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Referat de aprobare a proiectului de ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală pentru aprobarea procedurilor de înregistrare a domiciliului 

fiscal, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare 
 

 
 Potrivit prevederilor art. 342 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările și completările ulterioare, formularele necesare şi instrucţiunile de 
utilizare ale acestora privind administrarea creanţelor fiscale de către organul fiscal 
central, precum şi orice norme sau instrucţiuni necesare aplicării unitare a Codului de 
procedură fiscală, se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenției Naționale de 
Administrare Fiscală. 
 Potrivit noilor prevederi ale Codului de procedură fiscală, procedurile prin care se  
stabilește fluxul operațiunilor realizate la transferul dosarului fiscal de la vechiul la noul 
domiciliu fiscal al contribuabililor se realizează conform art.32 "Înregistrarea/modificarea 
domiciliului fiscal". 
 Totodată, conform art. 36 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, în cazul în care 
se schimbă domiciliul fiscal, potrivit legii, competenţa teritorială trece la noul organ fiscal 
central de la data schimbării domiciliului fiscal. 
 În prezent, procedura de schimbare a domiciliului fiscal, atât în cazul 
comercianților al căror domiciliu fiscal coincide cu sediul social, cât și în cazul 
contribuabililor care nu au calitatea de comerciant este aprobată prin Ordinul ministrului 
economiei și finanțelor nr. 419/2007, cu modificările și completările ulterioare. 
 De asemenea, procedura de modificare din oficiu a domiciliului fiscal al 
contribuabilului este aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 526/2004. 
 Având în vedere cele menționate, este necesară emiterea unui ordin al 
președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea procedurilor 
de înregistrare a domiciliului fiscal al contribuabililor. 
    
 Astfel, prin prezentul proiect de ordin se propun următoarele: 
 a) adaptarea la noile prevederi legale a procedurii de înregistrare a domiciliului 
fiscal al contribuabililor, la solicitarea acestora sau, din oficiu de către organul fiscal 
central; 
 b) aprobarea procedurii de înregistrare a domiciliului fiscal în cazul contribuabililor 
persoane fizice care dețin cod numeric personal; 
 c) actualizarea conţinutului formularelor utilizate pentru înregistrarea domiciliului 
fiscal al contribuabililor, la solicitarea acestora sau, din oficiu, potrivit noilor prevederi 
legale. 
   
  


