
                  ORDIN  Nr. 3632/2020 din 5 octombrie 2020
privind stabilirea unor competenţe de efectuare a verificării documentare

EMITENT:     MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
             AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 921 din 9 octombrie 2020
    Având în vedere prevederile art.  148 şi art. 352 alin. (1) şi  (2) din Legea nr.
207/2015  privind  Codul  de  procedură  fiscală,  cu  modificările  şi  completările
ulterioare,  şi  având  în  vedere  avizul  conform  al  Ministerului  Finanţelor  Publice
comunicat prin Adresa nr. 895.656 din 1.10.2020,
    în temeiul prevederilor art. 151 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de
procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 11 alin. (3) din
Hotărârea  Guvernului  nr.  520/2013  privind  organizarea  şi  funcţionarea  Agenţiei
Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

    preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:
    ART. 1
    Funcţionarii  publici  cu  atribuţii  de  inspecţie  fiscală  din  cadrul  structurilor
teritoriale din subordinea direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice, precum
şi din cadrul Direcţiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili sunt organe
fiscale  competente  pentru  efectuarea  verificării  documentare  în  vederea  stabilirii
corecte a situaţiei fiscale a contribuabilului/plătitorului, potrivit prevederilor legale.
    ART. 2
    Funcţionarii publici din cadrul Direcţiei generale antifraudă fiscală sunt organe
fiscale  competente  pentru  efectuarea  verificării  documentare  în  vederea  stabilirii
corecte a situaţiei fiscale a contribuabilului/plătitorului, potrivit prevederilor legale.
    ART. 3
    Funcţionarii  publici  cu  atribuţii  de  verificare  a  situaţiei  fiscale  personale  a
persoanelor  fizice  din  cadrul  direcţiilor  generale  regionale  ale  finanţelor  publice,
precum şi din cadrul Direcţiei generale control venituri persoane fizice sunt organe
fiscale  competente  pentru  efectuarea  verificării  documentare  în  vederea  stabilirii
corecte  a  situaţiei  fiscale  a  contribuabilului/plătitorului  cu  privire  la  impozitul  pe
venit, potrivit prevederilor legale.
    ART. 4
    Direcţia  Generală  de  Administrare  a  Marilor  Contribuabili,  Direcţia  generală
control venituri persoane fizice, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi
structurile subordonate acestora, precum şi Direcţia generală antifraudă fiscală vor
duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. 5
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                              Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
                              Mirela Călugăreanu

    Bucureşti, 5 octombrie 2020.
    Nr. 3.632.


