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REFERAT DE APROBARE  
Proiect de ordin al presedintelui ANAF privind aprobarea modelului si 

continutului formularului "Decizie de ajustare/estimare a venitului sau cheltuielii 
uneia dintre persoanele afiliate" 

 

Ca urmare a aprobării şi publicării Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu 
modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare (acte normative care intră în vigoare începând cu data de 01.01.2016) 
este necesară elaborarea şi actualizarea legislaţiei secundare, dată în aplicarea actelor 
normative anterior menţionate. 

Astfel, având în vedere prevederile art. 283 alin. (3) şi ale art. 342 alin. (1) din Legea nr. 
207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv 
prevederile art. 11 alin. (4) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare, în aplicarea acestora, a fost elaborat Ordinul Preşedintelui Agenţiei 
Naţionale de Administrare Fiscală privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului 
Decizie de ajustare/estimare a venitului sau cheltuielii uneia dintre persoanele române afiliate. 

Astfel, procedura de eliminare a dublei impuneri pentru tranzacţiile derulate între persoanele 
afiliate române, se desfăşoară după cum urmează: 

 decizia de ajustare/estimare a venitului sau cheltuielii uneia dintre persoanele afiliate se 
emite doar pentru cealaltă persoană afiliată, fiind opozabilă, prin excepţie, organului fiscal 
care are competenţă pentru administrarea celeilalte persoane afiliate; 

 decizia de ajustare/estimare a venitului sau cheltuielii uneia dintre persoanele afiliate se 
emite după expirarea termenului de contestare, în situaţia în care contribuabilul verificat 
nu contestă decizia de impunere; 

 decizia de ajustare/estimare a venitului sau cheltuielii uneia dintre persoanele afiliate se 
emite după emiterea deciziei de soluţionare a contestaţiei/deciziei instanţei, după caz, în 
situaţia în care contribuabilul verificat nu contestă/iniţiază o  procedură judiciară. 

Având în vedere că până la data prezentei nu a fost elaborat formularul Decizie de 
ajustare/estimare a venitului sau cheltuielii uneia dintre persoanele române afiliate, respectiv 
instrucţiunile de utilizare ale acestuia supunem aprobării Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale 
de Administrare Fiscală privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului Decizie de 
ajustare/estimare a venitului sau cheltuielii uneia dintre persoanele române afiliate, anexat 
prezentei. 
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