
 
 

 

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 

 

ORDIN nr. 1073 

 

privind natura informațiilor pe care contribuabilul/plătitorul trebuie să le declare 

 prin fișierul standard de control fiscal, modelul de raportare, procedura și condițiile de 

transmitere, precum și termenele de transmitere și data/datele de la care categoriile de 

contribuabili/plătitori sunt obligate să transmită fișierul standard de control fiscal 

 

 

 

Având în vedere prevederile art. 59^1, alin. (2), (4) și (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul 

de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, precum și avizul conform al Ministerului 

Finanţelor comunicat prin adresa nr. 742.409 din data de  04.11.2021 

În temeiul prevederilor art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 

fiscală, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea 

Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare 

Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

Preşedintele  Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul 

 

ORDIN 

 

ART. 1. Natura informațiilor pe care contribuabilul/plătitorul trebuie să le declare prin fișierul standard 

de control fiscal (SAF-T) este prevăzută în anexa nr. 1. 

ART. 2. Fișierul standard de control fiscal (SAF-T) se transmite de către contribuabili/plătitori prin 

intermediul Declarației informative privind fișierul standard de control fiscal, denumită în continuare 

Declarația informativă D406, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2. 

ART. 3. Procedura și condițiile de transmitere a fișierului standard de control fiscal, prin intermediul 

Declarației informative D406 sunt prevăzute în anexa nr. 3. 

ART. 4. Termenele de transmitere de către contribuabili/plătitori a fișierului standard de control fiscal, 

respectiv a Declarației informative D406 sunt prevăzute în anexa nr. 4. 

ART. 5. Data/datele de la care categoriile de contribuabili/plătitori sunt obligate să transmită fișierul 

standard de control fiscal, precum și categoriile de contribuabili/plătitori exceptate de la transmiterea 

fișierului standard de control sunt prevăzute în anexa nr. 5. 

ART. 6. Anexele nr. 1 - 5 fac parte integrantă din prezentul ordin. 

ART. 7. Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2022.  

ART. 8. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

Emis la București, la 04.11.2021. 

 

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,  

MIRELA CĂLUGĂREANU        

 

  

 


