
ORDIN   Nr. 847 din 30 aprilie 2009
pentru modificarea i completarea Ordinului ministrului economiei i finan elor nr.

858/2008 privind depunerea declara iilor fiscale prin mijloace electronice de
transmitere la distan

EMITENT:      MINISTERUL FINAN ELOR PUBLICE
PUBLICAT  ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 298 din  7 mai 2009

    Având în vedere prevederile art. 83 din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de procedur  fiscal , republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hot rârea Guvernului nr. 34/2009 privind
organizarea i func ionarea Ministerului Finan elor Publice, cu modific rile i
complet rile ulterioare,

    ministrul finan elor publice emite urm torul ordin:

    ART. I
    Ordinul ministrului economiei i finan elor nr. 858/2008 privind depunerea
declara iilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distan , publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 din 28 martie 2008, se modific i se
completeaz  dup  cum urmeaz :
    1. La articolul 1, alineatul (1) se modific i va avea urm torul cuprins:
    "ART. 1
    (1) Urm toarele declara ii fiscale pot fi depuse prin mijloace electronice de transmitere
la distan :
    a) 100 <<Declara ie privind obliga iile de plat  la bugetul de stat>>, cod
14.13.01.99/bs;
    b) 102 <<Declara ie privind obliga iile de plat  la bugetele asigur rilor sociale i
fondurilor speciale>>, cod 14.13.01.40;
    c) 103 <<Declara ie privind accizele>>, cod 14.13.01.03/a;
    d) 710 <<Declara ie rectificativ >>, cod 14.13.01.00/r;
    e) 101 <<Declara ie privind impozitul pe profit>>, cod 14.13.01.04;
    f) 300 <<Decont de tax  pe valoarea ad ugat >>, cod 14.13.01.02;
    g) 301 <<Decont special de tax  pe valoarea ad ugat >>, cod 14.13.01.02/s;
    h) 120 <<Decont privind accizele>>, cod 14.13.01.03;
    i) 130 <<Decont privind impozitul la eiul din produc ia intern >>, cod 14.13.01.05;
    j) 200 <<Declara ie privind veniturile realizate>>, cod 14.13.01.13."
    2. La articolul 7, alineatul (1) se modific i va avea urm torul cuprins:
    "ART. 7
    (1) Pentru utilizarea serviciului <<Depunere declara ii on-line>> existent pe site-ul
Ministerului Finan elor Publice, portalul Agen iei Na ionale de Administrare Fiscal , de

tre persoanele prev zute la art. 6, în calitate de reprezentan i legali sau împuternici i,
desemna i de c tre contribuabili pentru semnarea declara iilor prev zute la art. 1 alin. (1),
se vor efectua urm toarele opera iuni:
    a) înregistrarea persoanei care de ine certificat digital calificat, ca utilizator al
serviciului <<Depunere declara ii on-line>>, prin transmiterea, în format electronic, a
documentului de confirmare a certificatului calificat, existent pe site-ul Ministerului



Finan elor Publice, portalul Agen iei Na ionale de Administrare Fiscal , semnat digital de
tre solicitant i confirmat prin semn tura electronic  a autorit ii de certificare, în

conformitate cu instruc iunile de utilizare a serviciului <<Depunere declara ii on-line>>;
    b) depunerea formularului 150 <<Cerere pentru utilizarea unui certificat digital
calificat>>, existent pe site-ul Ministerului Finan elor Publice, portalul Agen iei
Na ionale de Administrare Fiscal , în conformitate cu instruc iunile de utilizare a
serviciului <<Depunere declara ii on-line>>."
    3. La articolul 7, dup  alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu
urm torul cuprins:
    "(1^1) În cazul utiliz rii serviciului <<Depunere declara ii on-line>> pentru depunerea
declara iei prev zute la art. 1 alin. (1) lit. j) de c tre contribuabilii persoane fizice care
semneaz  în nume propriu declara ia, se va efectua opera iunea prev zut  la alin. (1) lit.
a)."
    4. La articolul 7, dup  alineatul (4) se introduc dou  noi alineate, alineatele (4^1) i
(4^2), cu urm torul cuprins:
    "(4^1) Persoanele fizice care de in certificat digital calificat i au ob inut dreptul de
utilizare a serviciului <<Depunere declara ii on-line>> în calitate de reprezentan i legali
sau împuternici i, pentru semnarea declara iilor prev zute la art. 1 alin. (1) lit. a) - i), pot
utiliza metoda de depunere prin mijloace electronice de transmitere la distan  pentru
Declara ia privind veniturile realizate, semnat  în nume propriu, f  a mai fi necesar
efectuarea opera iunilor prev zute la alin. (1).
    (4^2) Persoanele fizice care au ob inut dreptul de utilizare a serviciului <<Depunere
declara ii on-line>> pentru Declara ia privind veniturile realizate, în situa ia prev zut  la
alin. (1^1), i doresc utilizarea acestui serviciu i pentru formularele prev zute la art. 1
alin. (1) lit. a) - i) vor depune formularul 150 <<Cerere pentru utilizarea unui certificat
digital calificat>>, în conformitate cu instruc iunile de utilizare a serviciului <<Depunere
declara ii on-line>>."
    5. La articolul 4 alineatul (6), articolul 5 alineatul (4), articolul 7 alineatul (3) i
articolul 8 alineatul (3), sintagma "direc ia general  a finan elor publice jude ean  sau,
dup  caz, la Direc ia General  a Finan elor Publice a Municipiului Bucure ti, în a c rei
raz  teritorial  contribuabilul î i are domiciliul fiscal" se înlocuie te cu sintagma "organul
fiscal competent pentru administrarea contribuabilului".
    6. Formularul 150 "Cerere pentru utilizarea unui certificat digital calificat" din anexa
nr. 3 se modific i se înlocuie te cu formularul prev zut în anexa nr. 1.
    7. Formularul 151 "Cerere pentru revocarea dreptului de utilizare a serviciului
depunere declara ii on-line" din anexa nr. 4 se modific i se înlocuie te cu formularul
prev zut în anexa nr. 2.
    ART. II
    Anexele nr. 1 i 2 fac parte integrant  din prezentul ordin.
    ART. III
    (1) Prezentul ordin intr  în vigoare la data public rii în Monitorul Oficial al României,
Partea I.
    (2) La data intr rii în vigoare a prezentului ordin, orice dispozi ie contrar  se abrog .
    ART. IV
    Direc ia general  proceduri pentru administrarea veniturilor i Direc ia general  de
tehnologia informa iei din cadrul Agen iei Na ionale de Administrare Fiscal , Direc ia



