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AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 

 

 

O R D I N   Nr.  

privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de 

Administrare Fiscală nr. 3845/2015 pentru aprobarea procedurilor de înregistrare/modificare 

a domiciliului fiscal, precum și pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare 

 

 

În temeiul dispozițiilor art.342 alin.(1) și (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 

procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare și art.11 alin.(3) din Hotărârea 

Guvernului nr.520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare 

Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,  

Având în vedere prevederile art.32, art.36 și art.91 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 

procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, precum și avizul conform al 

Ministerului Finanțelor Publice comunicat prin adresa nr. ............... din .....................,  

 

 

 preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul 

 

 

 

       O  R  D  I  N 

 

 

 

 Art. I Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3845/2015 

pentru aprobarea procedurilor de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal, precum și pentru 

aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare, publicat în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 15 din 8 ianuarie 2016, se modifică și se completează după cum urmează: 

 

 1. După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 1^1, cu următorul cuprins: 

 "ART. 1^1 

 Se aprobă Procedura de modificare a domiciliului fiscal al contribuabililor supuși 

înregistrării în registrul comerţului, în cazul în care domiciliul fiscal este stabilit la sediul social, 

prevăzută în anexa nr. 1.1."  

 

 2. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 3^1, cu următorul cuprins: 

 "ART. 3^1 

  Se aprobă Procedura de modificare a domiciliului fiscal pentru persoanele fizice care dețin 

cod numeric personal, în cazul în care domiciliul fiscal este stabilit la domiciliu, prevăzută în anexa 

nr.3.1."  

 

 3. La Anexa nr. 1 "Procedura de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal în cazul 

contribuabililor supuși înregistrării în registrul comerțului", pct. 1 se modifică și va avea următorul 

cuprins:  
 "1. Prezenta procedură se aplică contribuabililor persoane juridice, persoane fizice autorizate 

să desfăşoare activităţi economice, întreprinderilor individuale şi familiale, precum și altor entități 
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care, potrivit legii, au obligaţia înregistrării în registrul comerţului și care au obligația 

înregistrării/modificării domiciliului fiscal, potrivit legii, dacă: 

 a) se solicită înregistrarea domiciliului fiscal la locul unde se exercită gestiunea 

administrativă şi conducerea efectivă a afacerilor sau la locul în care se află majoritatea activelor; 

 b) se solicită înregistrarea/modificarea domiciliului fiscal, de către entitățile autorizate 

potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor 

economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile 

familiale, cu modificările și completările ulterioare; 

 c) dacă se solicită modificarea domiciliului fiscal, cu excepția cazului în care acesta este 

stabilit la sediul social." 

 

 4.  Anexa nr. 3 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.  

 

 5. După anexa nr. 1 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 1.1, al cărei cuprins este prevăzut 

în anexa nr. 2 la prezentul ordin. 

 

 6. După anexa nr. 3 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 3.1, al cărei cuprins este prevăzut 

în anexa nr. 3 la prezentul ordin. 

 

 Art. II Anexele nr. 1 - 3 fac parte integrantă din prezentul ordin. 

 

 Art. III  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

     Art. IV Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de 

reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, precum și 

direcţiile generale regionale ale finanţelor publice și unitățile fiscale subordonate vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentului ordin. 

 

   Emis la Bucureşti, în data de ........................ 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTELE AGENŢIEI NAŢIONALE DE ADMINISTRARE FISCALĂ 

 

 

MIRELA CĂLUGĂREANU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


