
MINISTERUL ECONOMIEI ™I FINANfiELOR

O R D I N  

privind aprobarea modelului ∫i con˛inutului formularisticii necesare pentru solicitarea

∫i comunicarea datelor Ónscrise Ón cazierul fiscal

Œn temeiul art. 11 alin. (4) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului
Economiei ∫i Finan˛elor ∫i al art. 15 din Ordonan˛a Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea ∫i func˛ionarea cazierului
fiscal, republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,

ministrul economiei ∫i finan˛elor emite urm„torul ordin:
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Art. 1. — Se aprob„ modelul ∫i con˛inutul formularelor:
a) î500 Fi∫a de Ónscriere Ón cazierul fiscal“, cod MEF

14.13.43.15/1;
b) î501 Fi∫a de actualizare a Ónscrierilor Ón cazierul

fiscal“, cod MEF 14.13.43.15/2;
c) î502 Cerere de eliberare a certificatului de cazier

fiscal“, cod MEF 14.13.25.15/1;
d) î503 Cerere de rectificare a datelor Ónscrise Ón

cazierul fiscal“, cod MEF 14.13.25.15/2;
e) î504 Certificat de cazier fiscal“ ∫i anex„, cod

MEF 14.13.21.15, prev„zute Ón anexa nr. 1*).
Art. 2. — Caracteristicile de tip„rire, modul de difuzare,

de utilizare ∫i de p„strare ale formularelor men˛ionate sunt
prev„zute Ón anexa nr. 2.

Art. 3. — (1) Fi∫a de Ónscriere Ón cazierul fiscal ∫i fi∫a
de actualizare a Ónscrierilor Ón cazierul fiscal se
completeaz„ ∫i se editeaz„ numai cu ajutorul programului
de asisten˛„.

(2) Celelalte formulare prev„zute la art. 1 se distribuie
gratuit, la solicitarea contribuabililor, ∫i se editeaz„
informatic.

Art. 4. — Cazierul fiscal se organizeaz„ Ón format
electronic astfel:

a) la nivelul Ministerului Economiei ∫i Finan˛elor se
organizeaz„ cazierul fiscal na˛ional care ˛ine eviden˛a
contribuabililor de pe Óntregul teritoriu al Rom‚niei;

b) la nivelul direc˛iilor generale ale finan˛elor publice
jude˛ene ∫i a municipiului Bucure∫ti, al Direc˛iei generale de
administrare a marilor contribuabili, al administra˛iilor
finan˛elor publice ale municipiilor re∫edin˛„ de jude˛ ∫i ale
sectoarelor municipiului Bucure∫ti se organizeaz„ cazierul
fiscal local, care ˛ine eviden˛a contribuabililor care au
domiciliul fiscal Ón raza teritorial„ a acestora sau sunt
Ónregistra˛i Ón eviden˛ele lor fiscale.

Art. 5. — Cazierul fiscal este gestionat astfel:
a) din punct de vedere metodologic, de Direc˛ia

general„ de gestiune a impozitelor ∫i contribu˛iilor din
cadrul Agen˛iei Na˛ionale de Administrare Fiscal„, pentru
cazierul fiscal na˛ional, respectiv de birourile pentru
gestionarea cazierului fiscal din cadrul direc˛iilor generale
ale finan˛elor publice jude˛ene ∫i a municipiului Bucure∫ti,
al Direc˛iei generale de administrare a marilor contribuabili,
al administra˛iilor finan˛elor publice ale municipiilor re∫edin˛„
de jude˛ ∫i ale sectoarelor municipiului Bucure∫ti;

b) din punctul de vedere al con˛inutului, de birourile pentru
gestionarea cazierului fiscal din cadrul direc˛iilor generale ale
finan˛elor publice jude˛ene ∫i a municipiului Bucure∫ti, al

Direc˛iei generale de administrare a marilor contribuabili, al
administra˛iilor finan˛elor publice ale municipiilor re∫edin˛„ de
jude˛ ∫i ale sectoarelor municipiului Bucure∫ti, care Ónscriu ∫i
actualizeaz„ datele Ón cazierul fiscal local;

c) din punct de vedere informatic, de c„tre Direc˛ia
general„ a tehnologiei informa˛iei din cadrul Ministerului
Economiei ∫i Finan˛elor, pentru baza de date central„,
respectiv de c„tre serviciile de tehnologia informa˛iei din
cadrul direc˛iilor generale ale finan˛elor publice jude˛ene ∫i a
municipiului Bucure∫ti, al Direc˛iei generale de administrare
a marilor contribuabili, al administra˛iilor finan˛elor publice ale
municipiilor re∫edin˛„ de jude˛ ∫i ale sectoarelor municipiului
Bucure∫ti, pentru bazele de date locale.

