
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

  

 ORDIN NR...

pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de

Administrare Fiscală nr.2862/2019 pentru aprobarea procedurii privind stabilirea din oficiu

a impozitului anual pe veniturile persoanelor fizice, precum și a modelului și conținutului

unor formulare

Având în vedere dispozițiile art.XV alin.(1), (1^1) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului

nr.30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri

în  domeniul  protecţiei  sociale  în  contextul  situaţiei  epidemiologice  determinate  de  răspândirea

coronavirusului  SARS-CoV-2,  aprobată  cu  modificări  și  completări  prin  Legea  nr.59/2020,  cu

completările ulterioare, art.3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.132/2020 privind măsuri de sprijin

destinate  salariaţilor  şi  angajatorilor  în  contextul  situaţiei  epidemiologice  determinate  de  răspândirea

coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă, art.107 din

Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, precum

și avizul conform al Ministerului Finanţelor comunicat prin adresa nr. .............. din data de ............... , 

În temeiul prevederilor art.342 alin.(1) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală,

cu  modificările  şi  completările  ulterioare  și  ale  art.11  alin.(3)  din  Hotărârea  Guvernului  nr.520/2013

privind  organizarea  şi  funcţionarea  Agenţiei  Naţionale  de  Administrare  Fiscală,  cu  modificările  și

completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul 

                                 ORDIN

Art.I -  Ordinul  preşedintelui  Agenţiei  Naţionale  de Administrare  Fiscală  nr.2862/2019  pentru

aprobarea procedurii  privind stabilirea din oficiu a  impozitului  anual  pe veniturile  persoanelor  fizice,

precum și a modelului și conținutului unor formulare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,

nr.897 din 6 noiembrie 2019, se modifică şi se completează, după cum urmează:

1.  La  anexa  nr.1  “Procedura  privind  stabilirea  din  oficiu  a  impozitului  anual  pe  veniturile

persoanelor fizice”, la punctul 7 alin.(2) de la Capitolul II ”Identificarea și notificarea contribuabililor care

nu și-au îndeplinit obligațiile declarative, potrivit legii”, Secțiunea 1 ”Identificarea contribuabililor care au



obligația depunerii declarației de impunere, potrivit legii”, după litera l) se vor introduce două noi litere,

litera m) şi litera n), cu următorul cuprins:

“m) indemnizaţia prevăzută la art.XV alin.(1), (1^1) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului

nr.30/2020”, pentru care există obligaţia depunerii declaraţiei de impunere, potrivit legii;

“n) indemnizaţia prevăzută la art.3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.132/2020”, pentru care

există obligaţia depunerii declaraţiei de impunere, potrivit legii.

2. La  anexa  nr.1  “Procedura  privind  stabilirea  din  oficiu  a  impozitului  anual  pe  veniturile

persoanelor fizice”, la punctul 7 de la Capitolul II ”Identificarea și notificarea contribuabililor care nu și-

au îndeplinit  obligațiile  declarative,  potrivit  legii”,  Secțiunea 1 ”Identificarea  contribuabililor  care au

obligația depunerii declarației de impunere, potrivit legii”, după alineatul (13) se introduce un nou alineat,

alineatul (14), cu următorul cuprins:

“(14) În cazul veniturilor prevăzute la alin.(2) lit.m) şi lit.n) se vor avea în vedere datele furnizate de

Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială.

3.  La  anexa  nr.1  “Procedura  privind  stabilirea  din  oficiu  a  impozitului  anual  pe  veniturile

persoanelor fizice”, la punctul 13 alin.(1) de la Capitolul III “Stabilirea din oficiu a impozitului pe venit”,

Secțiunea a 2-a ”Estimarea bazei de impozitare”,  după litera d) se introduce o nouă literă, litera d1), cu

următorul cuprins:

“d1) informaţii primite de la Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială”

4.  La  anexa  nr.1  “Procedura  privind  stabilirea  din  oficiu  a  impozitului  anual  pe  veniturile

persoanelor  fizice”,  la  punctul  14  de  la  Capitolul  III  “Stabilirea  din  oficiu  a  impozitului  pe  venit”,

Secțiunea a 2-a ”Estimarea bazei de impozitare”, după alineatul (11) se introduce un nou alineat, alineatul

(12), cu următorul cuprins:

“(12)  În  cazul  veniturilor  prevăzute  la  pct.7  alin.(2),  literele  m)  şi  n),  baza  de  impozitare  se

determină în conformitate cu prevederile art.78 alin.(2) lit.b) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal,

cu modificările şi completările ulterioare.”

5.  La  anexa  nr.1  “Procedura  privind  stabilirea  din  oficiu  a  impozitului  anual  pe  veniturile

persoanelor  fizice”,  la  punctul  16  de  la  Capitolul  III  “Stabilirea  din  oficiu  a  impozitului  pe  venit”,

Secțiunea a 3-a ”Stabilirea impozitului anual datorat/impozitului pe venitul/câștigul net anual datorat”,

alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(1)  Impozitul  anual  datorat/impozitul  pe  venitul/câștigul  net  anual  datorat/impozitul  lunar  pe

veniturile prevăzute  la  pct.7  alin.(2),  literele  m)  şi  n),  după caz,  se  stabilește  de  organul  fiscal  prin

aplicarea cotei  de impozitare  prevăzute de legislația  în  vigoare pentru anul  fiscal pentru care se face

impunerea din oficiu, asupra bazei de impozitare stabilite potrivit pct.14.”. 

6. Formularul  "Referat  privind  estimarea bazei  de impozitare  a veniturilor  persoanelor fizice",

prevăzut în  anexa nr.2 se modifică şi se înlocuieşte cu formularul prevăzut în anexa nr.1 la prezentul

ordin.



7. Formularul 256 "Decizie de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice", prevăzut în

anexa nr.3 se modifică şi se înlocuieşte cu formularul prevăzut în anexa nr.2 la prezentul ordin.

Art.II - Anexele nr.1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art.III - Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, direcţiile generale regionale

ale finanţelor publice, precum și unitățile fiscale subordonate acestora, vor duce la îndeplinire prevederile

prezentului ordin.

Art.IV - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Emis la Bucureşti, la    

PREŞEDINTELE AGENŢIEI NAŢIONALE DE ADMINISTRARE FISCALĂ,

MIRELA CĂLUGĂREANU


