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                    ORDIN   Nr. 837 din  2 aprilie 2015
pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 
3.392/2011 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu 
regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă
EMITENT:      MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
              AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
PUBLICAT  ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 246 din 10 aprilie 2015

    Având în vedere prevederile art. 47, art. 90 alin. (2) şi ale art. 228 alin. (2) şi alin. (2^1) din Ordonanţa 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare,
    în temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea 
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare,

    preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

    ART. I
    Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.392/2011 pentru aprobarea 
Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin 
autoimpunere sau reţinere la sursă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 816 din 18 
noiembrie 2011, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La anexa nr. 1, la capitolul II "Stabilirea din oficiu a obligaţiilor de plată", punctul 2 "Stabilirea din oficiu 
a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor, cu excepţia taxei pe valoarea adăugată", subpunctul 2.6.6, după primul 
paragraf se introduce un nou paragraf, care va avea următorul cuprins:
    "Decizia de impunere din oficiu se desfiinţează şi din iniţiativa organului fiscal, potrivit dispoziţiilor art. 90 
alin. (2) din Codul de procedură fiscală. Constatările organului fiscal se menţionează în Referatul privind 
impunerea din oficiu."
    2. La anexa nr. 2, formularele "Referat privind impunerea din oficiu", precum şi "Decizie de desfiinţare a 
deciziei de impunere din oficiu" se modifică şi se înlocuiesc cu formularele prevăzute în anexa care face parte 
integrantă din prezentul ordin."
    ART. II
    Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, 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 şi unităţile fiscale subordonate acestora vor 
duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. III
    Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

           Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
                              Gelu Ştefan Diaconu

    Bucureşti, 2 aprilie 2015.
    Nr. 837.

    ANEXĂ*)

    *) Anexa este reprodusă în facsimil.
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                 Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
    Sigla DGRFP  Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili
                 Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice ___________
                 Unitatea fiscală _______________________

                                                    Nr. înregistrare _________
                                                    Data __________________

                              REFERAT
                    PRIVIND IMPUNEREA DIN OFICIU
     _
    |_| În temeiul art. 83 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul 
de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ca 
urmare a nedepunerii declaraţiei/declaraţiilor fiscale (formular ..........),
     _
    |_| În temeiul art. 83 alin. (4^1) şi art. 90 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului 
nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, ca urmare a emiterii Deciziei de impunere din oficiu nr. 
......./............,

    s-au constatat următoarele:

    A. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI

    Denumire/Nume, prenume ___________________________________________
    Cod de identificare fiscală/Cod de înregistrare în scopuri de TVA ________
    Domiciliul fiscal: Localitate _____________ Stradă _____________ Nr. ____, Bloc. 
____ Scară. ___ Ap. ____ Judeţ/Sector___________.

    B. ANALIZA DOCUMENTARĂ ŞI MODUL DE CALCUL AL OBLIGAŢIEI DE PLATĂ
    __________________________________________________________________________
    __________________________________________________________________________

    B1. SINTEZA CONSTATĂRILOR
 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Denumire impozit,  | Perioada de raportare    | Impozit, taxă,          |
|crt.| taxă, contribuţie  | pentru impozitul, taxa,  | contribuţie stabilit(ă) |
|    |                    | contribuţia stabilită    | din oficiu (lei)        |
|    |                    | din oficiu               |                         |
|____|____________________|__________________________|_________________________|
|    |                    |                          |                         |
|____|____________________|__________________________|_________________________|
|    |                    |                          |                         |
|____|____________________|__________________________|_________________________|
|    |                    |                          |                         |
|____|____________________|__________________________|_________________________|

    B2. ALTE CONSTATĂRI
    __________________________________________________________________________
    __________________________________________________________________________

    Prezentul referat constituie anexă la:
     _
    |_| formularul 160 "Decizie de impunere din oficiu pentru impozitele, taxele şi 
contribuţiile cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă",
     _
    |_| formularul 161 "Decizie de desfiinţare a deciziei de impunere din oficiu",
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    care se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

    Aprobat:                Avizat:                 Întocmit:
    Conducătorul unităţii   Şef compartiment        Funcţie ..................
    fiscale,                specialitate,

    Nume, prenume           Nume, prenume           Nume, prenume
    .....................   .....................   .....................

    Data ................   Data ................   Data ................

                 Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
    Sigla DGRFP  Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili
                 Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice ___________
                 Unitatea fiscală _______________________

                                                    Nr. înregistrare _________
                                                    Data __________________

                          DECIZIE DE DESFIINŢARE
                    A DECIZIEI DE IMPUNERE DIN OFICIU

    Către:                               Cod de identificare fiscală/
    Denumire/Nume ________________       Cod de înregistrare în scopuri de TVA:
             Prenume _____________       _____________________________________
    Domiciliu fiscal :
    Localitate ___________________       Având în vedere dispoziţiile art. 83
    Cod poştal ___________________       alin. (4^1) şi ale art. 90 alin. (2)
    Stradă __________ Număr ______       din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003
    Bloc ______ Scară ____ Ap. ___       privind Codul de procedură fiscală,
    Judeţ (sector) _______________       republicată, cu modificările şi
                                         completările ulterioare, vă comunicăm
                                         că, Decizia de impunere din oficiu
                                         nr. ......./............ a fost
                                         desfiinţată, pentru următoarele
                                         obligaţii fiscale:
 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Denumire impozit, | Perioada de raportare     | Impozit/taxă/contribuţie|
|crt.| taxă, contribuţie | pentru care s-au stabilit | stabilit(ă) din oficiu  |
|    |                   | din oficiu obligaţiile    |          (lei)          |
|    |                   | fiscale                   |                         |
|____|___________________|___________________________|_________________________|

    Prezenta decizie poate fi contestată în termen de 30 de zile de la data 
comunicării, sub sancţiunea decăderii, potrivit art. 207 alin. (1) din Ordonanţa 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, la organul fiscal competent, potrivit art. 206 alin. (3) 
din acelaşi act normativ.

    Director general/Şef administraţie,

    Numele şi prenumele ........................

    Semnătura şi ştampila unităţii .............

    Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal ..........
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    Cod 14.13.02.99/d

                              ---------------
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