
O R D I N
pentru modificarea i completarea Ordinului ministrului finan elor publice nr.

1.074/2006
privind organizarea activit ii de administrare a contribuabililor mijlocii

la Direc ia General  a Finan elor Publice a Municipiului Bucure ti
publicat în Monitorul Oficial nr.183 din 16 martie 2007

În temeiul art. 33 alin. (1) din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur
fiscal  republicat cu modific rile i complet rile ulterioare, i al art. 11 alin. (5) din Hot rârea
Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea i func ionarea Ministerului Finan elor Publice i
a Agen iei Na ionale de Administrare Fiscal  cu modific rile ulterioare, ministrul finan elor
publice emite urm orul ordin:

Art.I Ordinul ministrului finan elor publice nr. 1.074/2006 privind
organizarea  activit ii de administrare a contribuabililor mijlocii la Direc ia General a
Finan elor Publice a Municipiului Bucure ti, publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 570 din 30 iunie 2006, se modific i se completeaz  dup  cum
urmeaz :
1. Dup  articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 11, cu urm torul

cuprins:
Art. 11. începând cu data de 1 aprilie 2007, Direc ia General  a Finan elor Publice

a Municipiului Bucure ti administreaz , în categoria contribuabililor mijlocii, urm torii
contribuabili  persoane juridice:

a) contribuabilii cu domiciliul fiscal  în municipiul Bucure ti, a c ror cifr  de
afaceri aferent  exerci iului financiar 2005 este cuprins  între 25 milioane lei i
pân  la 70 milioane lei;

b) contribuabilii cu domiciliul fiscal  în municipiul Bucure ti, afla i În procedura
insolven ei i care au crean e fiscale mai mari de 3 milioane lei.

2. Alineatul (3) al articolului 2 va avea urm torul cuprins:
(3) Sediile secundare ale contribuabililor mijlocii care î i desf oar  activitatea pe

raza teritorial  a municipiului Bucure ti sunt administrate de compartimentele
de specialitate organizate la nivelul Direc iei Generale a Finan elor Publice a
Municipiului Bucure ti, iar începând cu data de 1 aprilie 2007, sediile secundare ale
contribuabililor mijlocii care î i desf oar  activitatea pe raza teritorial  a altor jude e
sunt administrate de administra iile finan elor publice pentru contribuabilii mijlocii din
cadrul direc iilor generale  ale finan elor publice jude ene.

3. Dup  alineatul (3) al articolului 2 se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu
urm torul cuprins:

 (4) Lista nominal a sedii lor secundare ale contribuabililor mijlocii
prev zu i la art. 1 i art. 11 se public  pe pagina de internet  a Ministerului
Finan elor Publice  portalul Agen iei Na ionale de Administrare Fiscal

4. Dup  articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31, cu urm torul
cuprins:

Art. 31 (1) Contribuabilii mijlocii prev zu i la art. 1 lit. a) i la art. 11 lit. a), a
ror cifr  de afaceri În anul precedent este inferioar celei stabilite drept criteriu

de selec ie a acestora pentru încadrarea în categoria contribuabililor mijlocii,
vor fi sco i din administrare dup 4 ani consecutivi în care nu mai îndeplinesc acest
criteriu de selec ie.



(2) Lista contribuabililor mijlocii care urmeaz a fi administra i începând cu
data de 1 ianuarie a anului urm tor de Direc ia General a Finan elor Publice
a Municipiului Bucure ti, precum i lista contribuabililor care, începând cu aceea i
dat  nu vor mai fi administra i de Direc ia General a Finan elor Publice a
Municipiului Bucure ti conform prevederilor alin. (1) se actualizeaz  cu urm torii
contribuabili  persoane juridice:

a) contribuabilii cu domiciliul fiscal în municipiul Bucure ti, a c ror cifr  de
afaceri raportat  în situa iile financiare încheiate la 31 decembrie a anului precedent
este cuprins  între 25 milioane lei i pân la 70 milioane lei;

b) contribuabilii cu domiciliul fiscal în municipiul Bucure ti, afla i în procedura
insolven ei i care au crean e fiscale mai mari de 3 milioane lei.

