
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 
 
 
 

ORDIN NR. .... 
pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de 

Administrare Fiscală nr.819/2008 pentru aprobarea Procedurii privind declararea 
contribuabililor inactivi 

 
 
 

În temeiul art.12 alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr.495/2007 privind 
organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

În temeiul art.78 alin.(5) din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
 

 
preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul:  

 
 

O R D I N 
 
 

Art. 1 - Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală 
nr.819/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.404 din 29 mai 2008, 
se modifică şi se completează după cum urmează: 

 
 

I. Dupa art.4 se introduc două noi articole, art.41, 42 şi 43 cu următorul cuprins: 
 „Art. 41 Se aprobă Procedura de scoatere din evidenţa contribuabililor inactivi a 
contribuabililor care au fost declaraţi inactivi urmare unei erori materiale, prevăzută în 
Anexa nr.2 care face parte integrantă din prezentul ordin.”   
 
 Art. 42 Se aprobă modelul şi conţinutul formularului Notificare, cod MFP 
14.13.07.99/2 , prevăzut în Anexa nr.3, care face parte integrantă din prezentul ordin. 
 

Art.43 Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare,de utilizare şi de păstrare a 
formularului de la art.42 sunt prevăzute în Anexa nr.4, care face parte integrantă din 
prezentul ordin.” 
 

II.  Dupa art.5 se introduce un nou articol, art.51, cu următorul cuprins: 
„Art.51 Pe perioada cât contribuabilii figurează în lista contribuabililor inactivi, le 

sunt aplicabile procedurile de administrare referitoare la declararea, stabilirea, verificarea 



şi colectarea impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general 
consolidat. 

Prin excepţie de la alineatul precedent, contribuabilii incluşi în lista 
contribuabililor inactivi nu vor fi supuşi procedurilor curente de notificare şi de impunere 
din oficiu pentru nedepunerea declaraţiilor.” 

 
III. (1) Anexa nr.1 la prezentul ordin devine Anexa nr.2 la Ordinul preşedintelui 

Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.819/2008. 
      (2)   Anexa nr.2 la prezentul ordin devine Anexa nr.3 la Ordinul preşedintelui 

Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.819/2008. 
     (3) Anexa nr.3 la prezentul ordin devine Anexa nr.4 la Ordinul preşedintelui 

Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.819/2008. 
 
Art. 2 - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

Art. 3 - Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia 
generală de tehnologia informaţiei şi Direcţia generală de administrare a marilor 
contribuabili, precum şi direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a 
municipiului Bucureşti vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor 
prezentului ordin. 
 

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

 

 

P R E Ş E D I N T E, 

SORIN BLEJNAR 



 
VICEPREŞEDINTE, 

 
MIHAI GOGANCEA-VĂTĂŞOIU 

 
 
 

Direcţia generală proceduri pentru 
administrarea veniturilor 

 
Director General, 

 
Robert HOFNĂR 

 

         Direcţia generală de  
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                                    Director General, 
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Avizat 
 

Direcţia generală juridică  
 

Director General, 
 

Valeria NISTOR 
 
 
 
 

Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor 
 

Director General Adjunct, 
 

Alice GHEORGHIU 
 
 
 
 
 