Art. 6. — (1) La informa˛iile referitoare la cazierul fiscal
au acces numai persoanele care gestioneaz„ cazierul fiscal
din cadrul birourilor pentru gestionarea cazierului fiscal.

(2) Bazele de date care cuprind informa˛ii referitoare la
cazierul fiscal sunt administrate numai de persoanele
desemnate din cadrul serviciului de tehnologia informa˛iei
din cadrul direc˛iilor generale ale finan˛elor publice jude˛ene
∫i a municipiului Bucure∫ti, al Direc˛iei generale de
administrare a marilor contribuabili, al administra˛iilor
finan˛elor publice ale municipiilor re∫edin˛„ de jude˛, ale
sectoarelor municipiului Bucure∫ti, precum ∫i din cadrul
Direc˛iei generale a tehnologiei informa˛iei din cadrul
Ministerului Economiei ∫i Finan˛elor.

Art. 7. — Procedura de Ónscriere ∫i procedura de
actualizare a datelor din bazele de date cuprinz‚nd cazierul
fiscal sunt prev„zute Ón anexa nr. 3.

Art. 8. — Anexele nr. 1—3 fac parte integrant„ din
prezentul ordin.

Art. 9. — Direc˛ia general„ de gestiune a impozitelor ∫i
contribu˛iilor, Direc˛ia general„ a tehnologiei informa˛iei,
direc˛iile generale ale finan˛elor publice jude˛ene ∫i a
municipiului Bucure∫ti, Direc˛ia general„ de administrare a
marilor contribuabili, administra˛iile finan˛elor publice ale
municipiilor re∫edin˛„ de jude˛ ∫i ale sectoarelor municipiului
Bucure∫ti vor duce la Óndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 10. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.

Art. 11. — La data intr„rii Ón vigoare a prezentului ordin
se abrog„ Ordinul ministrului finan˛elor publice nr. 40/2003
privind modelul formularisticii necesare pentru solicitarea ∫i
comunicarea datelor Ónscrise Ón cazierul fiscal, publicat Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 83 din
11 februarie 2003.

Ministrul economiei ∫i finan˛elor,
Varujan Vosganian

Bucure∫ti, 25 mai 2007.
Nr. 260.

*) Anexa nr. 1 este reprodus„ Ón facsimil.
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ANEXA Nr. 1

cod MEF:14.13.43.15/1
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cod MEF:14.13.43.15/2



MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 389/8.VI.2007 9

cod MEF:14.13.25.15/1
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cod MEF:14.13.25.15/2
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cod MEF:14.13.21.15
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ANEXA Nr. 2

C A R A C T E R I S T I C I

de tip„rire, modul de difuzare, de utilizare ∫i de p„strare ale formularelor
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1. Fi∫a de Ónscriere Ón cazierul fiscal, cod 14.13.43.15/1

1. Denumire: Fi∫a de Ónscriere Ón cazierul fiscal
2. Cod: 14.13.43.15/1
3. Format: A4/t1
4. Caracteristici de tip„rire:
— se tip„re∫te pe o singur„ fa˛„;
— se poate utiliza echipament informatic pentru editare.
5. Se difuzeaz„: gratuit.
6. Se utilizeaz„ la: Ónscrierea Ón cazierul fiscal al

contribuabililor a faptelor constatate de c„tre organele de
control, precum ∫i a sanc˛iunilor aplicate.

7. Se Óntocme∫te Ón: dou„ exemplare,
de: organul de control constatator sau
de compartimentul juridic, dup„ caz.

8. Circul„:
— un exemplar, la biroul pentru gestionarea cazierului

fiscal al organului fiscal Ón a c„rui raz„ teritorial„ se afl„
domiciliul fiscal al contribuabilului sau Ón a c„rui eviden˛„
fiscal„ este Ónregistrat contribuabilul;

— un exemplar, la organul constatator sau la
compartimentul juridic, dup„ caz.

9. Se arhiveaz„: un exemplar la biroul pentru
gestionarea cazierului fiscal ∫i un exemplar la organul
constatator sau la compartimentul juridic, dup„ caz.

2. Fi∫a de actualizare a Ónscrierilor Ón cazierul fiscal, cod

14.13.43.15/2

1. Denumire: Fi∫a de actualizare a Ónscrierilor Ón cazierul
fiscal

2. Cod: 14.13.43.15/2
3. Format: A4/t1
4. Caracteristici de tip„rire:
— se tip„re∫te pe o singur„ fa˛„;
— se poate utiliza echipament informatic pentru editare.
5. Se difuzeaz„: gratuit.
6. Se utilizeaz„ la: actualizarea Ónscrierilor Ón cazierul

fiscal al contribuabililor.
7. Se Óntocme∫te Ón:
— un exemplar, Ón cazul Ón care fi∫a este completat„

de biroul pentru gestionarea cazierului fiscal;
— dou„ exemplare, Ón cazul Ón care fi∫a este

completat„ de organul de control constatator sau de
compartimentul juridic, dup„ caz.

