Referat de aprobare
a proiectului de ordin privind aprobarea protocolului de colaborare în vederea
schimbului de informaţii între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi
Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică - ICI Bucureşti
În temeiul dispoziţiilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013
privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu
modificările şi completările ulterioare, şi a Hotărârii Guvernului nr. 1621 din 22
decembrie 2003 pentru organizarea și funcționarea Institutului Naţional de Cercetare
– Dezvoltare în Informatică - ICI Bucureşti;
având în vedere prevederile art. 11 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de
procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 7, lit. A, pct. 23
din H.G. nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
Direcția Generală Antifraudă Fiscală a constatat necesitatea accesului la datele
de identificare ale deţinătorilor domeniilor cu extensia .ro. Prin urmare, în vederea
identificării posibilităţilor de acces la baza de date whois.rotld.ro, s-a solicitat sprijin
în vederea încheierii unui protocol de colaborare cu instituția care administrează
serviciul RoTLD, respectiv Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare în Informatică –
I.C.I. Bucureşti.
Astfel, a fost elaborat proiectul de Ordin privind privind aprobarea protocolului
de colaborare în vederea schimbului de informaţii între Agenţia Naţională de
Administrare Fiscală şi Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică ICI Bucureşti.
Potrivit acestuia, ICI Bucureşti pune la dispoziţia A.N.A.F. datele necesare
pentru îndeplinirea atribuțiilor care îi revin privind colectarea veniturilor și prevenirea si
combaterea evaziunii şi fraudei fiscale. Astfel, Protocolul are ca obiect colaborarea
părţilor în vederea transmiterii datelor de identificare din baza de date a ICI Bucureşti
ale deținătorilor domeniilor cu extensia .ro, înregistrate în serviciul
RoTLD
(www.rotld.ro).
Menționăm că Direcția Generală Tehnologia Informației din cadrul A.N.A.F. va
asigura aplicatia informatica de interogare domeniu/vizualizare raspuns, în scopul
obtinerii de informații despre proprietarul/proprietarii unui domeniu sau a unei liste de
domenii de internet din România. Compartimentul de specialitate, RoTLD, din cadrul
ICI Bucureşti, va dezvolta un serviciu web prin care se vor transmite informatiile,
conform procedurii de lucru comună.
Furnizarea datelor de către ICI București se va realiza cu respectarea legislaţiei
în vigoare, conform unei proceduri de lucru comune, stabilită la nivel de experți și
semnată în termen de maximum 30 de zile de la data semnării protocolului.

