
PROIECT 

 

 
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 

 

O R D I N   Nr.      

 

privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare 

Fiscală nr. 3698/2015, pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor și 

a tipurilor de obligații fiscale care formează vectorul fiscal, cu modificările și completările 

ulterioare 

 

 

          Având în vedere dispozițiile: 

         - art. 86, 88, 89, 90, art. 91 alin. (4) și art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind 

Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 316 din Legea nr. 

227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, 

         - art. 3 și art. 8 alin. (1) din Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi, 

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. I Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3698/2015, 

pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale 

care formează vectorul fiscal, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 979 și 979 bis 

din 30 decembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după 

cum urmează: 

 

 1. La articolul 4 litera s) se elimină. 

 2. La articolul 4 după litera ș) se introduce o nouă literă, litera t), cu următorul cuprins: 

 "t) impozit specific unor activități". 

 3. Anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1 la prezentul ordin. 

 4. Anexa nr. 2 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 2 la prezentul ordin. 

 5. Anexa nr. 4 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 3 la prezentul ordin. 

 

 Art. II Anexele nr. 1 - 3 fac parte integrantă din prezentul ordin. 

 

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

 

  Art.IV Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală 

de tehnologia informaţiei, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, precum și 

direcţiile generale regionale ale finanţelor publice și unitățile fiscale subordonate vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentului ordin. 

 

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

 

 

PREŞEDINTE, 

 

     BOGDAN - NICOLAE STAN 

 

 


