
ORDIN   Nr. 14 din  5 ianuarie 2010
privind condi iile i modalit ile de suspendare a inspec iei fiscale

EMITENT:      MINISTERUL FINAN ELOR PUBLICE
AGEN IA NA IONAL  DE ADMINISTRARE FISCAL

PUBLICAT  ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 40 din 19 ianuarie 2010

    Având în vedere prevederile art. 104 alin. (4) i (5) din Ordonan a Guvernului nr.
92/2003 privind Codul de procedur  fiscal , republicat , cu modific rile i complet rile
ulterioare,
    în temeiul dispozi iilor art. 12 alin. (3) din Hot rârea Guvernului nr. 109/2009 privind
organizarea i func ionarea Agen iei Na ionale de Administrare Fiscal , cu modific rile i
complet rile ulterioare,

    pre edintele Agen iei Na ionale de Administrare Fiscal  emite urm torul ordin:

    ART. 1
    Inspec ia fiscal  poate fi suspendat  de c tre conduc torul activit ii de inspec ie
fiscal  competent, la propunerea efului de serviciu i a organelor de inspec ie fiscal
care efectueaz  inspec ia fiscal .
    ART. 2
    Inspec ia fiscal  poate fi suspendat  când este îndeplinit  una dintre urm toarele
condi ii i numai dac  neîndeplinirea acesteia împiedic  finalizarea inspec iei fiscale:
    a) pentru efectuarea unuia sau mai multor controale încruci ate;
    b) pentru remedierea unor deficien e constatate în timpul inspec iei fiscale i care au

cut obiectul unei "dispozi ii privind m surile stabilite de organele de inspec ie fiscal ";
    c) pentru emiterea unei decizii a Comisiei fiscale centrale;
    d) pentru efectuarea unei expertize conform Codului de procedur  fiscal ;
    e) pentru efectuarea de cercet ri specifice pentru identificarea unor persoane fizice sau
stabilirea realit ii unor tranzac ii;
    f) la solicitarea scris  a contribuabilului ca urmare a apari iei unei situa ii obiective,
confirmat  de echipa de inspec ie fiscal , care conduce la imposibilitatea continu rii
inspec iei fiscale. Pe parcursul unei inspec ii fiscale contribuabilul poate solicita
suspendarea acesteia, doar o singur  dat ;
    g) pentru solicitarea unor informa ii suplimentare de la autorit ile fiscale similare din
alte state membre ale Uniunii Europene sau din state cu care România are încheiate
conven ii interna ionale pentru schimburi de informa ii în scopuri fiscale;
    h) pentru elaborarea i prezentarea dosarului pre urilor de transfer în cazul
contribuabililor care desf oar  tranzac ii cu persoane afiliate;
    i) la propunerea direc iei generale din cadrul Agen iei Na ionale de Administrare
Fiscal  care coordoneaz  activitatea de inspec ie fiscal , pentru valorificarea unor
informa ii rezultate din alte ac iuni de inspec ie fiscal , primite de la alte institu ii ale
statului sau de la ter i.
    ART. 3
    (1) Propunerea de suspendare va fi f cut  în scris de c tre organele de inspec ie fiscal
prin întocmirea unui referat, supus pentru avizare efului de serviciu coordonator.



    (2) Referatul va con ine una sau mai multe dintre condi iile prev zute la art. 2 care au
stat la baza propunerii de suspendare, precum i ac iunile care urmeaz  a se efectua.
    (3) În cazul aviz rii, referatul va fi supus aprob rii conduc torului activit ii de
inspec ie fiscal .
    (4) Referatul aprobat de conduc torul activit ii de inspec ie fiscal  va fi anexat la
raportul de inspec ie fiscal , încheiat la finalizarea inspec iei fiscale.
    ART. 4
    Data de la care se suspend  ac iunea de inspec ie fiscal  va fi comunicat  în scris
contribuabilului.
    ART. 5
    Dup  încetarea condi iilor care au generat suspendarea, inspec ia fiscal  va fi reluat ,
data acesteia fiind comunicat  în scris contribuabilului.
    ART. 6
    Ac iunile de inspec ie fiscal  suspendate în baza prevederilor art. 2 din Ordinul
pre edintelui Agen iei Na ionale de Administrare Fiscal  nr. 708/2006 privind condi iile
i modalit ile de suspendare a inspec iei fiscale, cu modific rile i complet rile

ulterioare, se vor relua la data la care înceteaz  condi iile care au generat suspendarea.
    ART. 7
    Direc ia general  coordonare inspec ie fiscal , Direc ia general  de administrare a
marilor contribuabili i direc iile generale ale finan elor publice jude ene i a
municipiului Bucure ti vor lua m suri pentru aplicarea i ducerea la îndeplinire a
prevederilor prezentului ordin.
    ART. 8
    La data intr rii în vigoare a prezentului ordin se abrog  Ordinul pre edintelui Agen iei
Na ionale de Administrare Fiscal  nr. 708/2006 privind condi iile i modalit ile de
suspendare a inspec iei fiscale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
768 din 8 septembrie 2006, cu modific rile i complet rile ulterioare.
    ART. 9
    Prezentul ordin se public  în Monitorul Oficial al României, Partea I.

           Pre edintele Agen iei Na ionale de Administrare Fiscal ,
                              Sorin Blejnar

    Bucure ti, 5 ianuarie 2010.
    Nr. 14.


