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OPANAF nr. 889/2016 aprobă Procedura de aprobare a regimului de 
declarare derogatoriu și se abrogă OPANAF nr. 1221/2009. 

Față de reglementarea anterioară, se actualizează trimiterile la articolele din 
Codul fiscal și Codul de procedură fiscală conform Legii nr. 227/2015 și Legii 
nr. 207/2015.  

Alte modificări aduse de noua reglementare se referă la următoarele aspecte: 

- se mai aprobă și modelul și conținutul formularului ''Notificare privind 
încetarea regimului de declarare derogatoriu''. Acesta se comunică 
contribuabilului conform prevederilor art. 47 C.proc.fisc. 

- contribuabilii/plătitorii pentru care a fost aprobat regimul derogatoriu nu sunt 
supuși procedurilor curente de notificare și de impunere din oficiu pentru 
nedepunerea declarațiilor fiscale. 

- referitor la condițiile ce trebuie îndeplinite pentru a beneficia de regimul 
derogatoriu, PFA-urile/persoanele fizice a căror activitate este reglementată 
de legi speciale trebuie să aibă înscrisă inactivitatea temporară la registrul 
comerțului/organizațiile profesionale care au eliberat documentele de 
funcționare. Aceste persoane trebuie să depună odată cu cererea de acordare 
a regimului derogatoriu și dovada înscrierii inactivității temporare. 

- termenul de soluționare a cererii de aprobare a regimului de declarare 
derogatoriu este de 45 zile de la data depunerii (30 zile în reglementarea 
anterioară). 

- se stabilește o nouă situație de încetare a regimului de declarare derogatoriu 
atunci când în sarcina contribuabilului/plătitorului sunt instituite noi obligații 
declarative pentru impozite, taxe și contribuții datorate la bugetul de stat. 
Regimul derogatoriu încetează din luna în care au fost stabilite sarcinile 
fiscale. 

- în sfera de aplicare a regimului derogatoriu se includ formularele 100, 101, 
112, 120 și 300. Au fost eliminate formularele 102, 103, 104, 130.      

- împotriva Deciziei privind aprobarea/respingerea cererii de acordare a 
regimului de declarare derogatoriu se poate depune contestație în termen de 
45 zile de la data comunicării (anterior, 30 zile).  

 

 

 

CUPRINS 
Ordinul președintelui ANAF nr. 
889/2016 privind Procdura de 
aprobare a regimului de declarare 
derogatoriu, publicat în M. Of. nr. 203 
din 18 martie 2016. 

*intrare în vigoare la 18 martie 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTĂ 
Această publicaţie are un scop pur 
informativ. Prin urmare, nu ne asumăm 
nicio responsabilitate pentru eventualele 
pierderi rezultate ca urmare a acţiunilor 
întreprinse pe baza informaţiilor conţinute 
de aceasta publicaţie. Vă recomandăm să 
luați decizii numai după consultarea unui 
specialist. 
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