
 

 
 
 

Referat de aprobare 
 a proiectului de ordin al preşedintelui A.N.A.F.  pentru aprobarea Procedurii privind emiterea 
şi comunicarea unor acte administrative si de executare pentru debitorii care înregistrează 
obligaţii fiscale restante sub o anumită limită şi pentru modificarea Ordinului preşedintelui 
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.3834/2015 pentru aprobarea Procedurii privind 
stabilirea obligaţiilor fiscale accesorii reprezentând penalităţi de nedeclarare 
  

 
Prin Ordonanţa Guvernului nr. 30/2017,  act normativ care modifică şi completează  

prevederile Codului de procedură fiscală, s-a prevăzut că, deciziile referitoare la obligaţiile 
fiscale accesorii  se emit şi se comunică  în funcţie de vechimea, cuantumul obligaţiilor fiscale 
accesorii şi starea juridică a contribuabilului, iar măsurile de executare silită se aplică 
diferenţiat în funcţie de cuantumul şi vechimea creanţelor fiscale. 

Acelaşi act normativ reglementează şi faptul că, procedurile de realizare ale acestor 
activităţi se stabilesc şi  se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală. 

Până la intrarea în vigoare a acestei ordonanţe, existau prevederi referitoare la 
aspectele mai sus prezentate, respectiv cele din  Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală nr.3497/2015 pentru aprobarea Procedurii privind emiterea şi 
comunicarea unor acte administrative pentru debitorii care înregistrează obligaţii fiscale 
restante sub o anumită limită, precum şi cele din  Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală nr.3834/2015 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea obligaţiilor 
fiscale accesorii reprezentând penalităţi de nedeclarare. 
 Ca urmare, ţinând cont de noul context legislativ, se impune elaborarea unei noi 
proceduri care urmăreşte în principal următoarele aspecte: 
 -  stabilirea frecvenţei emiterii şi comunicării  deciziilor referitoare la obligaţiile fiscale 
accesorii reprezentând dobânzi şi penalităţi de întârziere, deciziilor referitoare la obligaţiile 
fiscale accesorii reprezentând penalităţi de nedeclarare, a somaţiilor, titlurilor executorii, 
adreselor de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti, adreselor de înfiinţare a 
popririi asupra sumelor datorate debitorului de către terţi şi a adreselor de înştiinţare privind 
înfiinţarea popririi, astfel încât organele fiscale să respecte prevederile Codului de procedură 
fiscală în ceea ce priveşte instituirea şi comunicarea acestor acte administrative fiscale şi de 
executare, dar în acelaşi timp în cadrul limitelor legale, administraţia fiscală să se circumscrie 
şi criteriilor de eficienţă şi respect faţă de contribuabili; 
 - stabilirea faptului că,  deciziile referitoare la obligaţiile fiscale accesorii reprezentând 
dobânzi şi penalităţi de întârziere şi deciziile referitoare la obligaţiile fiscale accesorii 
reprezentând penalităţi de nedeclarare se emit prin aplicaţiile informatice, trimestrial, iar prin 
excepţie, în cazul în care cuantumul total al obligaţiilor fiscale accesorii ale unui debitor 
(majorări de întârziere/dobânzi/penalităţi de întârziere) nu depăşeşte o anumită limită, 
deciziile se emit după 180 de zile de la ultima emitere sau de la data la care au fost înregistrate 
obligaţii fiscale principale restante; 
 - stabilrea categoriilor de contribuabili pentru care nu se emit trimestrial deciziile 
referitoare la obligaţiile fiscale accesorii reprezentând dobânzi şi penalităţi de întârziere şi 
deciziile referitoare la obligaţiile fiscale accesorii reprezentând penalităţi de nedeclarare; 
 - reglementarea anulării din evidenţa fiscală, în limita plafonului de anulare stabilit de 
către Codul de procedură fiscală, şi a amenzilor de orice fel, precum şi a altor creanţe 
bugetare înscrise în titlurile executorii de creanţă bugetară, transmise spre recuperare 
organului fiscal central; 
 - stabilirea faptului că, în vederea emiterii somaţiei şi a titlului executoriu organul fiscal 



 

central evaluează bilunar obligaţiile fiscale/bugetare restante ale debitorilor şi emite somaţia 
şi titlul executoriu, după 180 de zile de la ultima emitere sau de la data la care au fost 
înregistrate obligaţii fiscale/bugetare restante; 
 - stabilirea faptului că, în vederea emiterii adresei de înfiinţare a popririi asupra 
disponibilităţilor băneşti, a adresei de înfiinţare a popririi asupra sumelor datorate debitorului 
de către terţi şi a adresei de înştiinţare privind înfiinţarea popririi, organul fiscal central  
competent în administrarea obligaţiilor fiscale ale debitorului evaluează obligaţiile 
fiscale/bugetare restante ale debitorilor pentru care s-a împlinit termenul de 15 zile de la 
comunicarea somaţiei şi procedează la emiterea acestor acte de executare, dupa 180 de zile 
de la comunicarea somaţiei, în cazul în care cuantumul obligaţiilor fiscale/bugetare restante 
este sub limitele prevăzute; 
 - punerea în concordanţă a prevederilor pct.9.1. şi a conţinutului Anexei nr.2 la Ordinul 
preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.3834/2015 pentru aprobarea 
Procedurii privind stabilirea obligaţiilor fiscale accesorii reprezentând penalităţi de 
nedeclarare, cu prevederile art.181 alin.(2) din Codul de procedură fiscală care 
reglementează faptul că, penalitatea de nedeclarare se reduce, la cererea 
contribuabilului/plătitorului, cu 75%, dacă obligaţiile fiscale principale stabilite prin decizie: 
    a) se sting prin plată sau compensare până la termenul prevăzut la art. 156 alin. (1) din 
Codul de procedură fiscală; 
  b) sunt eşalonate la plată, în condiţiile legii. În acest caz, reducerea se acordă la finalizarea 
eşalonării la plată. 
 - abrogarea Procedurii privind emiterea şi comunicarea unor acte administrative 
pentru debitorii care înregistrează obligaţii fiscale restante sub o anumită limită, aprobată prin  
Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.3497/2015, publicat în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 912 din 9 decembrie 2015 şi a Capitolului II din 
Anexa la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.3834/2015 
pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea obligaţiilor fiscale accesorii reprezentând 
penalităţi de nedeclarare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 984 din 30 
decembrie 2015. 
  
 
 
 
 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

 


