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pentru modificarea i completarea Ordinului ministrului finan elor publice nr. 753/2006

privind organizarea activit ii de administrare a marilor contribuabili
publicat in Monitorul Oficial nr. 185 din  16 martie  2007

în temeiul art. 32 alin. (1) i al art. 33 alin. (3) 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 torul ordin:

Art. I. Ordinul ministrului finan elor publice nr. 753/2006 privind organizarea activit ii de
administrare a marilor contribuabili, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
443 din 23 mai 2006, cu modific rile i complet rile ulterioare, se modific i se
completeaz  dup  cum urmeaz :

1. La articolul 3, alineatele (2) i (3) vor avea urm torul cuprins:
 (2) Sediile secundare ale marilor contribuabili, altele decât cele de pe teritoriul municipiului

Bucure ti i al jude ului Ilfov, vor fi administrate, începând cu data de 1 aprilie 2007, de c tre
administra iile finan elor publice pentru contribuabilii mijlocii din cadrul direc iilor generale ale
finan elor publice jude ene pe a c ror raz  teritorial  î i desf oar  activitatea.

(3) Sediile secundare ale contribuabililor prev zu i în anexa nr. 3 vor fi administrate de
organele fiscale competente, potrivit legii

2. La articolul 3, dup  alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urm torul
cuprins:

 (4) Lista nominal a sedii lor secundare ale contribuabililor mari care îndeplinesc
criteriile de selec ie prev zute în anexa nr. 1 se public  pe pagina de internet a Ministerului
Finan elor Publice  portalul Agen iei Na ionale de Administrare Fiscal .“

3. La articolul 5, dup  alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urm torul
cuprins:

 (5) Contribuabilii mari a c ror cifr  de afaceri în anul precedent este inferioar  celei stabilite
drept criteriu de selec ie a acestora pentru încadrarea în categoria contribuabililor mari vor fi
sco i din administrare dup  4 ani consecutivi în care nu mai îndeplinesc acest criteriu de selec ie.

4. La articolul 7, alineatul (1) va avea urm torul cuprins: Art. 7. (1) Lista marilor contribuabili care
urmeaz  a fi administra i începând cu data de 1 ianuarie a anului urm tor de Direc ia
general  de administrare a marilor contribuabili, precum i lista contribuabililor care, începând cu
aceea i dat , nu vor mai fi administra i de Direc ia general de administrare a marilor
contribuabili se actualizeaz  conform criteriilor de selec ie prev zute în

anexa nr. 1 i prevederilor art. 5.“
5. La articolul 7, dup  alineatul (1) se introduce alineatul   (11), iar dup alineatul (3)

se introduce alineatul (4), cu urm torul cuprins:
 (11) Lista marilor contribuabili prev zu i la alin. (1) 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 mari care îndeplinesc
criteriile de selec ie prev zute în anexa nr. 1 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

Art. II. (1) Prin derogare de la prevederile art. 7 alin. (1) din Ordinul ministrului
finan elor publice nr. 753/2006 privind organizarea activit ii de administrare a marilor
contribuabili, cu modific rile i complet rile ulterioare, contribuabilii actualiza i conform



criteriilor de selec ie, prev zu i în anexa nr. 1 la prezentul ordin, care face parte integrant  din
acesta, vor fi administra i de Direc ia general  de administrare a marilor contribuabili începând
cu data de 1 aprilie 2007, iar lista acestora va fi publicat i pe site-ul Ministerului Finan elor
Publice portalul Agen iei Na ionale de Administrare Fiscal„.

(2) Prin derogare de la prevederile art. 7 alin. (3) din Ordinul ministrului finan elor publice nr.
753/2006, cu modific rile i complet rile ulterioare, listele contribuabililor prev zu i la art. 5 alin.
(2), (3) i (4) din acela i act normativ, cuprinse în anexa nr. 2 la prezentul ordin, care face parte
integrant  din acesta, se vor publica, pân  la data de 1 aprilie 2007, i pe site-ul Ministerului
Finan elor Publice portalul Agen iei Na ionale de Administrare Fiscal .

(3) începând cu data de 1 aprilie 2007, alineatul (3) al articolului 7 din Ordinul ministrului
finan elor publice nr. 753/2006, cu modific rile i complet rile ulterioare, se abrog .

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  de administrare a
marilor contribuabili, Direc ia General  a Finan elor Publice a Municipiului Bucure ti, direc iile
generale ale finan elor publice jude ene, precum i
administra iile finan elor publice implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Ministrul finan elor publice,
Sebastian Teodor GheorgheVl descu


