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                                                    REFERAT 

 

 
proiect ordin pentru completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de    
Administrare Fiscală nr.3392/2011 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea  
Din oficiu a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin  
autoimpunere sau reţinere la sursă 
 
 
Potrivit art.83, alin.(4^1) din Codul de procedură fiscală, contribuabilul poate depune 
declaraţia fiscală pentru obligaţiile fiscale ce au format obiectul deciziei de impunere prin 
care au fost stabilite din oficiu obligaţiile fiscale, în termen de 60 de zile de la data 
comunicării deciziei. Decizia de impunere se desfiinţează de organul fiscal la data 
depunerii declaraţiei fiscale. 
 
În procesul stabilirii din oficiu a obligaţiilor fiscale, s-a constatat faptul că, după emiterea 
deciziei de impunere din oficiu, pot apărea situaţii în care, fie au fost depuse declaraţiile 
fiscale în intervalul cuprins între data transmiterii deciziei şi data primirii acesteia de 
către contribuabil, fie organul fiscal a operat după comunicarea deciziei de impunere 
(din oficiu sau la cererea contribuabilului) o serie de modificări în vectorul fiscal ataşat, 
operaţiuni care necesită desfiinţarea deciziei  de impunere din oficiu.  
 
În Procedura privind stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de 
stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă, aprobată prin Ordinul preşedintelui 
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.3392/2011, se prevede că, decizia de 
impunere din oficiu se desfiinţează numai în situaţia în care, în termen de 60 de zile de 
la data comunicării deciziei de impunere din oficiu, contribuabilul depune declaraţia 
fiscală privind obligaţiile care au format obiectul acestei decizii. 

 
Urmare celor de mai sus, este necesară completarea Procedurii privind stabilirea din 
oficiu a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau 
reţinere la sursă, cu dispoziţii referitoare desfiinţarea deciziei de impunere din oficiu, 
potrivit dispoziţiilor art.48 şi art.90 alin.(2) din Codul de procedură fiscală, ca urmare a 
îndreptării unor erori materiale sau altor situaţii apărute în practică. 

 
Prin prezentul proiect de ordin, se propune completarea conţinutului preambulului 
Deciziei de desfiinţare a deciziei de impunere din oficiu, cu referinţa legală 
corespunzătoare situaţiei care conduce la desfiinţarea actului administrativ fiscal.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


