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Către   : CABINET MINISTRU                                    
În atenţia  : Domnului MINISTRU, GHEORGHE POGEA                                            
Avizat /Aprobat      :  
Ref. :Referat aprobare Ordin pentru modificarea şi completarea 

Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr.858/2008 
Data   :     .04.2009 
 
De la   : Preşedinte ANAF, Sorin BLEJNAR 
Nr. înregistrare :  
 
 
  

Începând cu luna aprilie 2007, Agenţia Naţională de Administrare 
Fiscală a pus la dispoziţia contribuabililor persoane juridice cu domiciliul 
fiscal în municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov, serviciul de declarare on-line a 
impozitelor, taxelor şi contribuţiilor pe site-ul propriu al agenţiei. 

Pe măsura dezvoltării capacităţii de servire on–line a contribuabililor, 
metoda de declarare on-line a fost extinsă gradual, atât în ceea ce priveşte 
aplicarea teritorială, cât şi categoriile de contribuabili şi tipurile de formulare. 

În prezent, potrivit Ordinului ministrului economiei şi finanţelor 
nr.858/2008, metoda de depunere a declaraţiilor fiscale prin mijloace 
electronice de transmitere la distanţă se poate utiliza, ca metodă alternativă 
de declarare, de către toţi plătitorii de impozite, taxe şi contribuţii care deţin 
certificate digitale, pentru următoarele formulare: Declaraţia privind 
obligaţiile de plată la bugetul de stat, Declaraţia privind obligaţiile de plată la 
bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, Declaraţia privind 
accizele, Declaraţia rectificativă, Declaraţia privind impozitul pe profit, 
Decontul de taxă pe valoarea adăugată, Decontul special de taxă pe 
valoarea adăugată, Decontul privind accizele, Decontul privind impozitul la 
ţiţeiul din producţia internă. 

În cadrul proiectului PHARE 2005/017-553.03.01.03.01.02 
"Dezvoltarea şi implementarea noilor aplicaţii IT legate de optimizarea 
mediului de afaceri şi a asistării contribuabililor" au fost propuse liniile de 
acţiune privind îmbunătăţirea sistemului de depunere a declaraţiilor de venit 
pentru persoanele fizice prin introducerea metodei de depunere on-line.   
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Ca urmare, în vederea minimizării eforturilor de conformare pentru 
contribuabilii persoane fizice, prin prezentul proiect de ordin se propune 
introducerea metodei de depunere prin mijloace electronice de transmitere 
la distanţă, pentru Declaraţia privind veniturile realizate, ca metodă 
alternativă. 

Totodată, pentru simplificarea procedurii de utilizare a serviciului de 
depunere a declaraţiilor on-line pe site-ul ANAF, se propune ca, 
documentele prevăzute pentru solicitarea sau revocarea dreptului de 
utilizare a certificatelor digitale calificate, care în prezent se depun la 
direcţia generală a finanţelor publice judeţeană, sau după caz, la Direcţia 
Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti, în a cărei rază 
teritorială contribuabilul îşi are domiciliul fiscal, să se depună la organul 
fiscal competent pentru administrarea contribuabililor. 

 
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, 
 

 

Sorin BLEJNAR, 

Preşedinte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