8. Circul„:
— un exemplar, la biroul pentru gestionarea cazierului

fiscal al organului fiscal Ón a c„rui raz„ teritorial„ se afl„
domiciliul fiscal al contribuabilului sau Ón a c„rui eviden˛„
fiscal„ este Ónregistrat contribuabilul, Ón cazul Ón care fi∫a
este completat„ de biroul de gestiune cazier fiscal;

— un exemplar, la organul constatator sau la
compartimentul juridic, dup„ caz, ∫i un exemplar, la biroul
pentru gestionarea cazierului fiscal, Ón cazul Ón care fi∫a
este completat„ de organul de control constatator sau de
compartimentul juridic.

9. Se arhiveaz„:
— un exemplar, la biroul pentru gestionarea cazierului

fiscal ∫i un exemplar, la organul constatator sau la
compartimentul juridic, Ón cazul Ón care fi∫a este completat„

de organul de control constatator sau de compartimentul
juridic;

— un exemplar, la biroul pentru gestionarea cazierului
fiscal.

3. Cerere de eliberare a certificatului de cazier fiscal,

cod 14.13.25.15/1

1. Denumire: Cerere de eliberare a certificatului de
cazier fiscal

2. Cod: 14.13.25.15/1
3. Format: A4/t1
4. Caracteristici de tip„rire:
— se tip„re∫te pe o singur„ fa˛„;
— se poate utiliza echipament informatic pentru editare.
5. Se difuzeaz„: gratuit.
6. Se utilizeaz„ la: eliberarea unui certificat de cazier

fiscal.
7. Se Óntocme∫te Ón: un exemplar,

de: contribuabil.
8. Circul„: la biroul pentru gestionarea cazierului fiscal.
9. Se arhiveaz„: la biroul pentru gestionarea cazierului

fiscal.
4. Cerere de rectificare a datelor Ónscrise Ón cazierul

fiscal, cod 14.13.25.15/2

1. Denumire: Cerere de rectificare a datelor Ónscrise Ón
cazierul fiscal

2. Cod: 14.13.25.15/2
3. Format: A4/t1
4. Caracteristici de tip„rire:
— se tip„re∫te pe o singur„ fa˛„;
— se poate utiliza echipament informatic pentru editare.
5. Se difuzeaz„: gratuit.
6. Se utilizeaz„ la: rectificarea datelor Ónscrise Ón

cazierul fiscal.
7. Se Óntocme∫te Ón: un exemplar,

de: contribuabil.
8. Circul„: la biroul pentru gestionarea cazierului fiscal.
9. Se arhiveaz„: la biroul pentru gestionarea cazierului

fiscal.
5. Certificat de cazier fiscal ∫i anexa la Certificatul de

cazier fiscal, cod 14.13.21.15

1. Denumire: Certificat de cazier fiscal ∫i anexa la
Certificatul de cazier fiscal

2. Cod: 14.13.21.15
3. Format: A4/t1
4. Caracteristici de tip„rire:
— se tip„resc pe o singur„ fa˛„ at‚t certificatul, c‚t ∫i

anexa;
— se poate utiliza echipament informatic pentru editare.
5. Se difuzeaz„: gratuit.
6. Se utilizeaz„: numai Ón scopul Ón care a fost eliberat.
7. Se Óntocme∫te Ón: dou„ exemplare,

de: organul fiscal.
8. Circul„: — un exemplar la contribuabil;

— un exemplar la biroul pentru gestionarea
cazierului fiscal.

9. Se arhiveaz„: un exemplar la biroul pentru gestionarea
cazierului fiscal.



ANEXA Nr. 3
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1. Procedura de Ónscriere a datelor Ón bazele de date

cuprinz‚nd cazierul fiscal

1.1. Œnscrierea datelor Ón cazierul fiscal se face numai

pe baza fi∫elor de Ónscriere.

