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Procedura de administrare a contribuabililor mijloc ii a fost actualizat ă

În  vederea cresterii  eficientei  activitãtii  de administrare a contribuabililor  mijlocii  si  a
îmbunãtãtirii colectãrii veniturilor bugetare datorate de acesti contribuabili, în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 1034/22.12.2016 a fost publicat Ordinul presedintelui
Agentiei Nationale de Administrare Fiscalã nr. 3.610/2016 privind organizarea activitãtii
de  administrare  a  contribuabililor  mijlocii  prin  care  au  fost  restructurate  criteriile  de
selectie a contribuabililor mijlocii care sunt administrati, începând cu 1 ianuarie 2017, de
cãtre administratiile pentru contribuabilii mijlocii constituite la nivelul directiilor generale
regionale  ale  finantelor  publice  în  a  cãror  razã  teritorialã  se  aflã  domiciliul  fiscal  al
contribuabilului mijlociu, sau de cãtre Administratia fiscalã pentru contribuabilii  mijlocii
din cadrul Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Bucuresti, dupã caz. 

Elaborarea prezentului proiect de ordin prin care se prevede modificarea Procedurii de
administrare  si  monitorizare  a  contribuabililor  mijlocii,  aprobatã  prin  Ordinul
presedintelui  Agentiei  Nationale  de  Administarea  Fiscalã  nr.  560/2016,  a  fost
determinatã  de  necesitatea  corelãrii  prevederilor  referitoare  la  administrarea
contribuabililor mijlocii cu modificãrile legislative survenite în ultima perioadã, respectiv
în Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedurã fiscalã, dar si de elaborarea de noi
criterii  si  reguli  specifice  de  selectie  a  contribuabililor  mijlocii  aprobate  prin  Ordinul
presedintelui Agentiei Nationale de Administarea Fiscalã nr. 3.610/2016. 

De  asemenea,  în  urma  continuãrii,  pe  parcursul  anului  2016,  a  procesului  de
modernizare  a  Agentiei  Nationale  de  Administrare  Fiscalã,  au  avut  loc  modificãri
importante în structura organizatoricã a organelor fiscale centrale, respectiv a directiilor
generale regionale ale finantelor publice, în cadrul cãrora s-au infiintat administratiile
finantelor publice pentru contribuabili mijlocii ca structuri specializate în administrarea
acestor contribuabili, fapt care a generat si necesitatea adaptãrii prevederilor referitoare
la activitatea de administrare a contribuabililor mijlocii la aceste modificãri.

*   *  *
Proiectele  de  acte  normative,  iniþiate  de  ANAF,  sunt  fãcute  publice  pe  site-ul  instituþiei  la  adresa
www.anaf.ro , domeniul INFO  ANAF/  Transparen ța  decizionalã . De  asemenea,  acestea  pot  fi
consultate la Serviciul  Comunicare, Relaþii  Publice și  Mass-Media din cadrul  ANAF, cu sediul  în str.
Apolodor nr.17, sector 5, Bucureºti.

Eventualele sugestii, propuneri sau opinii referitoare la acest proiect de act normativ pot fi transmise în
scris la Serviciul Comunicare, Relatii Publice si Mass-Media - cu menþiunea “Conf.Legii nr.52/2003”,  la
urmãtoarele adrese:

• Prin  scrisori  la  adresa  poștalã: Agen ția  Naționalã  de  Administrare  Fiscalã,
str.Apolodor nr.17, sector 5 Bucuresti 050741 -  la  Serviciul Comunicare, Rela ții Publice ºi Mass-
Media;



• Electronic la adresa de mail: relatiipublice@anaf.ro 
• Prin fax la numarul: 021-319.98.57.
Pentru  a avea acces la  informaþiile  de  presa privind  aplicarea Legii  nr.52/2003 privind  transparenþa
decizionalã  în Agenþia  Naþionalã  de Administrare  Fiscalã,  se poate  accesa domeniul  INFO ANAF  /
Comunicate  de presã aflat pe site-ul instituției.

SERVICIUL COMUNICARE, RELA ȚII PUBLICE ȘI MASS-MEDIA

     

Pentru orice reclama ţie sau neregul ă referitoare
 la administra ţia fiscal ă, apela ţi gratuit ANAF,  la nr. de  .


