AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

ORDIN NR. .....
pentru aprobarea procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitului anual pe veniturile
persoanelor fizice, precum și a modelului și conținutului unor formulare

Având în vedere dispozițiile art.107 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu
modificările şi completările ulterioare, precum și avizul conform al Ministerului Finanţelor Publice
comunicat prin Adresa nr........ din data de .............,

În temeiul prevederilor art.342 alin.(1) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală,
cu modificările şi completările ulterioare și ale art.11 alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr.520/2013
privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările și
completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul

ORDIN

Art.1 - Se aprobă “Procedura privind stabilirea din oficiu a impozitului anual pe veniturile
persoanelor fizice”, prevăzută în anexa nr.1.

Art.2 – Se aprobă modelul şi conţinutul formularului “Referat privind estimarea bazei de
impozitare a veniturilor persoanelor fizice”, prevăzut în anexa nr.2.

Art.3 - Se aprobă modelul şi conţinutul formularului 256 “Decizie de impunere din oficiu a
veniturilor persoanelor fizice”, prevăzut în anexa nr.3.

Art.4 - Se aprobă modelul şi conţinutul formularului 257 ”Decizie de anulare a deciziei de
impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice“, prevăzut în anexa nr.4.

Art.5 – Prevederile prezentului ordin se aplică pentru stabilirea din oficiu a impozitului anual
datorat de persoanele fizice pentru veniturile realizate începând cu anul fiscal 2018.

Art.6 - Anexele nr.1 - 4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art.7 - Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală coordonare
inspecție fiscală, Direcția generală de informații fiscale, Direcția generală control venituri persoane fizice,
Direcția generală antifraudă fiscală, Direcția generală executări silite cazuri speciale, direcţiile generale
regionale ale finanţelor publice, precum și unitățile fiscale subordonate acestora, vor duce la îndeplinire
prevederile prezentului ordin.

Art.8 - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Emis la Bucureşti, la ..........

PREŞEDINTELE AGENŢIEI NAŢIONALE DE ADMINISTRARE FISCALĂ,

MIRELA CĂLUGĂREANU

