
ORDIN  Nr. 2201/2019 din 12 august 2019

privind modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală nr. 3.607/2016 pentru aprobarea Instrucţiunilor de completare a

numărului de evidenţă a plăţii

EMITENT:     MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

             AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 697 din 23 august 2019

 

    Având în vedere prevederile art.  257 alin.  (2), art.  342 alin. (1) şi  (5) din Legea nr.
207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în
temeiul  dispoziţiilor  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. 805.396 din 1.08.2019,

 

    preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

 

    ART. I

    Anexa la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.607/2016
pentru aprobarea Instrucţiunilor de completare a numărului de evidenţă a plăţii, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.023 din 20 decembrie 2016, se modifică după
cum urmează:

    1. Punctul 1.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

    "1.1.  Cod  document  fiscal  -  se  completează  în  funcţie  de  tipul  documentului,  cu
următoarele valori:

    - 20 decizie de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare stabilite de inspecţia
fiscală;

    - 22 proces-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii;

    - 24 decizie referitoare la obligaţiile de plată accesorii;

    - 26 decizie privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule;

    - 27 decizie de amânare la plată a obligaţiilor fiscale, emisă în temeiul prevederilor art. V
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului  nr. 50/2013 privind reglementarea unor măsuri
fiscale, aprobată prin Legea nr. 267/2013."

    2. Punctul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

    "2. Prin excepţie de la pct. 1, pentru realizarea sumelor ca urmare a înfiinţării popririi
potrivit prevederilor art. 2 lit. e) din ordin, numărul de evidenţă al plăţii are 23 de caractere
numerice, a cărui structură este stabilită de către organul fiscal central.



    2.1.  Numărul  de  evidenţă  a  plăţii  prevăzut  la  pct.  2  este  generat  prin  programele
informatice prin care sunt gestionate creanţele, odată cu transmiterea actelor de executare
către entităţile prevăzute la art. 2 lit. e) din ordin.

    2.2. Numărul de evidenţă a plăţii prevăzut la pct. 2 se înscrie în documentele de plată
întocmite de către entităţile prevăzute la art.  2 lit.  e) din ordin,  pentru plata obligaţiilor
înscrise în actele de executare comunicate acestora."

    3. Punctul 7 al anexei A la instrucţiuni se abrogă.

    ART. II

    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

                              Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

                              Mirela Călugăreanu


