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  Anexa nr. 4 

  

PROCEDURA 

de înregistrare din oficiu a domiciliului fiscal al contribuabilului 

 

 

     1. În cazuri bine justificate organele fiscale pot înregistra din oficiu domiciliul 

fiscal al contribuabilului. 

     2. Înregistrarea din oficiu a domiciliului fiscal al contribuabilului, va fi 

iniţiată de către organul fiscal central în a cărui rază teritorială contribuabilul  şi-a 

stabilit domiciliul fiscal fără depunerea cererii de înregistrare a noului domiciliu 

fiscal, la sesizarea organului constatator, potrivit legii. 

     3. La primirea sesizării menţionată la pct. 2, contribuabilul este notificat de îndată 

de către organul fiscal central în a cărui rază teritorială contribuabilul şi-a stabilit 

domiciliul fiscal fără depunerea cererii de înregistrare a noului domiciliu fiscal, pentru a 

fi ascultat cu privire la faptele şi împrejurările relevante în luarea deciziei de înregistrare 

din oficiu a domiciliului fiscal, potrivit art. 9 din Codul de procedură fiscală. 

     4. Notificarea se întocmeşte în două exemplare, dintre care un exemplar se 

comunică contribuabilului, potrivit art. 47 din Codul de procedură fiscală, iar al doilea 

exemplar se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului. 

 5. În cazul în care, în urma notificării prevăzută la pct. 3 contribuabilul se 

prezintă la organul fiscal central în a cărui rază teritorială urmează să-și stabilească 

noul domiciliu fiscal, pentru clarificarea situației fiscale, acesta întocmește un 

referat motivat prin care sistează procedura de înregistrare din oficiu a domiciliului 

fiscal. 

 6. După întocmirea referatului prevăzut la pct. 5, înregistrarea domiciliului 

fiscal al contribuabilului se realizează potrivit procedurilor privind înregistrarea la 

cerere a domiciliului fiscal al contribuabilului prevăzute în Anexa nr.1 sau Anexa 

nr.2, după caz. 

 7. În cazul în care, în urma notificării prevăzută la pct. 3 contribuabilul nu se 

prezintă la organul fiscal central în a cărui rază teritorială urmează să-și stabilească 

noul domiciliu fiscal, pentru clarificarea situației fiscale, organul fiscal prevăzut la 

pct. 2 întocmeşte o notă privind înregistrarea din oficiu a domiciliului fiscal al 

contribuabilului. 

     8. Nota prevăzută la pct. 7 cuprinde următoarele elemente: 

 a) denumirea organului fiscal central în a cărui rază teritorială 

contribuabilul şi-a stabilit domiciliul fiscal fără depunerea cererii de înregistrare a 

noului domiciliu fiscal; 

 b) datele de identificare a contribuabilului sau a împuternicitului desemnat 

de acesta, după caz; 

 c) obiectul notei; 

 d) informații din documentul de identificare care atestă stabilirea 

domiciliului sau reşedinţei, precum şi din documentele care fac dovada deţinerii 

legale a spaţiului pentru domiciliul fiscal, după caz; 

 e) motivele de drept şi de fapt care determină organul fiscal central în a cărui 

rază teritorială contribuabilul şi-a stabilit domiciliul fiscal fără depunerea cererii de 
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înregistrare a noului domiciliu fiscal să ia decizia de înregistrare din oficiu a 

domiciliului fiscal al contribuabilului; 

 f) numele şi semnătura persoanei care a întocmit nota privind înregistrarea 

din oficiu a domiciliului fiscal al contribuabilului. 

  La această notă se vor anexa, după caz, în copie, documentele prevăzute la lit. d), 

certificate pe fiecare pagină de organul fiscal central în a cărui rază teritorială 

contribuabilul şi-a stabilit domiciliul fiscal fără depunerea cererii de înregistrare a 

noului domiciliu fiscal. 

  9. Nota prevăzută la pct. 7 ţine loc de cerere de înregistrare a domiciliului fiscal 

al contribuabilului. 

     10. După întocmirea notei prevăzute la pct. 7, înregistrarea din oficiu a 

domiciliului fiscal al contribuabilului se realizează potrivit procedurii prevăzute pentru 

înregistrarea la cerere a domiciliului fiscal al contribuabilului, după caz. 

 

 

 


