
 

 

 

 

Ordinul _________ 
 

 privind aprobarea formularului utilizat de intermediarii sau contribuabilii relevanţi, după caz, în vederea 

raportării informaţiilor cu privire la aranjamentele transfrontaliere care fac obiectul raportării 
 

 Având în vedere dispoziţiile art. 2914 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu 

modificările şi completările ulterioare, ale art. II alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 5/2020 pentru 

modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum şi avizul conform 

al Ministerului Finanţelor Publice comunicat prin adresa nr. 820.761 din data de 28.04.2020, 

 în temeiul prevederilor art. 2914 alin. (17), respectiv art. 342 alin. (1), (4) şi (5) din Legea nr. 

207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, precum 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, 
  

       

      Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală, emite următorul 

 

ORDIN 

 

 Art. 1 (1) Pentru aplicarea unitară a dispozițiilor art. 2914 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 

procedură fiscală cu modificările și completările ulterioare, se aprobă formularul prevăzut în anexa nr.1 la 

prezentul ordin.   

(2) Intermediarii sau contribuabilii relevanți, după caz, raportează informațiile privind aranjamentele 

transfrontaliere prevăzute la art. 286 lit. ț) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală cu 

modificările și completările ulterioare, prin intermediul formularului prevăzut la alin. (1). 

(3) Formularul prevăzut la alin. (1) se completează conform instrucțiunilor de completare prevăzute în anexa 

nr. 1. 

 

 Art. 2 (1) Formularul prevăzut la art.1, alin. (1) se completează, în mod obligatoriu, cu ajutorul 

programului de asistenţă asigurat de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. 

(2) Caracteristicile de editare, modul de difuzare, utilizare, păstrare și depunere a formularului sunt prevăzute 

în anexa nr. 2 la prezentul ordin. 

 

 Art. 3  Anexele nr.1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezentul ordin. 

 

Art. 4 Prevederile prezentului ordin vor fi aduse la îndeplinire de către Direcţia Generală de 

Informații Fiscale, Direcția Generală Coordonare Inspecție Fiscală, Direcția Generală Antifraudă Fiscală. 

 

 Art. 5 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

 Emis la București...................................... 

 

 

 

                        Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală 

 

 

            Mirela CĂLUGĂREANU 

                        Președinte 

 

 

 

 

 


