
Anexa nr.1 

 

 

PROCEDURA 

 

de stabilire a impozitelor și taxelor datorate în România de către membrii Comandamentelor Forțelor 

Aliate sau dependenții acestora, pentru articolele care urmează să fie înstrăinate și care au fost 

achiziționate fără plata impozitelor și taxelor datorate 

 

 

1. Prezenta procedură se utilizează pentru stabilirea impozitelor și taxelor datorate în România, pentru 

articolele care urmează să fie înstrăinate prin vânzare, schimb sau donaţie și care au fost achiziționate 

fără plata impozitelor și taxelor datorate, de către membrii Comandamentelor Forțelor Aliate sau 

dependenții acestora, denumiți în continuare contribuabili. 

2. Procedura se aplică de către compartimentul cu atribuţii în gestiunea declaraţiilor fiscale persoane 

fizice din cadrul organului fiscal central competent, denumit în continuare compartiment de 

specialitate. 

3. Prin organ fiscal central competent se înţelege Administraţia fiscală pentru contribuabili nerezidenţi 

din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti sau administraţiile judeţeane 

ale finanţelor publice, după caz, în a cărei rază teritorială îşi are reşedinţa persoana fizică. 

4. (1) Persoanele fizice, membrii Comandamentelor Forțelor Aliate sau dependenţii acestora, după caz, 

depun la organul fiscal central competent formularul "Cerere de stabilire a impozitelor și taxelor 

datorate în România de către membrii Comandamentelor Forțelor Aliate sau dependenții acestora, 

pentru articolele care urmează să fie înstrăinate și care au fost achiziționate fără plata impozitelor și 

taxelor datorate”, conform modelului prevăzut în anexa nr.2 la ordin. 

(2) Cererea este însoțită de documente doveditoare, anexate în copie, cum ar fi: documentele de 

achiziție (factură, bon fiscal), etc. 

(3) Cererea, precum și documentele depuse se repartizează compartimentului de specialitate, care 

organizează evidența cererilor primite. 

5. În cazul în care, documentele depuse nu sunt suficiente pentru stabilirea impozitelor și taxelor 

datorate, compartimentul de specialitate notifică contribuabilul în vederea clarificării situației. 

6. Organul fiscal competent verifică în evidența fiscală dacă contribuabilul a beneficiat de scutire la 

plată și/sau de restituirea impozitelor şi taxelor, pentru articolele care urmează să fie înstrăinate. 

 7. După primirea cererilor prevăzute la pct.4 alin.(1), compartimentul de specialitate întocmește un 

referat cu elementele avute în vedere la stabilirea impozitelor/taxelor datorate în România de către 

contribuabili, conform modelului prevăzut în anexa nr.3 la ordin. 



 

8. Sumele datorate se stabilesc la nivelul impozitelor/taxelor datorate în momentul achiziției articolelor 

care urmează să fie înstrăinate și pentru care contribuabilii au beneficiat de scutire la plată și/sau de 

restituirea acestora, după caz. 

9. Compartimentul de specialitate stabilește impozitele/taxele datorate în România de către membrii 

Comandamentelor Forțelor Aliate sau dependenții acestora și emite Decizia privind stabilirea 

impozitelor și taxelor datorate în România de către membrii Comandamentelor Forțelor Aliate sau 

dependenții acestora, pentru articolele care urmează să fie înstrăinate și care au fost achiziționate fără 

plata impozitelor și taxelor datorate, conform modelului prevăzut în anexa nr.4 la ordin. 

10.  Cuantumul impozitelor și taxelor se stabileşte sub rezerva verificării ulterioare. 

11. Decizia de impunere se comunică contribuabilului, în conformitate cu dispozițiile art.47 din Legea 

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

12. În cazul în care, contribuabilul renunță la cererea de stabilire înainte de emiterea deciziei de 

impunere, compartimentul de specialitate încetează procedura de stabilire a impozitelor și taxelor 

datorate în România şi întocmeşte un referat, în care expune motivele care au condus la încetarea 

procedurii. 

13. În cazul în care, după emiterea deciziei de impunere, contribuabilul renunță la cererea de stabilire, 

compartimentul de specialitate întocmește un referat, conform modelului prevăzut în anexa nr.3 la 

ordin și emite Decizia de anulare a deciziei privind stabilirea impozitelor și taxelor datorate în 

România de către membrii Comandamentelor Forțelor Aliate sau dependenții acestora, potrivit 

dispoziţiilor art. 94 alin. (2) din Codul de procedură fiscală. Decizia de anulare se comunică 

contribuabilului, în conformitate cu dispozițiile art.47 din Legea nr.207/2015 privind Codul de 

procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. 


