
ORDIN Nr. 197/2018 din 22 ianuarie 2018
privind organizarea şi funcţionarea Biroului central de legătură pentru contactele cu alte state în

domeniul asistenţei reciproce la recuperare, precum şi cu Comisia Europeană

EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 80 din 26 ianuarie 2018

 

    În temeiul art. 313 alin. (3) şi art. 335^3 alin. (3), art. 342 alin. (1) şi (5) din Legea nr. 207/2015
privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, art. 32 alin. (2) din
Legea nr. 16/2017 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale, art. 11
alin.  (3)  din  Hotărârea  Guvernului  nr.  520/2013  privind  organizarea  şi  funcţionarea  Agenţiei
Naţionale de Administrare Fiscală,  cu modificările şi  completările ulterioare, şi  având în vedere
avizul  conform  al  Ministerului  Finanţelor  Publice  comunicat  prin  Adresa  nr.  770.023  din
18.01.2018,

 

    preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

 

    ART. 1

    Se  desemnează Serviciul  de  reglementare  a  recuperării  creanţelor  bugetare  prin  colaborare
interstatală  din  cadrul  Agenţiei  Naţionale  de  Administrare  Fiscală  -  Direcţia  generală  de
reglementare a colectării creanţelor bugetare, ca Birou central de legătură pentru contactele cu
alte  state  în  domeniul  asistenţei  reciproce la  recuperare,  precum şi  cu Comisia  Europeană,  în
conformitate cu prevederile art.  313 alin.  (3)  şi  ale art.  335^3 alin. (3)  din Legea nr. 207/2015
privind  Codul  de  procedură  fiscală,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  denumită  în
continuare Codul de procedură fiscală, precum şi în conformitate cu prevederile art. 32 alin. (2) din
Legea nr. 16/2017 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale.

    ART. 2

    Biroul central de legătură este responsabil pentru contactele cu autorităţile competente din alte
state  membre sau  nemembre în  domeniul  asistenţei  reciproce la  recuperare,  reglementată  de
directivele şi regulamentele europene, convenţii la care România este parte sau acorduri bilaterale
încheiate  cu  autorităţi  fiscale  din  alte  state,  precum  şi  a  unor  convenţii  încheiate  de  Comisia
Europeană cu alte state.

    ART. 3

    Pentru desfăşurarea activităţii de asistenţă reciprocă la recuperare, Biroul central de legătură
transmite şi/sau primeşte documentele şi informaţiile către/de la autorităţile competente din alte
state, astfel:

    a)  prin  reţeaua  CCN  -  platforma comună  bazată  pe  reţeaua  comună  de  comunicaţii  (CCN)
dezvoltată de Uniunea Europeană pentru a asigura toate transmisiile prin mijloace electronice între
autorităţile competente din domeniul vamal şi fiscal, pentru activitatea de asistenţă la recuperare
reglementată  de  titlul  X  "Aspecte  internaţionale"  cap.  II  "Asistenţa  reciprocă  în  materie  de
recuperare a creanţelor legate de taxe, impozite, drepturi şi alte măsuri" din Codul de procedură
fiscală;



    b) pe suport hârtie - în cazul asistenţei reciproce la recuperare reglementate de titlul X cap. III
"Asistenţa reciprocă în materie de recuperare a creanţelor în baza regulamentelor europene şi a
convenţiilor internaţionale la care România este parte" din Codul de procedură fiscală;

    c) prin sistemul IMI - sistemul de informare al pieţei interne - instrumentul electronic furnizat de
Comisia Europeană pentru a facilita cooperarea administrativă dintre autorităţile competente ale
statelor membre şi dintre autorităţile competente ale statelor membre şi Comisia Europeană, în
cazul  asistenţei  reciproce  la  recuperare  reglementată  de  Legea  nr.  16/2017  privind  detaşarea
salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale.

    ART. 4

    (1)  Biroul  central  de legătură va informa Comisia Europeană şi  statele membre cu privire la
denumirea şi adresa autorităţilor competente în România pentru aplicarea prevederilor titlului X
cap. II "Asistenţa reciprocă în materie de recuperare a creanţelor legate de taxe, impozite, drepturi
şi alte măsuri" din Codul de procedură fiscală.

    (2)  Biroul  central  de legătură va transmite  Comisiei  Europene,  până la  data de 31 martie a
fiecărui  an,  pe  cale  electronică,  o  informare  asupra  numărului  de  cereri  de  informaţii,  de
comunicare şi  de recuperare trimise şi primite de autorităţile competente din România în anul
precedent, asupra cuantumului creanţelor vizate şi asupra sumelor recuperate, pe baza datelor
primite în acest scop de la autorităţile competente prevăzute la art. 313 din Codul de procedură
fiscală.

    ART. 5

    La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale
de  Administrare  Fiscală  nr.  3.730/2015  privind  organizarea  şi  funcţionarea  Biroului  central  de
legătură pentru contactele cu alte state membre în domeniul asistenţei reciproce la recuperare,
precum şi cu Comisia Europeană, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 959 din 24
decembrie 2015.

    ART. 6

    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare începând
cu data publicării.

 

                              Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

                              Mirela Călugăreanu

 

    Bucureşti, 22 ianuarie 2018.

    Nr. 197.


