
Ordinul Nr.360 din 06.02.2015 

privind completarea anexei la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 

2.289/2010 pentru aprobarea Procedurii privind emiterea şi comunicarea unor acte administrative 

pentru debitorii care înregistrează obligaţii fiscale restante sub o anumită limită 

 

 

ACT EMIS DE: Agentia Nationala de Administrare Fiscala 

ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 120 din 16 februarie 2015 

 

 În temeiul prevederilor art. 178 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 având în vedere prevederile art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind 
organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, 
 
preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin: 

Articolul I- Anexa la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.289/2010 

pentru aprobarea Procedurii privind emiterea şi comunicarea unor acte administrative pentru debitorii 

care înregistrează obligaţii fiscale restante sub o anumită limită, publicat în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 573 din 12 august 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se completează 

după cum urmează: 

1. După punctul 3.5 din capitolul I „Procedura privind emiterea şi comunicarea deciziei referitoare la 

obligaţiile de plată accesorii pentru debitorii care înregistrează obligaţii fiscale accesorii sub o anumită 

limită“ se introduc două noi puncte , punctele 3.6 şi 3.7, cu următorul cuprins: 

 3.6. În cazul în care cuantumul obligaţiilor fiscale accesorii (majorări de întârziere/dobânzi şi 

penalităţi de întârziere) nu depăşeşte 40 lei, nu se emit decizii referitoare la obligaţiile de plată accesorii 

pentru categoriile de contribuabili prevăzute la pct. 3.1-3.4. 

 3.7. Prin excepţie de la dispoziţiile pct. 3.6, la cererea contribuabilului sau în alte situaţii 

prevăzute de lege, se emit decizii referitoare la obligaţiile de plată accesorii pentru categoriile de 

contribuabili prevăzute la pct. 3.1-3.4 şi în cazul în care cuantumul obligaţiilor fiscale accesorii nu 

depăşeşte 40 lei. 

2. După punctul 5 din capitolul II „Procedura privind emiterea şi comunicarea somaţiei şi a titlului 

executoriu pentru debitorii care înregistrează obligaţii fiscale restante sub o anumită limită“ se introduc 

două noi puncte , punctele 5.1 şi 5.2, cu următorul cuprins: 

 5.1. În cazul în care cuantumul obligaţiilor fiscale neachitate nu depăşeşte 40 lei, nu se emit 

somaţii şi titluri executorii pentru categoriile de contribuabili prevăzute la pct. 1-4. 



 5.2. Prin excepţie de la dispoziţiile pct. 5.1, în alte situaţii prevăzute de lege, se pot emite somaţii 

şi titluri executorii pentru categoriile de contribuabili prevăzute la pct. 1-4 şi în cazul în care cuantumul 

obligaţiilor fiscale accesorii nu depăşeşte 40 lei. 

Articolul II- Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală de 

tehnologia informaţiei, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, direcţiile generale 

regionale ale finanţelor publice, precum şi organele fiscale din subordinea acestora vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentului ordin. 

Articolul III- Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

 

p. Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, 

Mihai Gogancea Vătăşoiu 

 


