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          Anexa nr.1     

Procedură de înregistrare a contractelor de fiducie,  

de organizare și funcționare a Registrului central al fiduciilor 

 

 

1. Prezenta procedură se aplică contribuabililor care, potrivit prevederilor art.780 din Legea 
nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, deţin calitatea de 
fiduciar şi au obligaţia, sub sancţiunea nulităţii absolute, de a înregistra contractele de fiducie şi 
modificările acestora, la organul fiscal competent. 

2. Organul fiscal central competent este organul fiscal în a cărui evidenţă fiscală sunt înregistraţi 
ca plătitori de impozite, taxe şi contribuţii contribuabilii care deţin calitatea de fiduciar. 

3.(1) Pentru înregistrarea contractului de fiducie, fiduciarul depune în termen de o lună de la data 
încheierii contractului de fiducie „Declaraţia de înregistrare a contractelor de fiducie", prevăzută în 
anexa nr.2 la ordin, denumită în continuare declaraţie, însoţită de o copie a contractului de fiducie. 
Conformitatea cu originalul a copiei se efectuează de către fiduciar prin înscrierea menţiunii „conform 
cu originalul” şi prin semnătura acestuia. 

   (2) Declaraţia se completează în două exemplare, din care un exemplar se depune la organul 
fiscal competent, iar celălalt exemplar se păstrează de către fiduciar. 

   (3) Declaraţia, însoţită de copia contractulului de fiducie, se depune direct la registratura 
organului fiscal central competent, prin poştă sau  prin mijloace electronice de transmitere la distanţă. 

4. Modificarea sau încetarea contractului de fiducie se înregistrează de fiduciar la organul fiscal 
central competent, în termen de o lună de la data producerii, prin depunerea declaraţiei, având bifată în 
formular căsuţa „Modificare” sau „Încetare”, după caz, însoţită de documentele justificative. 

5.(1) Data înregistrării contractului de fiducie, a modificărilor ulterioare sau a încetării acestuia 
este data înregistrării declaraţiei la organul fiscal central competent, data poştei sau data înregistrării 
acesteia pe portal, astfel cum rezultă din mesajul electronic de confirmare, după caz. 

   (2) Dovada înregistrării la organul fiscal central competent a contractului de fiducie, a 
modificărilor ulterioare sau a încetării acestuia este: 

   a) un exemplar al declaraţiei având înscrise numărul şi data înregistrării la organul fiscal - 
pentru declaraţiile depuse direct la registratura organului fiscal central competent; 

   b) un exemplar al declaraţiei însoţită de confirmarea de primire semnată de reprezentantul 
organului fiscal competent - pentru declaraţiile transmise prin poştă la organul fiscal central competent; 

   c) un exemplar al declaraţiei, însoţită de mesajul electronic de confirmare - pentru declaraţiile 
depuse prin mijloace electronice de transmitere la distanţă.  

6. Compartimentul cu atribuţii în domeniul gestionării registrului contribuabililor din cadrul 
organului fiscal central competent, denumit în continuare compartiment de specialitate, organizează 
evidenţa contractelor de fiducie în Registrul central al contractelor de fiducie, care se conduce 
informatizat, potrivit modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta procedură. 

7.(1) Compartimentul de specialitate verifică concordanța informațiilor înscrise în declarație, cu 
cele din copia contractului de fiducie.  

(2) Înregistrarea în Registrul central al contractelor de fiducie se efectuează de către 
compartimentul de specialitate în maximum 5 zile de la data depunerii declaraţiei. 
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8. Declaraţia şi documentele depuse de fiduciar în format hârtie se arhivează la dosarul fiscal al 

contribuabilului, iar formatul electronic în arhiva de documente electronice. 
9. Registrul central al contractelor de fiducie se gestionează la nivel central, cu ajutorul aplicaţiei 

informatice puse la dispoziţie de către Centrul Naţional pentru Informaţii Financiare din cadrul 
Ministerului Finanţelor Publice. 

10. Accesul la Registrul central al contractelor de fiducie este asigurat, cu titlu gratuit, 
autorităţilor/entităţilor/organizaţiilor/persoanelor prevăzute la art.19 alin.(8) din Legea nr.129/2019 
pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea 
şi completarea unor acte normative, prin intermediul Direcţiei generale de informaţii fiscale din cadrul 
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. 

 
 


