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Referat de aprobare a proiectului de ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale 
de Administrare Fiscală privind modificarea Ordinului 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 

 
 

Prin 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, a fost aprobată procedura privind verificarea de către Direcţia generală 
antifraudă fiscală, a contribuabililor care nu funcţionează la domiciliul fiscal declarat. 

Potrivit lit. D din procedură, inspectorii antifraudă pot emite avizul privind 
propunerea de declarare în inactivitate potrivit art. 78^1  alin. (1) lit. c) din Codul de 
procedură fiscală, prevăzut în anexa nr. 5h) la ordin, semnat de către conducătorul 
organului de control. 

Având în vedere competenţele Direcţiei generale antifraudă fiscală în 
desfăşurarea activităţii, precum şi rolul activ în prevenirea şi combaterea actelor şi 
faptelor de evaziune fiscală şi fraudă fiscală şi vamală, pentru valorificarea în mod 
operativ a constatărilor, considerăm că este necesară modificarea procedurii de 
aplicare a prevederilor lit. D din procedura privind verificarea de către Direcţia 
generală antifraudă fiscală a contribuabililor care nu funcţionează la domiciliul fiscal 
declarat, prevăzută în anexa nr. 1, pct. II la ordin. 

Controalele efectuate de inspectorii antifraudă au caracter operativ şi vizează 
împrejurări privind săvârşirea unor fapte prevăzute de legea penală în domeniul 
financiar fiscal. Astfel, natura constatărilor controalelor antifraudă impune 
valorificarea de îndată a aspectelor constatate, una dintre măsurile de valorificare 
fiind şi iniţierea demersurilor de declarare a stării de inactivitate a contribuabililor. 

Art. 78^1  alin. (1) lit. c) din Codul de procedură fiscală prevede, ca şi condiţie 
de inactivare, constatarea de către organul fiscal a nefuncţionării contribuabilului la 
domiciliul fiscal declarat. Demersurile pe care organul fiscal trebuie să le facă în 
vederea constatării nefuncţionării la domiciliul fiscal declarat nu sunt stipulate în 
dispoziţiile Codului de procedură fiscală, fiind reglementate prin ordin al 
preşedintelui A.N.A.F.  

În vederea optimizării procedurii aplicate în prezent de către inspectorii 
antifraudă în declararea stării de inactivitate a contribuabililor, au fost analizate 
activităţile prevăzute de procedura aplicabilă în prezent, fiind identificate unele 
activităţi cronofage a căror utilitate nu este deplin justificată raportat la activitatea 
Direcţiei generale antifraudă fiscală. 

În acest sens, eliminarea obligaţiei organului fiscal de a transmite solicitări 
scrise şi la adresa domiciliului reprezentantului legal al contribuabilului ori la sediile 
secundare care au dovada de sediu expirată, potrivit evidenţei Oficiului Naţional al 
Registrului Comerţului, nu aduce atingere reglementărilor legale şi nici principiilor 
prevăzute de Codul de procedură fiscală. 


