
 PROIECT  

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ  

 

 

 

 

ORDIN NR. 

pentru aprobarea procedurilor de aplicare a art. 92 din Codul de procedură 

fiscală, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare 

 

 

 

Având în vedere dispozițiile art. 92 și art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 

privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, 

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

privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu 

modificările și completările ulterioare, 

 

 

 preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul

  

 

 

O R D I N 

 

 

 

Art.1. Se aprobă Procedura privind declararea contribuabililor inactivi, 

potrivit art. 92 alin.(1) din Codul de procedură fiscală, prevăzută în Anexa nr. 1 la 

prezentul ordin. 

  

Art.2. Se aprobă Procedura de reactivare a contribuabililor declaraţi inactivi, 

prevăzută în Anexa nr. 2 la prezentul ordin. 

 
Art.3. Se aprobă Procedura de îndreptare a erorilor materiale, prevăzută în 

Anexa nr. 3 la prezentul ordin. 

 

Art.4. Se aprobă Procedura de scoatere din evidenţa contribuabililor declaraţi 

inactivi a contribuabililor radiaţi, prevăzută în Anexa nr.4 la prezentul ordin. 

  

 Art.5 Se aprobă modelul şi conţinutul următoarelor formulare: 

a) Decizie de declarare în inactivitate, cod 14.13.26.90; 

b) Decizie de reactivare, cod 14.13.26.91; 

c)   Decizie de îndreptare a erorii materiale, cod 14.13.26.92; 

d) Decizie de respingere a cererii de reactivare/îndreptare a erorii materiale, 

cod 14.13.26.93; 

e) Notificare privind îndeplinirea condiţiilor pentru declararea ca inactiv 

potrivit prevederilor art. 92 alin.(1) lit.a) și lit. f)/g) din Legea nr. 207/2015 

privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările 

ulterioare, cod 14.13.07.99/1; 

f) Notificare privind neconcordanţe între documentele furnizate şi evidenţa 

fiscală, cod 14.13.07.99/2; 
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g) Aviz privind propunerea de declarare în inactivitate potrivit art. 92  alin.(1) 

lit.b) și c) din Codul de procedură fiscală/de reactivare/de îndreptare a 

erorii materiale, pentru organele de inspecţie fiscală, cod 14.13.26.99/a; 

g1)    Înștiințare privind constatarea situațiilor prevăzute la art. 92 alin. (1) lit. d)    

     - g) din Codul de procedură fiscală, de către organele de inspecție fiscală; 

h) Aviz privind propunerea de declarare în inactivitate potrivit art. 92 alin.(1) 

lit.b) sau c) din Codul de procedură fiscală/de reactivare/de îndreptare a 

erorii materiale, pentru Direcţia generală antifraudă fiscală, cod 

14.13.07.99/d.i., prevăzute în anexele nr. 5a) – 5h) la prezentul ordin. 

 

Art.6. Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare 

a formularelor menţionate la art.5, sunt prevăzute în Anexa nr.6 la prezentul ordin. 

  

Art.7. (1) Pe perioada cât contribuabilii sunt declaraţi inactivi, le sunt 

aplicabile procedurile de administrare referitoare la declararea, stabilirea, verificarea 

şi colectarea impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului 

general consolidat. 

 (2) Prin excepţie de la prevederile alin.(1), contribuabilii declaraţi 

inactivi nu vor fi supuşi procedurilor curente de notificare şi de impunere din oficiu 

pentru nedepunerea declaraţiilor. 

 

Art.8. (1) Contribuabililor declaraţi inactivi li se anulează, din oficiu, 

înregistrarea în scopuri de TVA, începând cu data comunicării deciziei de declarare în 

inactivitate.  

  (2) Persoanele impozabile cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri 

de TVA datorită declarării inactivităţii fiscale, la reactivare vor solicita înregistrarea 

în scopuri de TVA, la organul fiscal competent. Înregistrarea în scopuri de TVA se 

consideră valabilă începând cu data reactivării. 

 

Art.9. Înscrierea şi scoaterea inactivităţii fiscale în/din evidenţa cazierului 

fiscal al contribuabilului şi al reprezentanţilor legali ai acestuia se face potrivit 

prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal. 

 

Art.10. (1) Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi se organizează la 

nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, potrivit procedurii prevăzute în 

Anexa nr.7. 

