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OMFP nr. 1536/2014 pentru modificarea şi completarea Ordinului viceprimministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.107/2012 privind emiterea prin
intermediul centrului de imprimare masivă a unor acte administrative şi procedurale
În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea
şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,
având în vedere prevederile art. 43 alin. (6) şi (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:
Articolul I
Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.107/2012 privind emiterea prin
intermediul centrului de imprimare masivă a unor acte administrative şi procedurale, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 598 din 21 august 2012, se modifică şi se
completează după cum urmează:
1. La articolul 2, punctul 8 se abrogă.
2. La articolul 2, punctul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:
11. Decizie de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice;
3. La articolul 2, după punctul 23 se introduc trei noi puncte , punctele 24-26, cu următorul
cuprins:
24. Decizie de impunere privind plăţile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contribuţii
asigurări sociale de sănătate, precum şi privind obligaţiile de plată cu titlu de contribuţii
asigurări sociale;
25. Decizie de impunere privind plăţile anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale
sănătate pentru veniturile din cedarea folosinţei bunurilor;
26. Decizie de impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale
sănătate.
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4. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
Articolul 4
Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală
proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de tehnologia informaţiei,
Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, direcţiile generale regionale ale
finanţelor publice, precum şi organele fiscale din subordinea acestora vor duce la
îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Articolul II
Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală proceduri
pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, Direcţia generală
de administrare a marilor contribuabili, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice,
precum şi organele fiscale din subordinea acestora vor duce la îndeplinire prevederile
prezentului ordin.
Articolul III
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul finanţelor publice,
Ioana-Maria Petrescu
Bucureşti, 10 noiembrie 2014.
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