
 
      

 
        

   
 
 
 
                                                                                                                               
 
 
 
  
 
Către   :CABINET PREŞEDINTE                                    
În atenţia  :Domnului Sorin BLEJNAR, Preşedintele Agenţiei Naţionale de 
   Administrare Fiscală 
Ref. :Referat aprobare Ordin privind depunerea declaraţiilor fiscale 

prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, prin 
intermediul Sistemului Electronic Naţional 

Data   :             
De la :Domnul Mihai GOGANCEA-VĂTĂŞOIU, Vicepreşedintele        

Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală     
Nr. înregistrare :  
 
 
 Potrivit prevederilor Capitolului 14 „Societatea informaţională” din Programul de 
guvernare, prevăzut în anexa nr.2 la Hotărârea Parlamentului nr.39/2009 pentru 
acordarea încrederii Guvernului, printre obiectivele de guvernare se numără dezvoltarea 
platformei naţionale e-România şi a Sistemului Electronic Naţional (SEN), precum şi 
creşterea la 70% a procentului firmelor care utilizează Internetul ca principal mijloc de 
interacţiune cu instituţiile statului. 

Pentru creşterea gradului de conformare voluntară a contribuabililor, Agenţia 
Natională de Administrare Fiscală este preocupată de reducerea poverii declarative, prin 
dezvoltarea căilor de comunicare a contribuabililor cu unităţile fiscale şi introducerea 
unor instrumente noi pentru îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de lege.  

În acest sens, în contextul situaţiei economice actuale, Agenţia Natională de 
Administrare Fiscală are în vedere, pe de o parte, reducerea cheltuielilor administrative 
prin degrevarea organului fiscal de activităţi care pot fi automatizate (primirea şi 
procesarea declaraţiilor), în condiţiile existenţei unor resurse de personal limitate la 
nivelul unităţilor fiscale, iar pe de altă parte, creşterea operativităţii procesului de 
administrare a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor.  

Potrivit Hotărârii Guvernului nr.1085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale 
Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea 
demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea 
corupţiei, referitoare la implementarea Sistemului Electronic Naţional, contribuabilii mari 
aflaţi în evidenţa Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili depun 
declaraţiile fiscale, prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, prin intermediul 
Sistemului Electronic Naţional. 

Având în vedere cele de mai sus, prin prezentul proiect de ordin se propun 
următoarele: 
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- introducerea obligativităţii depunerii declaraţiilor fiscale prin mijloace electronice 
de transmitere la distanţă, prin intermediul Sistemului Electronic Naţional, pentru 
contribuabilii mari şi contribuabilii mijlocii, precum şi pentru sediile secundare ale 
acestora; 

-  posibilitatea utilizării metodei de depunere a declaraţiilor fiscale prin mijloace 
electronice de transmitere la distanţă, prin intermediul Sistemului Electronic Naţional, ca 
metodă alternativă de declarare, pentru ceilalţi contribuabili. 

Potrivit Hotărârii Guvernului nr.104/2010 privind modificarea şi completarea 
Hotărârii Guvernului nr.1085/2003, depunerea declaraţiilor fiscale prin mijloace 
electronice de transmitere la distanţă, prin intermediul Sistemului Electronic Naţional, 
reprezintă singura modalitate legală de transmitere în format electronic a declaraţiilor. 

Declaraţiile fiscale prevăzute în Anexa nr.2 din hotărâre, pot fi depuse prin 
mijloace electronice de transmitere la distanţă, în baza deţinerii unui certificat calificat 
emis de un furnizor de servicii de certificare acreditat, înscris în Registrul furnizorilor de 
servicii de certificare, potrivit Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică. 
 
 Faţă de cele de mai sus, s-a întocmit proiectul de ordin alăturat, cu ale cărui 
prevederi, dacă sunteţi de acord, vă propunem a-l semna. 
 
 Cu deosebită consideraţie, 
 
 
 
    Mihai GOGANCEA-VĂTĂŞOIU, 

          Vicepreşedinte  

 

 
Direcţia generală proceduri 

pentru administrarea veniturilor 
Director general, 

 
Robert HOFNĂR 
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