   (2) Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi este public şi se 

afişează pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, www.anaf.ro, la 

secţiunea "Informaţii publice". 

 

Art.11. Competenţa pentru declararea stării de inactivitate fiscală, reactivare şi 

îndreptarea erorilor, conform art. 92 din Codul de procedură fiscală, revine 

administrațiilor județene ale finanțelor publice, Direcţiei generale de administrare a 

marilor contribuabili, administrațiilor pentru contribuabili mijlocii, administrațiilor de 

sector ale finanțelor publice, după caz, la propunerea compartimentelor cu atribuţii în 

domeniul gestionării registrului contribuabililor din cadrul organelor fiscale centrale 

în a căror evidenţă fiscală sunt înregistraţi contribuabilii, a organelor de inspecţie 

fiscală sau Direcţiei generale antifraudă fiscală, după caz. 

 

 

http://www.anaf.ro/
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Art.12. (1) Procedurile prevăzute în Anexa nr. 1 capitolele I, III şi IV, Anexa 

nr. 2 capitolele I, II şi V, Anexa nr. 3 capitolele I, IV şi V, precum şi în Anexa nr. 4 se 

aplică de către compartimentele cu atribuţii în domeniul gestionării registrului 

contribuabililor din cadrul organelor fiscale centrale în a căror evidenţă fiscală sunt 

înregistraţi contribuabilii, denumite în continuare compartimente de specialitate.  

  (2) Procedurile prevăzute în Anexa nr. 1 capitolul II, secţiunile A, B, 

C şi D, Anexa nr. 2 capitolul III şi Anexa nr. 3 capitolul II, se aplică de către organele 

cu atribuţii de inspecţie fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, 

respectiv de structurile de inspecţie fiscală din cadrul Direcţiei generale de 

administrare a marilor contribuabili, direcțiilor generale regionale ale finanțelor 

publice şi unităţile subordonate, după caz, numai pentru activităţile desfăşurate de 

acestea, conform competenţelor. 

  (3) Procedurile prevăzute în Anexa nr. 1 capitolul II, secţiunile E și F, 

Anexa nr. 2 capitolul IV şi în Anexa nr. 3 capitolul III, se aplică de către Direcţia 

generală antifraudă fiscală, numai pentru activităţile desfăşurate de aceasta, conform 

competenţelor. 

 

Art.13. Contestaţiile împotriva actelor administrative fiscale emise potrivit 

prezentului ordin se soluţionează de compartimentul cu atribuţii în gestionarea 

registrului contribuabililor din cadrul administrațiilor județene ale finanțelor publice, 

Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, administrațiilor pentru 

contribuabili mijlocii, administrațiilor de sector ale finanțelor publice, după caz, pe 

baza documentaţiei şi a motivaţiei formulate de organul fiscal central, de Direcţia 

generală antifraudă fiscală sau de organul de inspecţie fiscală care a formulat 

propunerea în baza căreia a fost emis respectivul act administrativ fiscal. 

   

Art. 14 Anexele nr.1 – 7 fac parte integrantă din prezentul ordin. 

 

Art.15. Referirile la Codul de procedură fiscală din cuprinsul prezentului ordin 

reprezintă trimiteri la Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu 

modificările și completările ulterioare. 

 

 Art. 16. La data publicării prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui 

Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1847/2014 pentru aprobarea 

procedurilor de aplicare a art. 78^1 din Codul de procedură fiscală, precum şi pentru 

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

României, Partea I, nr. 535 din 18 iulie 2014, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

 Art. 17. Contribuabilii declaraţi inactivi potrivit procedurii aplicabile înainte 

de intrarea în vigoare a prezentului ordin îşi păstrează această calitate, până la 

îndeplinirea condiţiilor de reactivare prevăzute de lege. 

 

Art. 18.  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  

 

 

Art. 19. Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia 

generală coordonare inspecţie fiscală, Direcţia generală antifraudă fiscală, Direcţia 

generală de tehnologia informaţiei, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, 

Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, administrațiile județene ale 

finanțelor publice, administrațiile pentru contribuabili mijlocii, administrațiile de 
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sector ale finanțelor publice, precum şi unităţile fiscale subordonate vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentului ordin. 

 

 

Emis la Bucureşti, la .......................................... 

 

 

 

 

 

      PREŞEDINTE, 

 

GELU ŞTEFAN DIACONU 

 
 


