
  AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 

 

   ORDIN NR.  

privind procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu 

 

  având în vedere prevederile art.101 alin.(4) și ale art.342 alin.(1) din Legea nr.207/2015 

privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare                                            

         în temeiul prevederilor 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 - Se aprobă Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu, prevăzută în anexa nr.1 la 

prezentul ordin. 

 

Art.2 - (1) Se aprobă modelul şi conţinutul următoarelor formulare, prevăzute în anexa nr.2 la prezentul 

ordin: 

a) Referat privind soluţionarea cererii de acordare a regimului de declarare derogatoriu; 

b) Decizie privind aprobarea/respingerea cererii de acordare a regimului de declarare derogatoriu, cod M.F.P. 

14.13.02.99/r.d; 

c) Notificare privind încetarea regimului de declarare derogatoriu. 

(2) Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi păstrare a formularelor prevăzute la alin.(1)  

sunt prevăzute în anexa nr.3 la prezentul ordin. 

(3) Anexele nr.1 - 3 fac parte integrantă din prezentul ordin. 

 

Art.3 – Procedurile de administrare referitoare la stabilirea, verificarea şi colectarea impozitelor, taxelor, 

contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat sunt aplicabile contribuabililor/plătitorilor 

pentru care a fost aprobat regimul de declarare derogatoriu. 



Art.4 - Prin excepţie de la prevederile art.3, contribuabilii/plătitorii pentru care a fost aprobat regimul de 

declarare derogatoriu: 

a) nu sunt supuşi procedurilor curente de notificare şi de impunere din oficiu pentru nedepunerea declaraţiilor 

fiscale; 

b) nu se includ în lista contribuabililor/plătitorilor declaraţi inactivi, potrivit art.92 alin.(1) lit.a) din Legea 

nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. 

 

Art.5 - (1) Contribuabilii/plătitorii care, la data intrării în vigoare a prezentului ordin, beneficiază de regimul 

de declarare derogatoriu, îşi menţin regimul de declarare pe perioada pentru care acesta a fost aprobat, în 

situaţia în care condiţiile prevăzute în anexa nr.1 sunt îndeplinite. 

(2) Cererile privind acordarea regimului de declarare derogatoriu, nesoluţionate la data intrării în 

vigoare a prezentului ordin, se soluţionează conform procedurii prevăzute în anexa nr.1. 

 

Art.6 - Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de tehnologia 

informaţiei, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili precum și direcţiile generale regionale 

ale finanţelor publice, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. 

 

Art.7 - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

    Emis la Bucureşti, la  

 

 

 

PREŞEDINTELE 

AGENŢIEI NAŢIONALE DE ADMINISTRARE FISCALĂ, 

 

GELU ŞTEFAN DIACONU 

 

 

 

 


