
ORDIN Nr. 1518/2021 din 9 decembrie 2021

privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 1/2021

EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1203 din 20 decembrie 2021

Având în vedere prevederile art. 5 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de
procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 3 alin. (1) pct. 36 din Hotărârea
Guvernului  nr.  34/2009  privind  organizarea  şi  funcţionarea  Ministerului  Finanţelor  Publice,  cu
modificările  şi  completările  ulterioare,  ale  art.  2  alin.  (1)  din  Ordinul  ministrului  finanţelor  nr.
1.059/2021 privind componenţa şi funcţionarea Comisiei fiscale centrale şi cele ale art. 4 alin. (8)
din  Regulamentul  de  organizare  şi  funcţionare a Comisiei  fiscale  centrale,  aprobat  prin acelaşi
ordin,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr.
34/2009  privind  organizarea  şi  funcţionarea  Ministerului  Finanţelor  Publice,  cu  modificările  şi
completările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (9) şi (10) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a
Comisiei  fiscale  centrale,  aprobat  prin  Ordinul  ministrului  finanţelor  nr.  1.059/2021  privind
componenţa şi funcţionarea Comisiei fiscale centrale,

ministrul finanţelor emite următorul ordin:
ART. 1
Se aprobă Decizia Comisiei fiscale centrale nr. 1/2021, prevăzută în anexa care face parte

integrantă din prezentul ordin.
ART. 2
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finanţelor,
Adrian Câciu

Bucureşti, 9 decembrie 2021.
Nr. 1.518.

ANEXĂ

DECIZIA
Comisiei fiscale centrale nr. 1/2021
În temeiul art. 4 alin. (8) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei fiscale

centrale,  aprobat  prin  Ordinul  ministrului  finanţelor  nr.  1.059/2021  privind  componenţa  şi
funcţionarea Comisiei fiscale centrale,

Comisia fiscală centrală adoptă următoarea soluţie:
La data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei decizii, pct. 2 din

Decizia  Comisiei  de  proceduri  fiscale  nr.  2/2008,  aprobată  prin  Ordinul  preşedintelui  Agenţiei
Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.754/2008, încetează să mai producă efecte.


