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Referat de aprobare  

Proiect de ordin al preşedintelui A.N.A.F. pentru aprobarea modelelor unor formulare 
utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale, emise şi tipărite prin intermediul 

Unităţii de imprimare rapidă 
 
 
 Prin Ordinul preşedintelui A.N.A.F. nr.1.438/2009 pentru aprobarea modelelor unor 
formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale, cu modificările şi completările 
ulterioare, au fost aprobate modelele, precum şi caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, 
utilizare şi păstrare a unui număr de 7 acte administrative fiscale, utilizate în activitatea de 
colectare a creanţelor fiscale, tipărite prin intermediul Unităţii de imprimare rapidă. 
 Prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala 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 au fost 
aprobate noile modele, caracteristici de tipărire, modul de utilizare şi păstrare ale formularelor 
utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale.  

 
Urmare acestui fapt, Ordinul preşedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala 

nr.2446/2014 pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate in domeniul colectarii 
creantelor fiscale, cu modificările şi completările ulterioare, publicat in Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea I, nr. 616 din 21 august 2014, a fost abrogat. 
 În acest context, se impune elaborarea unui nou proiect de ordin pentru aprobarea 
modelelor unor formulare utilizate in domeniul colectarii creantelor fiscale, emise şi tipărite 
prin intermediul Unităţii de imprimare rapidă şi abrogarea Ordinului preşedintelui A.N.A.F. 
nr.1.438/2009 pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării 
creanţelor fiscale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 590 din 25 august 
2009. 
 Totodată, prin acest proiect de act normativ au fost prevăzute, pe lângă formularele 
deja reglementate de O.P.A.N.A.F. nr.1438/2009, cu modificările şi completările ulterioare, 
două noi modele de formulare, respectiv "Decizie referitoare la obligaţiile fiscale accesorii 
reprezentând penalităţi de nedeclarare" şi  "Notificare privind obligaţiile fiscale restante”, care 
vor fi tipărite şi transmise debitorilor prin  Unitatea de imprimare rapidă. 
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