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ORDIN 
pentru aprobarea Procedurii privind emiterea şi comunicarea unor acte administrative şi de 
executare pentru debitorii care înregistrează obligaţii fiscale restante sub o anumită limită şi 

pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală 
nr.3834/2015 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea obligaţiilor fiscale accesorii 

reprezentând penalităţi de nedeclarare 
 
 
 

      În temeiul prevederilor art.173 alin. (5) - (5^2),  art. 226, art. 227^1, art. 230, art. 236, art. 
266 alin. (5) şi art. 267 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările 
şi completările ulterioare, precum şi al art.11 alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr.520/2013 
privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările 
şi completările ulterioare şi 
  avand în vedere avizul conform al Ministerului Finanţelor Publice comunicat prin Adresa 
nr. 772.929 din 25.01.2019, 
 
 
    preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin: 
 
 
 Art.I - (1) Se aprobă Procedura privind emiterea şi comunicarea unor acte administrative 
şi de executare pentru debitorii care înregistrează obligaţii fiscale restante sub o anumită limită, 
prevăzută în Anexa nr.1. 
 (2) Creanţele fiscale restante administrate de organul fiscal central competent în 
administrarea obligaţiilor fiscale ale debitorului, amenzile de orice fel, precum şi alte creanţe 
bugetare inscrise in titluri executorii de creanţă bugetară, transmise spre recuperare organului 
fiscal, aflate în sold la data de 31 decembrie a anului, al căror plafon este prevăzut pentru 
anulare de Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările 
ulterioare, se scad din evidenţele fiscale în primele 7 zile ale anului următor. 
  (3) Dupa aplicarea prevederilor alin.(2), se vor emite, potrivit prezentului ordin, 
urmatoarele acte administrative şi de executare: 
 a) Decizii referitoare la obligaţiile fiscale accesorii reprezentând dobânzi şi penalităţi de 
întârziere; 
 b) Decizii referitoare la obligaţiile fiscale accesorii reprezentând penalităţi de 
nedeclarare; 
 c) Decizii de majorare a penalităţilor de nedeclarare; 
 d)  Decizii de reducere a penalităţilor de nedeclarare; 
 e) Somaţii; 
 f) Titluri executorii; 
 g) Adrese de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti; 
 h) Adrese de înfiinţare a popririi asupra sumelor datorate debitorului de către terţi; 
 i) Adrese de înştiinţare privind înfiinţarea popririi. 
 (4) Pentru operarea scaderii din evidentele fiscale, in scopul incadrarii in plafonul 
prevazut la alin. (2) se are in vedere suma totală a obligaţiilor fiscale, a amenzilor de orice fel, 
precum si a obligatiilor  bugetare inscrise in  titluri executorii de creanţă bugetară, datorate şi 
neachitate de către un debitor. 
 



 
         
            Art. II -  Pct.9.1. al Capitolului I din Anexa la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală nr.3834/2015 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea obligaţiilor 
fiscale accesorii reprezentând penalităţi de nedeclarare, se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
  “9.1. Pentru obligaţiile fiscale principale prevăzute la pct. 1, care au fost stinse prin 
plată sau compensare în termenul prevăzut la art. 156 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, 
sau prin eşalonare la plată, în condiţiile legii, penalităţile de nedeclarare se reduc cu 75%, la 
cererea contribuabilului depusă la organul fiscal central competent.” 
 
  Art.III – (1) Anexa nr.2 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare 
Fiscală nr.3834/2015 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea obligaţiilor fiscale accesorii 
reprezentând penalităţi de nedeclarare se modifică şi se înlocuieşte cu Anexa nr.2. 
  (2) Anexele nr.1 - 2 fac parte integrantă din prezentul ordin. 
 
 Art. IV - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă: 
 a) Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.3497/2015 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.912 din 9 decembrie 2015; 
 b) Capitolul II din Anexa la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare 
Fiscală nr.3834/2015 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea obligaţiilor fiscale accesorii 
reprezentând penalităţi de nedeclarare, act normativ care a fost publicat în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.984 din 30 decembrie 2015. 
 
  
    Art. V - Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, Direcţia generală 
regională a finanţelor publice Bucureşti, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, 
precum şi organele fiscale din subordinea acestora, vor duce la îndeplinire prevederile 
prezentului ordin. 
 
        Art. VI - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
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