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AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 

 
 
 

ORDIN NR. .... 
pentru aprobarea Procedurii privind declararea contribuabililor inactivi 

potrivit art.78 alin.(5) din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind 
Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare 
 
 

 
În temeiul art.12 alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr.109/2009 privind 

organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,  
În temeiul art.11 alin.(1^1) şi alin.(1^2) din Legea nr.571/2003 privind Codul 

fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art.78 alin.(5) din 
Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

 
 
 
preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul:

  
 
 

O R D I N 
 
 

Art. 1 - (1) Sunt declaraţi inactivi, potrivit prezentului ordin, contribuabilii 
persoane juridice şi alte entităţi fără personalitate juridică, dacă îndeplinesc una dintre 
următoarele condiţii: 

a) nu îşi îndeplinesc, pe parcursul unui semestru calendaristic nicio obligaţie 
declarativă prevăzută de lege; 

b) se sustrag de la efectuarea inspecţiei fiscale, prin declararea unor date de 
identificare a sediului social care nu permit organului fiscal identificarea 
acestuia; 

c) organele fiscale au constatat că nu funcţionează la sediul social sau 
domiciliul fiscal declarat. 

  (2) Prin excepţie de la prevederile alin.(1), nu vor fi declaraţi inactivi 
contribuabilii aflaţi în stare de insolvenţă sau contribuabilii pentru care  s-a pronunţat 
sau a fost adoptată o hotărâre de dizolvare. 

 
Art. 2 - (1) Competenţa pentru constatarea îndeplinirii condiţiilor pentru 

declararea ca inactivi a contribuabililor revine compartimentelor cu atribuţii în 
domeniul gestionării registrului contribuabililor şi declaraţiilor fiscale din cadrul 
organelor fiscale competente, pentru condiţiile prevăzute la art.1 lit.(a) şi organelor de 
inspecţie fiscală/organelor de control din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare 
Fiscală şi din unităţile sale subordonate, pentru condiţiile prevăzute la art.1 lit (b) şi 
(c).  
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(2) Organele de inspecţie fiscală/organele de control menţionate la alin.(1) 
sunt organele cu atribuţii de inspecţie fiscală din cadrul aparatului central al Agenţiei 
Naţionale de Administrare Fiscală şi unităţile sale subordonate, respectiv activitatea 
de inspecţie fiscală din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a 
municipiului Bucureşti, Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, 
Autoritatea Naţională a Vămilor şi direcţiile sale subordonate şi organele de  control 
din cadrul Gărzii financiare. 

 
Art.3 - (1) Declararea contribuabililor inactivi se face cu data intrării în 

vigoare a ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru 
aprobarea Listei contribuabililor declaraţi inactivi. 

           (2) Lista contribuabililor declaraţi inactivi se publică pe pagina de 
internet a Ministerului Finanţelor Publice - portalul Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală secţiunea Informaţii publice – Informaţii despre contribuabili. 

 (3) Sediile secundare înregistrate fiscal ale contribuabililor declaraţi 
inactivi sunt considerate inactive pe perioada în care contribuabilii care le-au înfiinţat 
rămân inactivi. 
 

Art.4 - (1) Agenţia Naţională de Administrare Fiscală aduce la cunoştinţă 
publică data intrării în vigoare a ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală pentru aprobarea Listei contribuabililor declaraţi inactivi, prin 
afişare pe pagina de internet şi prin comunicate de presă. 
  (2) Agenţia Naţională de Administrare Fiscală pune la dispoziţia 
contribuabililor aplicaţii informatice pentru identificarea contribuabililor declaraţi 
inactivi. 
 

Art.5 - (1) De la data declarãrii ca inactiv contribuabilul nu mai are dreptul de 
a utiliza facturi şi alte documente care însoţesc mişcarea produselor accizabile. 

(2) Documentele fiscale emise de un contribuabil declarat inactiv cu încãlcarea 
interdicţiei prevãzute la alin. (1) nu produc efecte juridice din punct de vedere fiscal. 
 

Art.6 - (1) Pe perioada stãrii de inactivitate toate procedurile de avizare, 
autorizare, certificare, licenţiere sau alte proceduri similare, cât şi orice operaţiune şi 
procedura vamalã cu privire la contribuabilul inactiv şi la activitãţile acestuia, 
precum şi oricare dintre avizele, autorizaţiile, licenţele, acordurile şi orice alte acte în 
baza cãrora contribuabilii inactivi sunt autorizaţi să funcţioneze sau să desfãşoare 
diverse activitãţi economice se suspendă de drept. 

(2) Suspendarea nu determină prelungirea termenelor pentru care 
avizele, autorizaţiile, licenţele, acordurile sau alte astfel de acte sunt acordate şi nici 
amânarea în vreun fel ori exonerarea de obligaţiile de plată datorate pentru eliberarea, 
modificarea sau prelungirea acestora. 

 
 Art.7- Pentru a fi reactivaţi, contribuabilii declaraţi inactivi prin ordin al 
preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, trebuie să îndeplinească, 
cumulativ, următoarele condiţii: 

a) şi-au îndeplinit toate obligaţiile declarative şi de plată, 
b) datele de identificare privind sediul social sunt reale şi permit organului   

fiscal competent efectuarea inspecţiei fiscale, 
c) funcţionează la sediul social sau domiciliul fiscal declarat. 
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Art.8- (1) Reactivarea contribuabililor se face cu data intrării în vigoare a 
ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea 
Listei contribuabililor reactivaţi. 

