și se completează după cum urmează:

1. La articolul 12 alineatul (3) litera c), după punctul 3 se
introduce un nou punct, punctul 4, cu următorul cuprins:

„4. securitate rutieră în tunele.”
2. Articolul 22 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 22. — (1) Proba practică de conducere a

autovehiculelor din categoria A și subcategoria A1 se realizează
în poligoane special amenajate conform schiței prevăzute în
anexa nr. 5. Mijloacele logistice necesare examinării la proba
practică sunt asigurate de școala unde au fost efectuate
cursurile de pregătire a candidatului.

(2) Candidații minori, cu vârsta cuprinsă între 16 și 18 ani,
sunt examinați în prezența unui martor, care poate fi și unul
dintre părinți, tutore, curator sau persoana în îngrijirea ori
supravegherea căruia/căreia acesta se află. 

(3) Proba practică realizată în poligon cuprinde următoarele
manevre:

a) coborârea motocicletei de pe cric cu motorul pornit și
deplasarea acesteia pe o distanță de 5 m într-un spațiu cu
lățimea de 0,5 m, fără ajutorul motorului, mergând alături de
vehicul până la locul de plecare. Neîncadrarea în spațiul
delimitat de marcajul lateral sau nemenținerea în poziție
verticală pe cele două roți se penalizează;

b) mersul sinuos printre jaloane, constând în parcurgerea
continuă cu ajutorul motorului a unui traseu printre 5 jaloane.
Atingerea unuia dintre jaloane, neîncadrarea în spațiul delimitat
de marcajul lateral ori sprijinirea cu piciorul de sol se
penalizează;

c) executarea de opturi printre 4 jaloane, constând în
efectuarea continuă a 6 astfel de manevre, câte 3 manevre
într-un sens și în celălalt, cu începerea execuției din partea
stângă a ultimului jalon. Atingerea unuia dintre jaloane,
neîncadrarea în spațiul delimitat de marcajul lateral ori sprijinirea
cu piciorul de sol se penalizează;

d) deplasarea în linie dreaptă, constând în parcurgerea cu
ajutorul motorului a unei distanțe de 50 m într-un spațiu cu
lățimea de 0,5 m, cu brațul stâng ridicat orizontal. Neîncadrarea
în spațiul delimitat de marcajul lateral sau sprijinirea cu piciorul
de sol se penalizează;

e) urcarea motocicletei pe cric. Neefectuarea acestei
manevre se penalizează. 

(4) Proba practică de conducere a motocicletei în poligon
este promovată de candidații care într-un interval de 4 minute nu
au cumulat mai mult de 3 greșeli.

(5) Candidatul este declarat respins, indiferent de numărul
greșelilor acumulate sau de timpul scurs pentru efectuarea
probelor, dacă:

— a căzut cu motocicleta;
— nu a respectat «traseul» în poligon.

15MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 60/30.I.2009

Rectangle




