
Referat de aprobare  
a proiectului de ordin pentru completarea Ordinului preşedintelui A.N.A.F. nr.1155/2016 

privind emiterea prin  intermediul centrului de imprimare  masivă  a  unor acte administrative 
fiscale şi procedurale 

 
 
 Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.1155/2016 privind 
emiterea prin intermediul centrului de imprimare masivă a unor acte administrative fiscale şi 
procedurale,  stabileşte 28 de categorii de acte administrative fiscale şi procedurale, emise 
de organele fiscale centrale şi tipărite prin  intermediul centrului de imprimare masivă, 
valabile fără semnătura persoanelor împuternicite ale organului fiscal central, potrivit legii, şi 
ştampila organului emitent, îndeplinind cerinţele legale aplicabile în materie. 
 Pe de altă parte, prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală 
nr.1003/2018 pentru aprobarea Procedurii privind procesarea formularelor 230 "Cerere 
privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii 
şi din pensii" a fost aprobat un nou act procedural denumit „Notificare privind destinaţia 
sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi din pensii, 
pentru susţinerea entităţilor nonprofit/unităţilor de cult”. 
 Această notificare este obligatorie în cazul în care formularele 230 "Cerere privind 
destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi din 
pensii" se depun pe bază de borderou, de către entităţile nonprofit/unităţile de cult 
beneficiare.  

Având în vedere dotarea Unităţii de imprimare rapidă cu echipamentul necesar tipăririi 
masive şi împlicuirii automate a documentelor, precum şi experienţa dobândită în ultimii ani 
în această activitate, propunem ca, şi pentru actul procedural aprobat prin Ordinul 
preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.1003/2018, desfăşurarea 
procesului de tipărire, împlicuire şi transmitere către contribuabili să se efectueze de 
serviciul „Unitatea de imprimare rapidă”. 

În acest context, este necesară completarea listei actelor procedurale prevăzute la 
art.2 din  Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.1155/2016 
privind emiterea prin intermediul centrului de imprimare masivă a unor acte administrative 
fiscale şi procedurale, cu noul act procedural denumit „Notificare privind destinaţia sumei 
reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi din pensii, pentru 
susţinerea entităţilor nonprofit/unităţilor de cult”. 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 


