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Referat de aprobare 
a proiectului de ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului 

ministrului finanţelor publice nr.2696/ 2011 privind aprobarea 
modelului şi conţinutului formularisticii necesare pentru 

solicitarea şi comunicarea datelor înscrise în cazierul fiscal, modul 
de organizare, gestionare şi acces la informaţiile din cazierul fiscal 
 
 
Prin Ordonanţa Guvernului nr.25/2011 pentru modificarea art.7 din Ordonanţa 
Guvernului nr.75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, au fost 
aduse modificări ce vizează condiţiile de scoatere din evidenţa cazierului a datelor 
sau faptelor înscrise în bazele de date privind cazierul fiscal gestionate de organele 
fiscale, prin circumstanţierea acestor condiţii în funcţie de natura faptelor înscrise. 
Pentru aplicarea unitară a acestor modificări a fost aprobat Ordinul ministrului 
finanţelor publice nr.2696/2011 privind aprobarea modelului şi conţinutului 
formularisticii necesare pentru solicitarea şi comunicarea datelor înscrise în cazierul 
fiscal, modul de organizare, gestionare şi acces la informaţiile din cazierul fiscal. 
Prin Legea nr.113/2012 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2011 
pentru modificarea art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea 
şi funcţionarea cazierului fiscal, a fost reglementată scoaterea din evidenţa 
cazierului fiscal al reprezentantului legal al persoanei juridice inactive a menţiunii 
privind inactivitatea fiscală, în situaţia în care persoana juridică inactivă este radiată 
din Registrul contribuabililor. 
Astfel, potrivit noilor prevederi legale, inactivitatea fiscală înscrisă în cazierul fiscal 
al reprezentantului legal al unei persoane juridice aflate în inactivitate fiscală şi 
radiată se scoate din evidenţă la data împlinirii unui termen de un an de la data 
radierii persoanei juridice. 
Având în vedere aceste modificări legislative, este necesară modificarea şi 
completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr.2696/2011 privind aprobarea 
modelului şi conţinutului formularisticii necesare pentru solicitarea şi comunicarea 
datelor înscrise în cazierul fiscal, modul de organizare, gestionare şi acces la 
informaţiile din cazierul fiscal. 
Modificările propuse vizează: 

a) completarea Procedurii de înscriere şi actualizare a datelor din cazierul 
fiscal cu dispoziţii  speciale privind scoaterea din evidenţa cazierului fiscal 
a informaţiilor privind inactivitatea fiscală; 

b) modificarea formularului 508 "Fişa de actualizare a înscrierilor în cazierul 
fiscal privind inactivitatea fiscală". 
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