PROIECT
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

ORDIN NR. ....
pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală nr.3347/2011 pentru aprobarea unor proceduri de aplicare a art.
78^1 alin. (1) lit.(a) din Codul de procedură fiscală, precum şi pentru aprobarea
modelului şi conţinutului unor formulare

În temeiul art.12 alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr.109/2009 privind
organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
În temeiul art.781 alin.(1) lit.a), alin.(3) şi alin.(6), precum şi al art.228 alin.(2)
din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul:

ORDIN

Art.I Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală
nr.3347/2011 pentru aprobarea unor proceduri de aplicare a art.78^1 alin.(1) lit.a) din
Codul de procedură fiscală, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor
formulare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.754 din 26
octombrie 2011 se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Titlul ordinului se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală
nr.3347/2011 pentru aprobarea unor proceduri de aplicare a art.78^1 alin.(1) din
Codul de procedură fiscală, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor
formulare,”
2. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins
„Art.1 Se aprobă Procedura privind declararea contribuabililor inactivi potrivit
art. 78^1 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură fiscală, precum şi procedura de
emitere a deciziei de declarare în inactivitate potrivit art. 78^1 alin. (1) lit. b) şi c) din
Codul de procedură fiscală, prevăzută în anexa nr. 1."
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3. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art.2 Se aprobă Procedura de reactivare a contribuabililor declaraţi inactivi
potrivit art.781 alin.(1) din Codul de procedură fiscală, prevăzută în Anexa nr.2.”
4. La articolul 5, după lit.f) se introduce o nouă literă, lit.g), cu următorul
cuprins:
„g) Aviz privind propunerea de declarare în inactivitate potrivit art. 781
alin.(1) lit.b)/lit.c) din Codul de procedură / de reactivare / de îndreptare a erorii
materiale cod M.F.P. 14.13.07.99/a, prevăzut în anexa nr. 5.g)."
5. După art.13 se introduce un nou articol, art.131, cu următorul cuprins:
„131. Soluţionarea contestaţiilor împotriva actelor administrative fiscale emise
potrivit prezentului ordin se soluţionează de compartimentul cu atribuţii în gestionarea
registrului contribuabililor din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice
judeţene şi a municipiului Bucureşti sau al Direcţiei generale de administrare a
marilor contribuabili, după caz, pe baza documentaţiei şi a motivaţiei formulate de
organul fiscal sau organul de inspecţie fiscală care a formulat propunerea în baza
căreia a fost emis respectivul act administrativ fiscal.”
6. La Anexa nr.1 „Procedura privind declararea contribuabililor inactivi,
potrivit art.781 alin.(1) lit.a) din Codul de procedură fiscală”, după secţiunea B se
introduce o nouă secţiune, secţiunea C „Emiterea şi comunicarea Deciziei de
declarare în inactivitate, în cazul contribuabililor care îndeplinesc condiţiile prevăzute
la art. 78^1 alin. (1) lit. b) şi c) din Codul de procedură fiscală”, cu următorul cuprins:
„1. Organul de inspecţie fiscală competent, care întocmeşte, potrivit procedurii
specifice, documentaţia privind îndeplinirea condiţiilor pentru declararea inactivităţii
fiscale potrivit art. 78^1 alin. (1) lit. b) şi c) din Codul de procedură fiscală, transmite
organului fiscal în a cărui evidenţă este înregistrat respectivul contribuabil, Avizul
privind propunerea de declarare în inactivitate potrivit art. 781 alin.(1) lit.b)/lit.c) din
Codul de procedură, semnat de directorul executiv adjunct coordonator. Modelul
avizului este prevăzut în anexa nr.5.g) la ordin. În cazul Direcţiei generale de
administrare a marilor contribuabili, documentaţia se avizează de directorul general
adjunct care coordonează activitatea de inspecţie fiscală.
2. Pe baza avizului primit de la organul de inspecţie fiscală competent,
compartimentul de specialitate întocmeşte decizia de declarare în inactivitate, care se
înaintează, spre semnare, directorului executiv al direcţiei generale a finanţelor
publice. În cazul Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, decizia se
semnează de către directorul general. Modelul deciziei de declarare în inactivitate este
prevăzut în anexa nr. 5.a) la ordin.
3. Prevederile punctelor 8-10 de la secţiunea B se aplică corespunzător.”
