Referat de aprobare
a proiectului de ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală
pentru aprobarea procedurilor de aplicare a art. 92 din Codul de procedură fiscală,
precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare
Potrivit prevederilor art. 92 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură
fiscală, „declararea contribuabililor inactivi, îndreptarea erorilor materiale precum şi
reactivarea contribuabililor declarați inactivi se realizează de către organul fiscal, prin
decizie, emisă conform competenţelor şi procedurii stabilite prin ordin al preşedintelui
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care se comunică contribuabilului”.
În prezent, declararea contribuabililor inactivi, îndreptarea erorilor materiale
precum şi reactivarea contribuabililor declarați inactivi se realizează potrivit prevederilor
art. 78^1 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu
modificările și completările ulterioare.
În aplicarea acestor prevederi legale a fost emis Ordinul preşedintelui Agenţiei
Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1847/2014, prin care a fost aprobată procedura
aplicabilă pentru declararea inactivităţii fiscale potrivit art. 78^1, alin.(1) lit.a) - c),
procedura privind reactivarea contribuabililor declarați inactivi, precum și procedura
privind îndreptarea erorilor materiale.
De asemenea, prin acest act normativ a fost reglementată, competenţa
directorilor generali ai direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice şi a municipiului
Bucureşti, respectiv directorului general al Direcţiei generale de administrare a marilor
contribuabili,
pentru
aprobarea
deciziilor
de
declarare
în
inactivitate
fiscală/reactivare/îndreptare eroare materială.
Prin Legea nr. 207/2015 au fost prevăzute noi condiții pentru inactivarea
contribuabililor, astfel față de actualele condiții de inactivare, potrivit art. 92 alin. (1) au
fost prevăzute următoarele noi condiții:
............................................................................................................
d) inactivitatea temporară înscrisă la registrul comerţului;
e) durata de funcţionare a societăţii este expirată;
f) societatea nu mai are organe statutare;
g) durata deţinerii spaţiului cu destinaţia de sediu social este expirată.
Totodată, prin Nota nr. 583/A-DCI-2833/2015 privind selectarea proceselor de
activitate care vor fi supuse reproiectării în cadrul proiectului "Îmbunătățirea proceselor
de activitate ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală", cod SMIS 40478, elaborată
de Direcția generală de strategie și relații internaționale, și aprobată de președintele
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, a fost selectat, în vederea reproiectării,
Procesul de activitate "inactivare/reactivare contribuabili - GR 04".
În urma analizei fluxurilor pentru aplicarea procedurilor de inactivare/îndreptare
eroare materială/reactivare a contribuabililor declarați inactivi, în vederea optimizării
acestor procese de activitate, a fost necesară schimbarea competenței decizionale
privind aprobarea deciziilor de declarare în inactivitate/reactivare/îndreptare eroare
materială de la direcțiile generale regionale ale finanțelor publice către administrațiile
județene
ale
finanțelor
publice/administrațiile
de
sector
ale
finanțelor
publice/administrațiile pentru contribuabili mijlocii.
Astfel, această măsură are ca efect simplificarea procedurilor de aprobare a
declarării în inactivitate/îndreptare eroare materială/reactivare a contribuabililor declarați
inactivi, prin reducerea duratei fluxului procedural pentru aceste activități.
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Față de cele menționate, prin prezentul proiect de ordin se propun următoarele:
a) stabilirea competenţei șefului de administrație al administrațiilor județene a
finanțelor publice/administrațiilor de sector ale finanțelor publice/administrațiilor pentru
contribuabili mijlocii, după caz, pentru aprobarea deciziilor de declarare în
inactivitate/reactivare/îndreptarea erorii materiale;
b) actualizarea procedurilor privind declarare în inactivitate/îndreptarea erorii
materiale/reactivare a contribuabililor declarați inactivi, precum și a formularelor utilizate
pentru declararea în inactivitate/îndreptarea erorii materiale/reactivare a contribuabililor
declarați inactivi, potrivit noilor prevederi legale stabilite prin Legea nr. 207/2015 privind
Codul de procedură fiscală și Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

www.anaf.ro

