
ORDIN   Nr. 2251 din 22 noiembrie 2007
privind modificarea Ordinului pre edintelui Agen iei Na ionale de Administrare

Fiscal  nr. 586/2006 pentru aprobarea Listei contribuabililor declara i inactivi i a
Listei contribuabililor reactiva i

EMITENT:      MINISTERUL ECONOMIEI I FINAN ELOR
AGEN IA NA IONAL  DE ADMINISTRARE FISCAL

PUBLICAT  ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 825 din  4 decembrie 2007

    În temeiul art. 12 alin. (3) din Hot rârea Guvernului nr. 495/2007 privind organizarea
i func ionarea Agen iei Na ionale de Administrare Fiscal , cu modific rile i

complet rile ulterioare,
    având în vedere art. 11 alin. (1^2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modific rile i complet rile ulterioare, i art. 1 alin. (2) din Ordinul pre edintelui
Agen iei Na ionale de Administrare Fiscal  nr. 575/2006 privind stabilirea condi iilor i
declararea contribuabililor inactivi, cu modific rile i complet rile ulterioare,

    pre edintele Agen iei Na ionale de Administrare Fiscal  emite urm torul ordin:

    ART. I
    Se aprob  eliminarea pozi iei 749 din anexa nr. 1 la Ordinul pre edintelui Agen iei
Na ionale de Administrare Fiscal  nr. 586/2006 pentru aprobarea Listei contribuabililor
declara i inactivi i a Listei contribuabililor reactiva i, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 726 din 24 august 2006, cu modific rile ulterioare.
    ART. II
    Eliminarea pozi iei 749 din anexa nr. 1 la Ordinul pre edintelui Agen iei Na ionale de
Administrare Fiscal  nr. 586/2006 va fi afi at  de Direc ia general  de tehnologia
informa iei din Ministerul Economiei i Finan elor pe pagina de internet
www.mfinante.ro, la sec iunea "Informa ii contribuabili".
    ART. III
    Direc ia general  de inspec ie fiscal i Direc ia general  de tehnologia informa iei din
Ministerul Economiei i Finan elor vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. IV
    Prezentul ordin se public  în Monitorul Oficial al României, Partea I.

           Pre edintele Agen iei Na ionale de Administrare Fiscal ,
                              Daniel Chi oiu

    Bucure ti, 22 noiembrie 2007.
    Nr. 2.251.
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