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               REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de ordin al președintelui ANAF pentru aprobarea procedurii de anulare 
a obligațiilor fiscale ce fac obiectul prevederilor art. I din Legea nr. 72/2022 pentru 
anularea unor obligații fiscale și pentru modificarea unor acte normative 

 
 

Conform dispozițiilor art. I, alin. (7) din Legea nr. 72/2022 pentru anularea 
unor obligații fiscale și pentru modificarea unor acte normative,  în termen de 30 
de zile de la data intrării în vigoare a acesteia, se aprobă prin  ordin al 
preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, procedura de aplicare a 
acestui articol. 

        În vederea punerii în aplicare a acestor dispoziţii legale,  au fost elaborate de 
către direcțiile de specialitate din cadrul instituției, proceduri care vizează 
modalitatea de identificare a contribuabililor, a obligațiilor fiscale de natura celor 
care pot face obiectul anulării, precum și modalitatea de anulare a acestor 
obligații fiscale, astfel: 

a) Procedura privind întocmirea și transmiterea de către structura de inspecție 
fiscală a listei cu obligațiile fiscale ce pot face obiectul anulării prevăzute de art.I 
din Legea nr. 72/2022 pentru anularea unor obligații fiscale si pentru modificarea 
unor acte normative, individualizate în decizii de impunere emise și comunicate 
contribuabilului în perioada cuprinsă între 1 iulie 2015 si data intrării în vigoare a 
legii; 

 

b) Procedura pentru emiterea deciziei de anulare a obligaţiilor fiscale în baza 
prevederilor art. I din Legea nr. 72/2022 pentru anularea unor obligații fiscale și 
pentru modificarea unor acte normative. 

 
        De asemenea, a fost elaborat și modelul formularului " Decizie de anulare a 
obligațiilor fiscale". 

Potrivit acestor proceduri, organele emitente ale deciziilor de impunere vor 
stabili sumele ce fac obiectul anulării potrivit prevederilor legale mai sus invocate. 
Acestea vor fi cuprinse, alături de elemente de identificare ale contribuabililor, 
într-o listă ce va fi transmisă compartimentului de specialitate din cadrul organului 
fiscal, în vederea emiterii Deciziei de anulare a obligațiilor fiscale. 

  