 (2) Sediile secundare înregistrate fiscal ale contribuabililor reactivaţi 
sunt considerate active, începând cu data reactivării contribuabililor care le-au 
înfiinţat.   
 
 Art.9 - Se aprobă Procedura privind întocmirea listei contribuabililor declaraţi 
inactivi, conform art.78 alin.(5) lit.a) din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind 
Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
prevăzută în Anexa nr.1. 

 
Art.10 - Se aprobă Procedura privind declararea contribuabililor inactivi, 

conform art. 78 alin. (5) lit. (b) si (c) din Ordonanţa  Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi 
Procedura de eliminare din Lista contribuabililor declaraţi inactivi a contribuabililor 
care au fost declaraţi inactivi, ca urmare a unei erori materiale, prevăzute în Anexa 
nr.2. 

 
Art.11 - Se aprobă Procedura de ştergere din lista contribuabililor declaraţi 

inactivi a contribuabililor care au fost declaraţi inactivi, conform art.78 alin.(5) lit.a) 
din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a unei erori materiale, prevăzută 
în Anexa nr.3. 
 

Art.12- Se aprobă Procedura de reactivare a contribuabililor declaraţi inactivi 
potrivit art.78 alin.(5) din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzută în 
Anexa nr.4. 
 
 Art.13 - Se aprobă modelul şi conţinutul formularelor: 

a) Notificare privind îndeplinirea condiţiilor pentru declararea ca inactiv 
potrivit prevederilor art.78 alin.(5) lit.a) din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind 
Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cod 
MFP 14.13.07.99/1  
 b) Notificare privind neconcordanţe în depunerea declaraţiilor, cod MFP 
14.13.07.99/2,  

c) Referat privind contribuabilii care îndeplinesc condiţiile pentru a fi 
reactivaţi,  

d) Invitaţie, cod MFP 14.13.07.18/c.i. 
e) Proces-verbal, cod MFP 14.13.27.99 
f) Referat privind declararea contribuabililor inactivi 
g) Referat privind reactivarea/eliminarea contribuabililor inactivi 
h) Cerere privind reactivarea contribuabililor declaraţi inactivi, cod MFP 

14.13.04.99/r 
i) Cerere privind eliminarea contribuabililor declaraţi inactivi, cod MFP 

14.13.04.99/e 
j) Proces-verbal de afişare cod MFP 14.13.27.99/1 

prevăzute în Anexele nr.5.a-5.j. 
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Art. 14 – Instrucţiunile de completare şi utilizare a formularelor de la art.13 

lit.d)-j) sunt prevăzute în Anexa nr.6. 
 

Art. 15 - Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de 
păstrare a formularelor de la art.13 sunt prevăzute în Anexa nr.7.  
  

Art.16 -  Se aprobă Normele pentru utilizarea bazei de date privind 
contribuabilii declaraţi inactivi în procesul de vămuire, prevăzute în Anexa nr. 8. 

 
Art.17 – (1) Pe perioada cât contribuabilii figurează în lista contribuabililor 

declaraţi inactivi le sunt aplicabile procedurile de administrare referitoare la 
declararea, stabilirea, verificarea şi colectarea impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a 
altor sume datorate bugetului general consolidat. 

               (2) Prin excepţie de la prevederile alineatului precedent, 
contribuabilii incluşi în lista contribuabililor declaraţi inactivi nu vor fi supuşi 
procedurilor curente de notificare şi de impunere din oficiu pentru nedepunerea 
declaraţiilor. 
 

Art. 18 – Contribuabililor incluşi în lista contribuabililor declaraţi inactivi li se 
anulează, din oficiu, înregistrarea în scopuri de TVA, începând cu data de întâi a lunii 
următoare intrării în vigoare a ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală pentru aprobarea Listei contribuabililor declaraţi inactivi. 
Totodată aceştia vor fi inactivaţi în baza de date SEED. 
 
 Art. 19 – Cererile formulate, în temeiul Legii nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi Ordonanţei Guvernului nr.92/2003 
privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, de contribuabilii declaraţi inactivi nu se supun soluţionării. 
 
 Art.20 – La data publicării prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui 
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 575/2006 privind stabilirea condiţiilor 
şi declararea contribuabililor inactivi, cu modificările şi completările ulterioare, 
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.701 din 16 august 2006 şi 
Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.819/2008 pentru 
aprobarea Procedurii privind declararea contribuabililor inactivi, cu modificările şi 
completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.404 din 
29 mai 2008. 
 
 Art.21 - Contribuabilii declaraţi inactivi potrivit procedurii aplicabile înainte 
de intrarea în vigoare a prezentului ordin îşi păstrează această calitate, până la 
îndeplinirea condiţiilor de reactivare prevăzute la art.7. 
 

Art. 22 -  Anexele nr.1 – 8 fac parte integrantă din prezentul ordin. 
 
Art. 23 - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  
 
Art.24 - Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia 

generală coordonare inspecţie fiscală, Garda Financiară, Autoritatea Naţională a 
Vămilor şi direcţiile sale subordonate, Direcţia generală de reglementare a colectării 
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creanţelor bugetare, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, Direcţia 
generală de tehnologia informaţiei, precum şi direcţiile generale ale finanţelor publice 
judeţene şi a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului 
ordin. 
 
 
 Emis la Bucureşti, la ...................................... 
 
 
 

 
 

PREŞEDINTE, 
 

SORIN BLEJNAR 
 
 
 
       , 

  
 
 
                 
 


