
PROIECT 

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 

 

 

 

ORDIN NR. .... 
 

pentru aprobarea Procedurii de înregistrare fiscală,  

din oficiu sau la cererea altei autorităţi care administrează creanţe fiscale, 

 a unui subiect de drept fiscal care nu şi-a îndeplinit obligaţia de înregistrare fiscală, 

potrivit legii 

 

 

 

 Având în vedere dispozițiile art. 82 alin. (7) 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. 1 - Se aprobă Procedura de înregistrare fiscală, din oficiu sau la cererea altei 

autorităţi care administrează creanţe fiscale, a unui subiect de drept fiscal care nu şi-a 

îndeplinit obligaţia de înregistrare fiscală, potrivit legii, prevăzută în anexa nr. 1. 

 

Art. 2 - Se aprobă modelul şi conţinutul următoarelor formulare: 

a) „Decizie privind înregistrarea fiscală din oficiu sau la cererea altei autorităţi care 

administrează creanţe fiscale”, cod M.F.P. 14.13.02.10, prevăzută în anexa nr. 2a); 

b) „Notificare privind înregistrarea fiscală din oficiu sau la cererea altei autorităţi 

care administrează creanţe fiscale”, cod M.F.P. 14.13.07.10, prevăzută în anexa nr. 2b). 

 

Art. 3 - Caracteristicile de tipărire, modul de utilizare şi de arhivare a formularelor 

menţionate la art. 2 sunt prevăzute în anexa nr. 3. 

 

Art. 4 - Înregistrarea fiscală a unui contribuabil, din oficiu sau la cererea altei 

autorităţi care administrează creanţe fiscale, se consideră valabilă începând cu data 

comunicării deciziei prevăzute la art. 2 lit. a). 

 

Art. 5 - Referirile la Codul de procedură fiscală reprezintă trimiteri la Legea nr. 

207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. 

 

Art. 6 - Anexele nr. 1 - 3 fac parte integrantă din prezentul ordin. 
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 Art. 7 - La data intrării în vigoare a prevederilor prezentului ordin, se abrogă 

Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 714/2012 pentru 

aprobarea Procedurii de înregistrare fiscală, din oficiu sau la cererea altei autorităţi care 

administrează creanţe fiscale, a unui subiect de drept fiscal care nu şi-a îndeplinit obligaţia 

de înregistrare fiscală, potrivit legii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 

350 din 23 mai 2012. 

 

 Art. 8 - Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia 

generală de tehnologia informaţiei, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, 

precum şi unitățile fiscale subordonate, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului 

ordin. 

 

Art. 9 -  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

PREŞEDINTELE AGENŢIEI NAŢIONALE DE ADMINISTRARE FISCALĂ 

 

EUGEN-DRAGOȘ DOROȘ 


