
ORDIN   Nr. 838 din  2 aprilie 2015 
pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 

1.950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea 
impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă 

 
EMITENT:      MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 
PUBLICAT  ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 279 din 24 aprilie 2015 
 
    Având în vedere prevederile art. 81 şi ale art. 228 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare, 
    în temeiul prevederilor 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. 1.950/2012 privind aprobarea 
modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire 
prin autoimpunere sau reţinere la sursă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 887 din 27 
decembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 
    - la anexa nr. 11 "Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat" la poziţiile 73 - 76, textul prevăzut 
la rubrica "Temeiul legal" se modifică şi va avea următorul cuprins: 
    "Art. 14 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea 
jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi 
completările ulterioare; art. 2^1 din Hotărârea Guvernului nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi 
exploatarea jocurilor de noroc, cu modificările şi completările ulterioare". 
    ART. II 
    Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, 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 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 
 
 
         Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, 
                            Gelu-Ştefan Diaconu 
 
 
 
    Bucureşti, 2 aprilie 2015. 
    Nr. 838. 
 


