
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 
 
 
 
 

ORDIN Nr. .... 
 

pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a contribuţiei de asigurări 
sociale datorată de persoanele fizice, precum şi a unor formulare 

 
 

În temeiul art.11 alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr.520/2013 privind organizarea şi 
funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,  

În temeiul art.296^21 şi art.296^24 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare, al art.67 alin.(4^1), art. 83 alin. (4) şi art.228 alin.(2) 
din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

 
 

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul: 
 
 

O R D I N 
 
 

Art.1 Se aprobă Procedura privind stabilirea din oficiu a contribuţiei de asigurări 
sociale datorată de persoanele fizice, prevăzută în Anexa nr.1 la prezentul ordin. 

 
Art.2  Se aprobă modelul şi conţinutul formularelor: 
a) Decizie privind stabilirea din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale pentru 

persoanele fizice, cod 14.13.02.17; 
b) Notificare pentru nedepunerea Declaraţiei privind venitul asigurat la sistemul 

public de pensii, cod 14.13.07.12; 
c) Referat privind estimarea bazei de calcul al contribuţiei de asigurări sociale în cazul 

stabilirii din oficiu a obligaţiilor de plată, 
prevăzute în Anexa nr.2 la prezentul ordin. 

 
Art.3 Caracteristicile de tipărire, modul de utilizare şi arhivare a formularelor de la 

art.2 sunt prevăzute în Anexa nr.3 la prezentul ordin. 
 

Art.4 (1) Competenţa de aplicare a procedurii prevăzute la art.1 revine structurii cu 
atribuţii privind administrarea impozitului pe venit din cadrul organelor fiscale competente, 
denumită în continuare, compartiment de specialitate. 

(2) Organul fiscal competent este: 
a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are 

domiciliul, potrivit legii sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită 
de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România; 

  b) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru ceilalţi 
contribuabili persoane fizice. 

 



Art.5 Referirile la Codul fiscal reprezintă trimiteri la Legea nr.571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în vigoare în perioada pentru care se 
realizează stabilirea din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale. 

 
Art.6 Referirile la Codul de procedură fiscală reprezintă trimiteri la Ordonanţa 

Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

 
Art.7 Anexele nr.1 - 3 fac parte integrantă din prezentul ordin. 
 
Art.8 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 
Art.9 Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală 

de tehnologia informaţiei, precum şi direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi 
unităţile subordonate vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului 
ordin. 
 

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

P R E Ş E D I N T E, 
 

                                                   GELU ŞTEFAN DIACONU 


