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REFERAT DE APROBARE 

 

Proiect de Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de  Administrare Fiscală 
pentru aprobarea formularului "Dispoziţie privind măsurile stabilite de organele 

de inspecţie fiscală" 
 

În temeiul dispoziţiilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 

privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu 

modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 118 alin. (8) şi 

ale art. 342 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi 

completările ulterioare, contribuabilul/plătitorul are obligaţia să îndeplinească măsurile 

prevăzute în actul întocmit cu ocazia inspecţiei fiscale, în termenele şi condiţiile stabilite 

de organul de inspecţie fiscală. 

Prin Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală sunt aduse 

următoarele modificări care au fost preluate în conţinutul "Dispoziţiei privind măsurile 

stabilite de organele de inspecţie fiscală", după cum urmează: 

- potrivit art. 46 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu 

modificările şi completările ulterioare, "Dispoziţia privind măsurile stabilite de organele 

de inspecţie fiscală" cuprinde menţiuni privind audierea contribuabilului/plătitorului; 

- au fost aduse clarificări privind data comunicării, potrivit art. 47 din Legea nr. 

207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;  

- s-a actualizat baza legală din cadrul Dispoziţiei privind măsurile stabilite de 

organele de inspecţie fiscală. 

De asemenea, s-a menţionat în mod explicit posibilitatea organelor de inspecţie 

fiscală de a întocmi Dispoziţia privind măsurile stabilite de organele de inspecţie fiscală 

şi pe perioada unei acţiuni de inspecţie fiscală/control. Pentru ducerea la îndeplinire a 

măsurilor dispuse de organul de inspecţie fiscală conducătorul inspecţiei fiscale 

competent poate decide suspendarea inspecţiei fiscale numai dacă apariţia acestei 

situaţii împiedică finalizarea inspecţiei fiscale. 

În considerarea modificărilor aduse de Legea nr. 207/2015 privind Codul de 

procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, a fost elaborat prezentul 

proiect de Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru 

aprobarea formularului "Dispoziţie privind măsurile stabilite de organele de inspecţie 

fiscală", ale cărui prevederi vor fi aplicabile pentru inspecţiile fiscale începute după data 

de 01 ianuarie 2016.  


