ORDIN Nr. 1504 din 5 octombrie 2007
pentru modificarea i completarea Ordinului ministrului finan elor publice nr.
1.430/2004 privind emiterea prin intermediul mijloacelor informatice a unor acte
administrative
EMITENT:
MINISTERUL ECONOMIEI I FINAN ELOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 699 din 17 octombrie 2007
În temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hot rârea Guvernului nr. 386/2007 privind
organizarea i func ionarea Ministerului Economiei i Finan elor, cu modific rile i
complet rile ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 43 alin. (3) i (4) i ale art. 83 alin. (4) din Ordonan a
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat , cu modific rile i
complet rile ulterioare,
ministrul economiei i finan elor emite urm torul ordin:
ART. I
Articolul 1 din Ordinul ministrului finan elor publice nr. 1.430/2004 privind emiterea
prin intermediul mijloacelor informatice a unor acte administrative, publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 900 din 4 octombrie 2004, se modific i se
completeaz dup cum urmeaz :
"ART. 1
(1) Urm toarele acte administrative fiscale emise prin intermediul mijloacelor
informatice, în procesul de administrare a impozitului pe venit i de gestiune a
declara iilor fiscale, sunt valabile f
semn tura i tampila organului emitent,
îndeplinind cerin ele legale aplicabile actelor administrative:
- Decizie de impunere anual pentru veniturile realizate din România de persoanele
fizice, cod 14.13.02.13/a;
- Decizie de impunere privind veniturile din transferul propriet ilor imobiliare din
patrimoniul personal, cod 14.13.02.13/10;
- deciziile de impunere pentru pl i anticipate cu titlu de impozit;
- Decizie de impunere din oficiu, cod 14.13.02.13/o;
- Decizie de impunere din oficiu, cod 14.13.02.13/s;
- În tiin are de compensare, cod 14.13.07.13/1;
- În tiin are de restituire, cod 14.13.07.13;
- Document de restituire, cod 14.13.07.13/2.
(2) Notific rile privind nerespectarea regimului de depunere a declara iilor fiscale,
emise prin intermediul mijloacelor informatice, transmise contribuabililor în procesul de
administrare a impozitelor, taxelor i contribu iilor, sunt valabile f
semn tura i
tampila organului emitent."
ART. II
Direc ia general proceduri pentru administrarea veniturilor din cadrul Agen iei
Na ionale de Administrare Fiscal , Direc ia general a tehnologiei informa iei din cadrul
Ministerului Economiei i Finan elor, Direc ia general de administrare a marilor
contribuabili, direc iile generale ale finan elor publice jude ene i a municipiului
Bucure ti, precum i, dup caz, direc iile de specialitate din cadrul Ministerului

Economiei i Finan elor i al Agen iei Na ionale de Administrare Fiscal vor duce la
îndeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. III
Prezentul ordin se public în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul economiei i finan elor,
Varujan Vosganian
Bucure ti, 5 octombrie 2007.
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