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Referat de aprobare  
a proiectului de ordin al preşedintelui A.N.A.F. pentru modificarea Ordinului 
președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.2921/2016 pentru 

aprobarea Procedurii de înregistrare fiscală, din oficiu sau la cererea altei 
autorităţi care administrează creanţe fiscale, a unui subiect de drept fiscal care 

nu şi-a îndeplinit obligaţia de înregistrare fiscală, potrivit legii 
 
 

 
Potrivit prevederilor art.82 alin.(7) din Legea nr.207/2015 privind Codul de 

procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în scopul administrării 

creanţelor fiscale, organul fiscal central poate să înregistreze, din oficiu sau la 

cererea altei autorităţi care administrează creanţe fiscale, un subiect de drept fiscal 

care nu şi-a îndeplinit obligaţia de înregistrare fiscală, potrivit legii. Procedura de 

înregistrare din oficiu sau la cererea altei autorităţi care administrează creanţe 

fiscale se aprobă prin ordin al preşedintelui A.N.A.F. 

Pentru aplicarea prevederii legale menționate, prin Ordinul președintelui Agenției 

Naționale de Administrare Fiscală nr.2921/2016 a fost aprobată procedura de 

înregistrare fiscală, din oficiu sau la cererea altei autorităţi care administrează 

creanţe fiscale, a unui subiect de drept fiscal care nu şi-a îndeplinit obligaţia de 

înregistrare fiscală, potrivit legii. 

În prezent, fluxul procedural privind înregistrarea fiscală, din oficiu, aprobat prin 

Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.2921/2016 se 

aplică de către compartimentele cu atribuţii în domeniul înregistrării fiscale din 

cadrul organelor fiscale competente pe baza constatărilor proprii sau pe baza 

informațiilor comunicate de către unele compartimente cu atribuţii de administrare 

fiscală, de organele de inspecţie fiscală sau de alte autorităţi care administrează 

creanţe fiscale. 

Menționăm că Titlul VI - Control fiscal din Codul de procedură fiscală stabilește 

competența privind efectuarea activității de control de către organele de inspecție 

fiscală și de funcționarii publici din cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală. 

Ca urmare, Direcția Generală Antifraudă Fiscală și structurile subordonate acesteia,  

în  cadrul acțiunilor întreprinse, potrivit competențelor, pot constata situații în care 

un subiect de drept fiscal nu și-a îndeplinit obligația de înregistrare fiscală, potrivit 

legii. 

Faţă de cele menționate, prin prezentul proiect de ordin se propune includerea în 

conținutul procedurii de înregistrare fiscală, din oficiu sau la cererea altei autorităţi 

care administrează creanţe fiscale, a unui subiect de drept fiscal care nu şi-a 

îndeplinit obligaţia de înregistrare fiscală, potrivit legii, și a Direcției Generale 

Antifraudă Fiscală, ca structură care poate solicita motivat înregistrarea fiscală din 

oficiu. 

 

 
 


