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OpANAF nr. 320/2015 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei
Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.847/2014 pentru aprobarea procedurilor
de aplicare a art. 781 din Codul de procedură fiscală, precum şi pentru aprobarea
modelului şi conţinutului unor formulare
În temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările

ulterioare, precum şi al art. 781 şi art. 228 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:
Articolul I

Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.847/2014 pentru aprobarea procedurilor de aplicare a art. 781 din Codul de procedură
fiscală, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 535 din 18 iulie 2014, se
modifică şi se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 1 „Procedură privind declararea contribuabililor inactivi, potrivit art. 781 alin. (1) din Codul de procedură fiscală,“ capitolul II „Procedura de

verificare a contribuabililor care se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 781 alin. (1) lit. b) şi c) din Codul de procedură fiscală“, secţiunea B „Procedura
privind verificarea contribuabililor care se sustrag de la efectuarea inspecţiei fiscale prin declararea unor date de identificare a domiciliului fiscal care nu permit
organului fiscal identificarea acestuia“, paragraful 2 de la punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
Totodată, organul de inspecţie fiscală trimite la adresa de domiciliu fiscal declarat şi la sediul social al contribuabilului invitaţia prin care acesta este solicitat să
se prezinte la sediul organului fiscal pentru clarificarea situaţiei sale fiscale.
2. La anexa nr. 1 capitolul II, secţiunea C „Procedura privind verificarea de către organele de inspecţie fiscală a contribuabililor care nu funcţionează la domiciliul
fiscal declarat“, punctele 1.1 şi 1.2 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
1.1. În situaţia în care se constată că un contribuabil nu desfăşoară activitate la domiciliul fiscal declarat, organul de inspecţie fiscală va solicita, în scris,
prezenţa unui reprezentant legal al acestuia la sediul organului de inspecţie fiscală, stabilind data şi ora de prezentare. Solicitarea se trimite la adresa
domiciliului fiscal declarat şi la sediul social al contribuabilului.
1.2. În cazul în care contribuabilul are sedii secundare, organul de inspecţie fiscală trimite solicitarea şi la adresele unde acestea funcţionează, dacă nu au
dovada de sediu expirată, potrivit evidenţei Oficiului Naţional al Registrului Comerţului.
3. La anexa nr. 1 capitolul II, secţiunea D „Procedura privind verificarea de către Direcţia generală antifraudă fiscală a contribuabililor care nu funcţionează la
domiciliul fiscal declarat“, punctele 1.1-2 se modifică şi vor avea următorul cuprins :
1.1. În situaţia în care se constată că un contribuabil nu desfăşoară activitate la domiciliul fiscal declarat, inspectorii antifraudă vor solicita, în scris, prezenţa
unui reprezentant legal al acestuia la sediul Direcţiei generale antifraudă fiscală, denumită organ de control, stabilind data şi ora de prezentare. Solicitarea se
trimite la adresa domiciliului fiscal declarat şi la sediul social.
1.2. În cazul în care contribuabilul are sedii secundare, organul de control trimite solicitarea şi la adresele unde acestea funcţionează, dacă nu au dovada de
sediu expirată, potrivit evidenţei Oficiului Naţional al Registrului Comerţului.
2. Identificarea domiciliului fiscal, sediului social şi sediilor secundare ale contribuabilului se face din baza de date a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
Organul de control poate solicita în scris Oficiului Naţional al Registrului Comerţului furnizarea de informaţii cu privire la contribuabil.
Articolul II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Articolul III
Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală coordonare inspecţie fiscală, Direcţia generală antifraudă fiscală, Direcţia generală
de tehnologia informaţiei, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi unităţile subordonate vor
duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
Gelu-Ştefan Diaconu
Bucureşti, 2 februarie 2015.
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