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NOI MODIFICĂRI LEGISLATIVE ÎN DOMENIUL FISCAL  

 

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 754 / 26.10.2011, a fost publicat Ordinul nr. 
3.347 / 20.10.2011 al Preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru 
aprobarea unor proceduri de aplicare a art. 781, alin. (1), lit. a) din Codul de 
Procedură Fiscală, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor 
formulare. 

 

Ordinul aprobă următoarele proceduri, precum şi modelul şi conţinutul unor formulare 
necesare în desfăşurarea acestora: 
 

 Procedura privind declararea contribuabililor inactivi 

Ordinul precizează condiţiile ce determină încadrarea unui contribuabil în lista 
contribuabililor declaraţi inactivi. De asemenea, procedura prezintă termenele în care 
se aplică aceasta, precum şi fluxul privind declararea contribuabililor inactivi. 

Procedura menţionează, de asemenea, excepţiile de la aplicarea acestor prevederi. 

Înregistrarea în scopuri de TVA este anulată din oficiu începând cu data de 1 a 
lunii următoare comunicării deciziei de declarare în inactivitate.  

 

 Procedura de reactivare a contribuabililor declaraţi inactivi 

Ordinul aduce lămuriri cu privire la condiţiile pe care contribuabilii declaraţi inactivi 
trebuie să le îndeplinească pentru a fi reactivaţi. 

Reactivarea contribuabililor se consideră realizată începând cu data comunicării 
deciziei de reactivare. 

Ordinul detaliază şi fluxul aferent procedurii de reactivare a contribuabililor inactivi. 
 

 Procedura de îndreptare a erorilor materiale 

Aceasta este aplicabilă din oficiu de către organul fiscal competent sau la solicitarea 
scrisă a reprezentatului legal al contribuabilului declarat inactiv, în acest ultim caz prin 
depunerea la organul fiscal a unei cereri.  

Ordinul detaliază aspectele procedurale ce vor fi urmate de către contribuabil, precum 
şi de către organul fiscal pentru reactivarea contribuabililor declaraţi inactivi din eroare. 

 

 Procedura de scoatere din evidenţa contribuabililor declaraţi inactivi a contribuabililor 
radiaţi este prezentată în detaliu, oferindu-se amănunte cu privire la fluxul intern al 
documentelor. 

 

 Sunt oferite de asemenea mai multe informaţii cu privire la structura evidenţei 
contribuabililor declaraţi inactivi / reactivaţi din Registrul contribuabililor inactivi / 
reactivaţi. 
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În Monitorul Oficial al României nr. 761 / 28.10.2011 a fost publicat Ordinul nr. 2.706 / 
25.10.2011 al Ministrului Finanţelor Publice pentru modificarea Ordinului Ministrului 
Finanţelor Publice nr. 262 / 2007, pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală 
a contribuabililor, cu modificările şi completările ulterioare. 

Prin acest Ordin se introduce o nouă categorie de obligaţii fiscale de declarare care se 
înscrie în vectorul fiscal la articolul 41, litera o) - „contribuţia pentru finanţarea unor 
cheltuieli în domeniul sănătăţii”. Ordinul introduce noi instrucţiuni de completare şi modifică 
formularele 010 - „Declaraţie de înregistrare fiscală / Declaraţie de menţiuni pentru 
persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică” şi 070 – „Declaraţie de 
înregistrare fiscală / Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară 
activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere”.   

La data intrării în vigoare a prezentului Ordin orice dispoziţie contrară se abrogă. 

 

   
 

În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 134 / 22.05.2011 a fost publicată decizia Curţii 
Europene de Justiţie în cazul C-93/10 Finanzamt Essen-NordOst vs. GFKL Financial 
Services AG. 

Curtea Europeană de Justiţie (CEJ) a emis o decizie în cazul C-93/10 Finanzamt Essen-
NordOst vs. GFKL Financial Services AG cu referire la vânzarea unor credite 
neperformante la un preţ inferior valorii nominale. CEJ a decis că diferenţa dintre valoarea 
nominală şi valoarea de vânzare nu reprezintă plata unui serviciu, ci reflectă valoarea 
actuală a respectivelor creanţe şi, prin urmare, diferenţa de valoare nu se asimilează unei 
prestări de servicii în sfera de aplicare a TVA-ului. 

 

 



 

 

Tax Alert este o selecţie a unor elemente de noutate legislativă, cu scop strict 
informativ. Nu este considerată consiliere profesională şi, drept urmare, Mazars nu 
îşi asumă nici o responsabilitate în acest sens. 

Pentru întrebări suplimentare în ceea ce priveşte problemele expuse, vă rugăm nu 
ezitaţi să ne contactaţi. 

 

 

Dacă doriţi să vă abonaţi gratuit la newsletter-ele Mazars, vă rugăm 
trimiteţi un mesaj la adresa news@mazars.ro, specificând numele, 
prenumele, funcţia Dvs. şi denumirea societăţii. 
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