
  

REFERAT DE APROBARE 
Proiect de ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui A.N.A.F. nr.1155/2016 

privind emitereaprin intermediul centrului de imprimare  masivă  a  unor acte 
administrative fiscale şi procedurale 

                                    
 
 Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.1155/2016 privind 
emiterea prin intermediul centrului de imprimare masivă a unor acte administrative fiscale şi 
procedurale,  stabileşte 29 de categorii de acte administrative fiscale şi procedurale, emise 
de organele fiscale centrale şi tipărite prin  intermediul centrului de imprimare masivă, 
valabile fără semnătura persoanelor împuternicite ale organului fiscal central, potrivit legii, şi 
ştampila organului emitent, îndeplinind cerinţele legale aplicabile în materie. 
 Prin proiectul de act normativ supus atenţiei dumneavoastră, se are în vedere 
modificarea ordinului mai sus invocat, astfel: 
 - înlocuirea  formularului „Adresa de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor 
băneşti pentru sedii secundare”, cu formularul  “Adresă de înfiinţare a popririi asupra 
sumelor datorate debitorului de către terţi”, în vederea corelării cu formularul aprobat prin  
Ordinul preşedintelui A.N.A.F. nr. 63/2017 privind aprobarea modelelor unor formulare 
utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale, precum şi pentru modificarea Ordinului 
preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.454/2016 pentru aprobarea 
Procedurii de executare silită în cazul debitorilor care au de încasat sume certe, lichide şi 
exigibile de la autorităţi sau instituţii publice; 
 -  înlocuirea formularului “Înştiinţarea de compensare” cu formularul “Decizie privind 
compensarea obligaţiilor fiscale”, în vederea corelării cu formularul aprobat prin Ordinul 
preşedintelui A.N.A.F. nr. 63/2017; 
 - înlocuirea  formularelor “Înştiinţare de restituire” şi  “Document de restituire” cu 
formularul “Notă privind restituirea/rambursarea unor sume”, în vederea corelării cu 
formularul aprobat prin Ordinul preşedintelui A.N.A.F. nr. 63/2017; 
 - înlocuirea formularului „Decizie privind restituirea sumelor reprezentând bursele 
private” cu formularul  „Decizie privind  stabilirea cheltuielilor admise cu bursele private”, în 
vederea corelării cu formularul aprobat prin Ordinul preşedintelui A.N.A.F. nr. 3695/2016 
pentru aprobarea formularelor privind definitivarea impozitului anual pe venit şi a 
contribuţiilor sociale datorate de persoanele fizice, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - înlocuirea formularului „Decizie de impunere privind plăţile anticipate cu titlu de 
contribuţii de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din cedarea folosinţei bunurilor” 
cu formularul „Decizie privind stabilirea din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale pentru 
persoane fizice”, în vederea corelării cu formularul aprobat prin Ordinul preşedintelui 
A.N.A.F. nr. 648/2017 pentru aprobarea unor formulare utilizate pentru stabilirea din oficiu a 
contribuţiei de asigurări sociale pentru persoanele fizice; 
 -  înlocuirea formularului „Decizie de impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de 
asigurări sociale de sănătate” cu formularul „Decizie de impunere anuală pentru stabilirea 
contribuţiei de asigurări sociale de sănătate şi a contribuţiei de asigurări sociale”, în vederea 
corelării cu formularul aprobat prin Ordinul preşedintelui A.N.A.F. nr. 1964/2017 pentru 
aprobarea formularului 630 "Decizie de impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de 
asigurări sociale de sănătate şi a contribuţiei de asigurări sociale"; 
 - eliminarea formularului „Decizie de impunere privind recalcularea impozitului pe 
veniturile din salarii”, întrucât prin Ordonanța Guvernului nr. 16/2013 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri fiscal-
bugetare, au fost abrogate dispozițiile art. 581 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modificările și completările ulterioare, referitoare la deducerea sumelor pentru economisirea 
și creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ;  
 - eliminarea formularului „Notificare privind neconcordanţe între documentele 



furnizate şi evidenţa fiscală”, întrucât acest document se comunică contribuabilului punctual, 
nefiind necesară tipărirea acestuia prin intermediul centrului de imprimare masivă; 

- eliminarea formularului „Decizie privind radierea, din oficiu, din Registrul Operatorilor 
Intracomunitari”, întrucât prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/2016 pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul financiar-fiscal au fost 
abrogate prevederile art. 329 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și 
completările, referitoare la Registrul operatorilor intracomunitari; 
 - introducerea formularului „Decizie de anulare a deciziei de impunere din oficiu”,   ca 
urmare a aprobării acestuia prin Ordinul preşedintelui A.N.A.F. nr. 962/2016 pentru 
aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu 
regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă;    

- introducerea formularului „Decizie de anulare a deciziei de impunere din oficiu a 
veniturilor persoanelor fizice”, ca urmare a aprobării acestuia prin Ordinul preşedintelui 
A.N.A.F. nr. 1110/2016 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei 
Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.622/2015 pentru aprobarea modelului şi conţinutului 
unor formulare utilizate în administrarea impozitului pe venit şi a contribuţiilor sociale 
datorate de persoanele fizice. 

 
  