General  a Finan elor Publice a Municipiului Bucure ti i direc iile generale ale
finan elor publice jude ene vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. V
    Prezentul ordin se public  în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                         p. Ministrul finan elor publice,
                               Gheorghe Gherghina,
                                secretar de stat

    Bucure ti, 30 aprilie 2009.
    Nr. 847.

ANEXA 1*)
    (Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 858/2008)

    *) Anexa nr. 1 este reprodus  în facsimil.

    Agen ia Na ional  de        CERERE PENTRU UTILIZAREA UNUI              150
    Administrare Fiscal         CERTIFICAT DIGITAL CALIFICAT

    A. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI

     __________________________________________________________________________
    | Cod de identificare fiscal         |                                     |
    |____________________________________|_____________________________________|
    | Denumire/Nume, Prenume             |                                     |
    |____________________________________|_____________________________________|
    | Adresa                             |                                     |
    |____________________________________|_____________________________________|

    B. DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI PENTRU CARE SE SOLICIT  DREPTUL DE UTILIZARE A
SERVICIULUI DEPUNERE DECLARA II ON-LINE, PE BAZA CERTIFICATULUI DIGITAL CALIFICAT

     __________________________________________________________________________
    | CNP/NIF                            |                                     |
    |____________________________________|_____________________________________|
    | Nume, Prenume                      |                                     |
    |____________________________________|_____________________________________|
    | Adresa e-mail                      |                                     |
    |____________________________________|_____________________________________|
    | Num r Certificat Digital           |                                     |
    |____________________________________|_____________________________________|
    | Autoritate de Certificare Emitent  |                                     |
    |____________________________________|_____________________________________|

________________________________________________________________________________

    Sub sanc iunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar c  datele înscrise în
acest formular sunt corecte i complete.
                    ____________
             Data: |____________|                        Semn tura i tampila
                    ________________________________     _____________________
    Nume, Prenume: |________________________________|   |                     |
                    ________________________________    |                     |
          Func ia: |________________________________|   |_____________________|

________________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________
|                                                   ________         ________  |
| Loc rezervat organului fiscal  Nr. înregistrare: |________| Data: |________| |
|______________________________________________________________________________|

    Num r de operator de date cu caracter personal - 1067



    ANEXA 2 *1)
    (Anexa nr. 4 la Ordinul nr. 858/2008)

    *1) Anexa nr. 2 este reprodus  în facsimil.

    Agen ia Na ional  de        CERERE PENTRU REVOCAREA                    151
    Administrare Fiscal         DREPTULUI DE UTILIZARE A
                                SERVICIULUI DEPUNERE
                                DECLARA II ON-LINE

    A. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI

     __________________________________________________________________________
    | Cod de identificare fiscal         |                                     |
    |____________________________________|_____________________________________|
    | Denumire/Nume, Prenume             |                                     |
    |____________________________________|_____________________________________|
    | Adresa                             |                                     |
    |____________________________________|_____________________________________|

    B. DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI CARE SOLICIT  REVOCAREA DREPTULUI DE UTILIZARE A
SERVICIULUI DEPUNERE DECLARA II ON-LINE

     __________________________________________________________________________
    | CNP/NIF                            |                                     |
    |____________________________________|_____________________________________|
    | Nume, Prenume                      |                                     |
    |____________________________________|_____________________________________|
    | Adresa e-mail                      |                                     |
    |____________________________________|_____________________________________|

    C. DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI PENTRU CARE SE SOLICIT  REVOCAREA DREPTULUI DE
UTILIZARE A SERVICIULUI DEPUNERE DECLARA II ON-LINE*)

     __________________________________________________________________________
    | CNP/NIF                            |                                     |
    |____________________________________|_____________________________________|
    | Nume, Prenume                      |                                     |
    |____________________________________|_____________________________________|

    *) Se completeaz  numai în cazul în care revocarea dreptului de utilizare se solicit
de o persoan  diferit  de persoana pentru care acest drept a fost ob inut.

________________________________________________________________________________

    Sub sanc iunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar c  datele înscrise în
acest formular sunt corecte i complete.
                    ____________
             Data: |____________|                        Semn tura i tampila
                    ________________________________     _____________________
    Nume, Prenume: |________________________________|   |                     |
                    ________________________________    |                     |
          Func ia: |________________________________|   |_____________________|

________________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________
|                                                   ________         ________  |
| Loc rezervat organului fiscal  Nr. înregistrare: |________| Data: |________| |
|______________________________________________________________________________|

    Num r de operator de date cu caracter personal - 1067


