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OpANAF nr. 934/2020 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul 
preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 962/2016 
pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitelor, 
taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau 
reţinere la sursă. Monitorul oficial nr. 325 din 21.04.2020 

Emitent: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 

Având în vedere prevederile art. 1 din Decretul nr. 195/2020 privind instituirea 
stării de urgenţă pe teritoriul României şi ale art. 50 din anexa nr. 1 la decret, 
dispoziţiile art. 107 alin. (1) şi (5) şi ale art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 
privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, 
precum şi avizul conform al Ministerului Finanţelor Publice comunicat prin Adresa 
nr. 820.786 din 13.04.2020,în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea 
Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale 
de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, preşedintele 
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin: 

Articolul I 

În anexa nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală 
nr. 962/2016 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a 
impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau 
reţinere la sursă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233 din 
30 martie 2016, la capitolul II „Stabilirea din oficiu a obligaţiilor de plată“ punctul 
1 „Înştiinţarea contribuabililor/plătitorilor care nu şi-au îndeplinit obligaţiile 
declarative“, subpunctul 1.2.1 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

1.2.1. Compartimentul de specialitate are obligaţia să înştiinţeze 
contribuabilii/plătitorii în legătură cu depăşirea termenului legal de depunere a 
declaraţiei fiscale, prin comunicarea unei înştiinţări.  

Înştiinţările privind nedepunerea în termen a declaraţiilor fiscale se emit conform 
procedurilor de administrare fiscală în vigoare şi se comunică 
contribuabililor/plătitorilor în termen de 15 zile de la expirarea termenului legal 
de depunere a declaraţiilor fiscale. 

Prin excepţie, înştiinţările privind nedepunerea în termen a declaraţiilor fiscale cu 
termen legal de depunere în cadrul perioadei pentru care a fost instituită starea 
de urgenţă se emit conform procedurilor de administrare fiscală în vigoare şi se 
comunică contribuabililor/plătitorilor în termen de 30 de zile de la expirarea 
situaţiei de urgenţă. 

Pentru obligaţiile fiscale nedeclarate, care fac obiectul unei inspecţii fiscale, nu se 
emit înştiinţări privind nedepunerea în termen. 
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Articolul II 

Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de 
administrare a marilor contribuabili, direcţiile generale regionale ale finanţelor 
publice, precum şi unităţile fiscale subordonate acestora vor duce la îndeplinire 
prevederile prezentului ordin. 

Articolul III 

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

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,  

Mirela Călugăreanu  

Bucureşti,  

14 aprilie 2020. 

Nr. 934. 


