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Referat de aprobare  

a proiectului de ordin al preşedintelui  A.N.A.F. privind abrogarea Ordinului preşedintelui 
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.230/2013 pentru aprobarea Procedurii                                      

de accesare a informaţiilor cuprinse în dosarul fiscal, puse la dispoziţia                                       
contribuabililor pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în 

spaţiul privat al contribuabilului 
                                        

 
Ordinul preşedintelui A.N.A.F. nr. 230/2013 pentru aprobarea Procedurii de accesare a 

informaţiilor cuprinse în dosarul fiscal, puse la dispoziţia contribuabililor pe pagina de internet a 
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în spaţiul privat al contribuabilului a fost elaborat în 
conformitate cu prevederile art. 1101 alin.(2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, conform 
cărora „contribuabilii au acces la informaţiile din evidenţa creanţelor fiscale potrivit 
procedurii aprobate prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare 
Fiscală”.  

Acest act normativ a avut în vedere simplificarea accesului contribuabililor persoane 
juridice la informaţiile cuprinse în evidenţa creanţelor fiscale, care fac parte din dosarul fiscal al 
contribuabilului, prin publicarea acestora pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală.  

Prin Ordonanţa Guvernului nr.30/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
207/2015 privind Codul de procedură fiscală, a fost modificată lit.a) a alineatului (3) al art.153 
din Codul de procedură fiscală, în sensul că, accesul la evidenţa creanţelor fiscale organizată 
de organul fiscal central, se efectuează potrivit procedurii şi condiţiilor aprobate prin ordin al 
ministrului finanţelor publice.  
 În fapt, prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.660/2017 a fost aprobată Procedura 
de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între Ministerul Finanţelor 
Publice/organul fiscal central şi persoanele fizice, persoanele juridice şi alte entităţi fără 
personalitate juridică. Conform prevederilor acestui act normativ, fac obiectul comunicării prin 
SPV şi informaţiile cu privire la situaţia obligaţiilor de plată ale contribuabililor persoane fizice, 
persoane juridice şi alte entităţi fără personalitate juridică, informaţii existente şi în actul 
normativ invocat anterior.  
 În acest context şi pentru înlăturarea paralelismelor între cele două acte normative, se 
impune necesitatea abrogării Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală 
nr.230/2013 pentru aprobarea Procedurii de accesare a informaţiilor cuprinse în dosarul fiscal, 
puse la dispoziţia contribuabililor pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale de Administrare 
Fiscală, în spaţiul privat al contribuabilului. 
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