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AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ  

 

 

 

ORDIN Nr. 

privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de 

Administrare Fiscală nr. 3846/2015 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. I Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3846/2015 

pentru aprobarea procedurilor de aplicare a art. 92 din Codul de procedură fiscală, precum şi 

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

României, Partea I, nr. 14 din 8 ianuarie 2016, se modifică și se completează după cum 

urmează: 

 

 1. La articolul 5, după litera i) se introduce o nouă literă, litera j), cu următorul cuprins: 

     "j) Aviz privind propunerea de declarare în inactivitate potrivit art. 92 alin. (1) lit. c) 

din Codul de procedură fiscală/de reactivare/de îndreptare a erorii materiale, pentru organele cu 

atribuții de executare silită cod M.F.P. 14.13.07.99/ex.s, prevăzută în anexa nr. 5j)" 

 
2. După articolul nr.7, se introduce un nou articol, articolul 7^1, cu următorul cuprins: 

"ART. 7^1 

 (1) Sediile secundare înregistrate fiscal ale contribuabililor declaraţi inactivi sunt 

considerate inactive pe perioada în care contribuabilii care le-au înfiinţat rămân inactivi. 

 (2) Sediile secundare înregistrate fiscal ale contribuabililor reactivaţi sunt considerate 

active, începând cu data reactivării contribuabililor care le-au înfiinţat." 

 
3. Articolul nr. 11 se modifică și va avea următorul cuprins: 

    "ART. 11 

 Competenţa pentru declararea stării de inactivitate fiscală, reactivare şi îndreptarea 

erorilor, conform art. 92 din Codul de procedură fiscală, revine direcţiilor generale regionale 

ale finanţelor publice sau Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, după caz, 

la propunerea compartimentelor cu atribuţii în domeniul gestionării registrului contribuabililor 
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și declarații fiscale din cadrul organelor fiscale centrale în a căror evidenţă fiscală sunt 

înregistraţi contribuabilii/plătitorii, a organelor cu atribuții de executare silită, a organelor de 

inspecţie fiscală, precum și a Direcţiei generale antifraudă fiscală, după caz." 

 

 4. La articolul nr.12, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4) cu 

următorul cuprins: 

 " (4) Procedurile prevăzute în anexa nr. 1 cap. II, secţiunea G, anexa nr. 2 cap. IV şi în 

anexa nr. 3 cap. IV se aplică de către organele cu atribuții de executare silită, numai pentru 

activităţile desfăşurate de acestea, conform competenţelor." 

 

 5. Articolul nr.13 se modifică și va avea următorul cuprins: 

    "ART. 13 

     Contestaţiile împotriva actelor administrative fiscale emise potrivit prezentului ordin se 

soluţionează potrivit prevederilor legale în vigoare de organul fiscal emitent, pe baza 

documentaţiei şi a motivaţiei formulate de organul fiscal, de organul cu atribuții de executare 

silită, de organul de inspecţie fiscală, sau de Direcţia generală antifraudă fiscală, care a 

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

 

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

 

 7. Anexa nr. 2 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 2 la prezentul ordin.  

 

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

 

 9. Anexa nr. 5e) se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 4 la prezentul ordin.  

 

10. Anexa nr. 5f) se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 5 la prezentul ordin.  

 

11. Anexa nr. 5g) se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 6 la prezentul ordin. 

 

12. Anexa nr. 5h) se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 7 la prezentul ordin. 

 

13. După anexa nr. 5i) se introduce o nouă anexă, anexa nr. 5j), al cărei cuprins este 

prevăzut în anexa nr. 8 la prezentul ordin. 

 

 14. La anexa nr. 6, după punctul referitor la "Înştiinţare privind constatarea situaţiilor 

prevăzute la art. 92 alin. (1) lit. d) - g) din Codul de procedură fiscală, de către organele de 

inspecţie fiscală" se introduce un nou punct "Aviz privind propunerea de declarare în 

inactivitate potrivit art. 92 alin. (1) lit.c) din Codul de procedură fiscală/de reactivare/de 

îndreptare a erorii materiale, pentru organele cu atribuții de executare silită", al cărui cuprins 

este prevăzut în anexa nr. 9 la prezentul ordin. 

 

Art. II Anexele nr. 1 - 9 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, Direcția generală 

executări silite cazuri speciale, Direcția generală de reglementare a colectării creanțelor 

bugetare, Direcţia generală coordonare inspecţie fiscală, Direcţia generală antifraudă fiscală, 

Direcţia generală de tehnologia informaţiei, Direcţia generală de administrare a marilor 
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contribuabili, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, precum şi unităţile fiscale 

subordonate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. 

 

 

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

 

 

 

 PREŞEDINTE, 

 

    BOGDAN - NICOLAE STAN 

 


