
PROIECT 

 

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 

 

 

 

O R D I N Nr.   

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 

 

 

Având în vedere dispoziţiile art. 82 alin. (7) şi art. 342 alin. (1), (4) și (5) din Legea                

nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, precum și 

avizul conform al Ministerului Finanțelor comunicat prin Adresa nr. ....................... din 

........................., 

În temeiul prevederilor 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  

 

 

O  R  D  I  N 

 

 

Art.I - Ordinul președintelui Agenţiei Naţionale 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, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 850 din 26 octombrie 2016, se 

modifică, după cum urmează: 

1.La Anexa nr.1, secțiunea B, punctul 3 se modifică și va avea următorul cuprins: 

“3. Dacă înregistrarea fiscală se realizează din oficiu, pe baza constatărilor organelor de control 

fiscal, acestea transmit compartimentului de specialitate o solicitare motivată, însoţită de copii de pe 

actele care au stat la baza formulării solicitării. Solicitarea se semnează de conducătorul organului de 

control fiscal.”. 

2. La Anexa nr.1, secțiunea B, punctul 7, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins: 

“ a) constatări ale organelor de control fiscal;“ 

 

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

 

 Art.III Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală 

antifraudă fiscală, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, precum și direcţiile 

generale regionale ale finanţelor publice și unitățile fiscale subordonate vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentului ordin. 

  
 

 Emis la Bucureşti, în data de ................................ 
 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

     MIRELA CĂLUGĂREANU 