(3) Lista contribuabililor prev zu i la alin. (2) i la art. 3 se întocme te anual, pân
la data de 30 septembrie, i se public  prin ordin al ministrului finan elor publice,
în Monitorul Oficial al României, Partea I, precum i pe pagina de internet a
Ministerului Finan elor Publice  portalul Agen iei Na ionale de Administrare Fiscal .
(4) Lista nominal a sediilor secundare ale contribuabililor mijlocii
prev zu i la art. 1 i la art. 11 se actualizeaz anual i se public pân la
data de 30 septembrie, pe pagina de internet a Ministerului Finan elor
Publice  portalul Agen iei Na ionale de Administrare Fiscal .

(5) Predarea-primirea se face pe baz  de protocol de predare-primire.
(6) Plafonul stabilit drept criteriu de selec ie a contribuabililor mijlocii

prev zu i de prezentul ordin se poate actualiza anual prin ordin al ministrului finan elor
publice.

5. Dup  alineatul (2) al articolului 4 se introduc patru alineate noi, alineatele
(3), (4), (5) i (6), cu urm torul cuprins:

 (3) Pentru contribuabilii selecta i conform prevederilor art. 11 lit. a) i b) i pentru
sediile secundare ale acestora, informa iile aflate în sistemul informatic de
administrare a crean elor fiscale vor fi transferate în format electronic între organele fiscale
implicate în procedura de predare-primire în data de 1 aprilie 2007.

(4) Pân  la data de 20 aprilie 2007 se va finaliza protocolul de predare-
primire a dosarelor fiscale, a altor documente i informa ii din eviden ele
fiscale ale contribuabililor mijlocii prev zu i la art. 11 i ale sediilor secundare ale
acestora de la organele fiscale implicate la Direc ia General  a Finan elor Publice
a Municipiului Bucure ti.

(5) Prevederile procedurii de predare-primire între organele fiscale implicate a
dosarelor fiscale, a altor documente i informa ii din eviden ele fiscale ale
contribuabililor mijlocii prev zu i la art. 11 i ale sediilor secundare ale acestora
sunt cele stabilite pentru marii contribuabili i se vor aplica în mod corespunz tor.

(6) Procedura de monitorizare i administrare a contribuabililor mijlocii
prev zu i la art. 11 i ale sediilor secundare ale acestora este cea stabilit prin
Ordinul ministrului finan elor publice nr. 1.340/2006 pentru aprobarea
Procedurii de administrare i monitorizare a contribuabililor mijlocii în vederea
aplic rii Ordinului ministrului finan elor publice nr.1.074/2006 privind
organizarea activit ii de administrare a contribuabililor mijlocii la Direc ia
General a Finan elor Publice a Municipiului Bucure ti i se va aplica
în mod corespunz tor.

Art. II. Contribuabilii prev zu i la art. 11 din Ordinul ministrului finan elor
publice nr. 1.074/2006 priv ind organizarea activit ii de administrare a



contribuabililor mijlocii la Direc ia General a Finan elor Publice a Municipiului
Bucure ti sunt cuprin i în anex , care face parte integrant din prezentul ordin.

Art. III. Direc ia general de reglementare a colect rii crean elor bugetare, Direc ia
de monitorizare a realiz rii crean elor bugetare, Direc ia general de gestiune a
impozitelor i contribu iilor din cadrul Agen iei Na ionale de Administrare Fiscal ,
Direc ia general a tehnologiei informa iei din cadrul Ministerului Finan elor
Publice, Direc ia General  a Finan elor Publice a Municipiului Bucure ti,
precum i administra iile finan elor publice implicate vor duce la îndeplinire
prevederile prezentului ordin.

Art. IV. Prezentul ordin se public  în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finan elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl descu