7. La Anexa nr.2 “Procedura de reactivare a contribuabililor declaraţi inactivi
potrivit art.781 alin.(1) din Codul de procedură fiscală”, Secţiunea A pct.1 se
completează şi va avea următorul cuprins:
“1. Pentru a fi reactivaţi, contribuabilii declaraţi inactivi potrivit art. 78^1
alin.(1) lit.a), b) sau c) din Codul de procedură fiscală trebuie să îndeplinească
cumulativ următoarele condiţii:
a) să îşi îndeplinească toate obligaţiile declarative prevăzute de lege;
b) să îşi îndeplinească toate obligaţiile de plată;
c) organele fiscale să constate că aceştia funcţionează la domiciliul fiscal
declarat."
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8. La Anexa nr.2 “Procedura de reactivare a contribuabililor declaraţi inactivi
potrivit art.781 alin.(1) din Codul de procedură fiscală”, Secţiunea B pct.17- 19 şi 2223 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
“17. Ca urmare a controlului, organele de inspecţie fiscală, întocmesc
documentaţia prevăzută de procedura specifică, precum şi avizul cuprinzând
propunerea de reactivare sau respingerea cererii, pentru fiecare contribuabil, înscriind
ca motivaţie dacă a fost îndeplinită sau nu condiţia de reactivare, prevăzută la art.
78^1 alin. (3) lit. c) din Codul de procedură fiscală.
18. Avizul se semnează de directorul executiv adjunct care coordonează
activitatea de inspecţie fiscală şi se transmite organului fiscal în a cărui evidenţă
fiscală este înregistrat contribuabilul. În cazul Direcţiei generale de administrare a
marilor contribuabili, avizul se semnează de directorul general adjunct care
coordonează activitatea de inspecţie fiscală.
19. Pe baza referatului aprobat şi a avizului, compartimentul de specialitate
întocmeşte decizia de reactivare care se înaintează, spre semnare, directorului
executiv al direcţiei generale a finanţelor publice. În cazul Direcţiei generale de
administrare a marilor contribuabili, decizia se semnează de către directorul general.
Modelul deciziei de reactivare este prevăzut în anexa nr. 5.b) la ordin.”
"22. Dacă, în urma solicitării depuse de contribuabil, se constată că respectivul
contribuabil nu îndeplineşte condiţiile de reactivare prevăzute la pct.1 lit.a)-b),
compartimentul de specialitate întocmeşte o notă care va cuprinde în mod obligatoriu
motivaţia respingerii cererii. Nota se supune aprobării conducătorului organului fiscal
în a cărui evidenţă fiscală este înregistrat contribuabilul. În cazul Direcţiei generale de
administrare a marilor contribuabili, nota se aprobă de directorul general adjunct care
coordonează compartimentul registrul contribuabililor.
23. În baza notei aprobate sau a avizului privind respingerea cererii, după caz,
compartimentul de specialitate întocmeşte decizia de respingere a cererii de reactivare
care se înaintează, spre semnare, directorului executiv al direcţiei generale a finanţelor
publice. În cazul Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, decizia se
semnează de către directorul general. Modelul deciziei de respingere a cererii de
reactivare este prevăzut în anexa nr. 5.d) la ordin.”
9. Anexa nr.3 “Procedura de îndreptare a erorilor materiale” se înlocuieşte cu
Anexa nr.1 la prezentul ordin.
10. Formularul Decizie de declarare în inactivitate, cod M.F.P.14.13.26.90,
prevăzut în Anexa nr.5a) la ordin, se înlocuieşte cu formularul prevăzut în Anexa nr.2
la prezentul ordin.
11. Formularul Decizie de respingere a cererii de reactivare/îndreptare a erorii
materiale, cod M.F.P. 14.13.26.93, prevăzut în Anexa nr.5d) la ordin, se înlocuieşte cu
formularul prevăzut în Anexa nr.3 la prezentul ordin.
12. Modelul formularului Aviz privind propunerea de declarare în inactivitate
potrivit art. 781 alin.(1) lit.b)/lit.c) din Codul de procedură / de reactivare / de
îndreptare a erorii materiale cod M.F.P. 14.13.07.99/a este prevăzut în Anexa nr.4 la
prezentul ordin.
Art. II - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
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Art. III - Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor,
Direcţia generală coordonare inspecţie fiscală, Direcţia generală de tehnologia
informaţiei, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, precum şi
direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti vor duce
la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Emis la Bucureşti, la ......................................

PREŞEDINTE,
SORIN BLEJNAR

VICEPREŞEDINTE,
MIHAI GOGANCEA–VĂTĂŞOIU

VICEPREŞEDINTE,
DRAGOŞ-GEORGE BOGDAN

