
MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

O R D I N

pentru completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală 

nr. 2.311/2007 privind condițiile de delegare a competenței de efectuare a inspecției fiscale 

altui organ de inspecție fiscală

În temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de

Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 99 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală,

republicată, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:
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Art. I. — Ordinul președintelui Agenției Naționale de

Administrare Fiscală nr. 2.311/2007 privind condițiile de delegare

a competenței de efectuare a inspecției fiscale altui organ de

inspecție fiscală, publicat în Monitorul Oficial al României,

Partea I, nr. 842 din 8 decembrie 2007, se completează după

cum urmează:

— La articolul 2, după alineatul (1) se introduce un nou

alineat, alineatul (1

1

), cu următorul cuprins:

„(1

1

) Prin excepție de la prevederile alin. (1), pentru

contribuabilii aflați în competența de administrare a organelor

fiscale din municipiul București, delegarea de competență se

acordă de către directorul coordonator al Direcției Generale a

Finanțelor Publice a Municipiului București, fără avizul direcției

care coordonează metodologic activitatea de inspecție fiscală

din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în

următoarele situații:

a) când delegarea de competență se solicită de către

administrațiile finanțelor publice ale sectoarelor municipiului

București, pentru acțiunile de inspecție fiscală efectuate la

persoane fizice;

b) în cazul inspecțiilor fiscale anticipate pentru soluționarea

deconturilor cu sumă negativă de taxă pe valoarea adăugată cu

opțiune de rambursare sau pentru controalele încrucișate

solicitate reciproc de administrațiile finanțelor publice ale

sectoarelor municipiului București și/sau activitatea de inspecție

fiscală din cadrul Direcției Generale a Finanțelor Publice a

Municipiului București.”

Art. II. — Direcția generală coordonare inspecție fiscală și

Direcția Generală a Finanțelor Publice a Municipiului București

vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. —Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I.

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,

Sorin Blejnar

București, 17 noiembrie 2009.
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