1.2. Fi∫ele de Ónscriere a faptelor Ón cazierul fiscal se

Óntocmesc, indiferent de locul situ„rii domiciliului fiscal, de

c„tre urm„toarele organe ∫i la urm„toarele termene:

a) organele cu atribu˛ii de control din cadrul Ministerului

Economiei ∫i Finan˛elor ∫i al unit„˛ilor sale teritoriale,

precum ∫i organele cu atribu˛ii de control din afara

Ministerului Economiei ∫i Finan˛elor, astfel:

— Ón termen de 15 zile de la expirarea termenului legal

de exercitare a c„ii de atac Ómpotriva procesului-verbal de

constatare a contraven˛iei, Ón cazul neexercit„rii c„ii de

atac;

— Ón termen de 5 zile de la data primirii comunic„rii de

la compartimentele juridice a hot„r‚rii irevocabile prin care

s-a solu˛ionat calea de atac Ómpotriva procesului-verbal de

constatare a contraven˛iei;

b) compartimentele juridice din cadrul organelor

prev„zute la lit. a), pentru faptele care constituie infrac˛iuni,

Ón termen de 5 zile de la data primirii comunic„rii hot„r‚rii

judec„tore∫ti definitive ∫i irevocabile.

1.3. Se va completa c‚te o fi∫„ pentru fiecare fapt„

care se Ónscrie Ón cazierul fiscal.

1.4. Fi∫ele de Ónscriere completate se Ónregistreaz„ ∫i

se transmit birourilor pentru gestionarea cazierului fiscal din

cadrul direc˛iilor generale ale finan˛elor publice jude˛ene sau

a municipiului Bucure∫ti, al Direc˛iei generale de

administrare a marilor contribuabili, al administra˛iilor

finan˛elor publice ale municipiilor re∫edin˛„ de jude˛ sau ale

sectoarelor municipiului Bucure∫ti, Ón a c„ror raz„ teritorial„

se afl„ domiciliul fiscal al contribuabilului sau Ón a c„ror

eviden˛„ fiscal„ este Ónregistrat contribuabilul, dup„ caz.

1.5. Fi∫ele de Ónscriere primite de birourile pentru

gestionarea cazierului fiscal sunt Ónregistrate Ón registrul

unic de eviden˛„.

1.6. Fi∫ele de Ónscriere sunt analizate formal din punct

de vedere al coeren˛ei ∫i completitudinii de birourile pentru

gestionarea cazierului fiscal.

1.7. Fi∫ele la care se constat„ neconcordan˛e sunt
restituite organelor de control sau compartimentului juridic,
dup„ caz, pentru a fi corectate.

1.8. Fi∫ele valide sunt vizate de ∫eful biroului pentru
gestionarea cazierului fiscal ∫i sunt repartizate de acesta
pentru a fi introduse Ón baza de date local„, Ón termen de
cel mult 24 de ore de la data primirii.

2. Procedura de actualizare a datelor din bazele de date

cuprinz‚nd cazierul fiscal

2.1. Actualizarea datelor din bazele de date cuprinz‚nd
cazierul fiscal se face numai pe baza fi∫elor de actualizare.

2.2. Fi∫ele de actualizare a datelor din bazele de date
cuprinz‚nd cazierul fiscal se Óntocmesc de c„tre salaria˛ii
birourilor pentru gestionarea cazierului fiscal, pe baza
urm„toarelor documente justificative:

a) comunicarea primit„ de la serviciul cu atribu˛ii Ón
gestionarea ∫i func˛ionarea cazierului fiscal din cadrul
Ministerului Economiei ∫i Finan˛elor, care cuprinde actele
normative care abrog„ sau modific„ prevederile legale Ón
baza c„rora au fost sanc˛ionate faptele Ónscrise Ón cazier
ori Ón baza c„rora s-a stabilit reabilitarea de drept;

b) listele, primite s„pt„m‚nal de la serviciul/biroul care
se ocup„ de Registrul contribuabililor, care cuprind
persoanele radiate, respectiv decedate, dup„ caz;

c) nota de serviciu prin care se aprob„ fi∫a de
actualizare pentru rectificarea erorilor constatate la
Ónscrierea faptelor Ón cazierul fiscal, aprobat„ de directorul
general.

2.3. Potrivit prevederilor art. 13 lit. c) din Normele
metodologice pentru aplicarea Ordonan˛ei Guvernului
nr. 75/2001, fi∫ele de actualizare pot fi completate ∫i de
organele cu atribu˛ii de control sau compartimentele
juridice, pentru a rectifica eventualele erori din fi∫ele de
Ónscriere transmise de acestea.

2.4. Se va completa c‚te o fi∫„ pentru fiecare fapt„
care se actualizeaz„.

2.5. Fi∫ele de actualizare sunt Ónregistrate de birourile
pentru gestionarea cazierului fiscal Ón registrul unic de
eviden˛„.

2.6. Fi∫ele de actualizare sunt vizate de ∫eful biroului
pentru gestionarea cazierului fiscal ∫i sunt repartizate de
acesta pentru a fi introduse Ón baza de date local„.


