DOMENIU: PROCEDURĂ
FISCALĂ

T A X focus

SUBIECT: PROCEDURA DE
IMPUNERE DIN OFICIU

nr. 22/30 martie 2016
OPANAF nr. 962/2016 aprobă Procedura privind stabilirea din oficiu a
impozitelor, taxelor și contribuțiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau
reținere la sursă. La data intrării în vigoare a acestui ordin se abrogă OPANAF
nr. 3392/2011.

CUPRINS

2. Se aprobă modelul și conținutul formularului 161 "Decizie de anulare a
deciziei de impunere din oficiu’’:

Ordinul președintelui ANAF nr.
962/2016
pentru
aprobarea
Procedurii privind stabilirea din
oficiu a impozitelor, taxelor și
contribuțiilor cu regim de stabilire
prin autoimpunere sau reținere la
sursă, publicat în M. Of. nr. 233 din
data de 30 martie 2016.

3. Procedura nu se aplică:

*intrare în vigoare la 30 martie 2016

Principalele modificări față de reglementarea anterioară se referă la:
1. Se actualizează referirile la articolele din Codul de procedură fiscală.

−
−

obligațiilor fiscale care fac obiectul unei inspecții fiscale
contribuabililor/plătitorilor care beneficiază de alte termene sau condiții de
depunere a declarațiilor fiscale, aprobate de organul fiscal central, conform
Codului de procedură fiscală (în reglementarea anterioară, ”contribuabililor
care beneficiază de regimul de declarare derogatoriu, pentru perioada
pentru care acesta a fost aprobat, în conformitate cu prevederile OPANAF
nr. 1.221/2009”).

4. Pentru obligațiile fiscale nedeclarate și care fac obiectul unei inspecții
fiscale, nu se emit înștiințări privind nedepunerea în termen a declarațiilor
fiscale.
5. Contribuabilul/plătitorul poate depune declarația fiscală privind obligațiile
care au format obiectul deciziei de impunere din oficiu în termen de 60 zile de
la data comunicării deciziei, sub sancțiunea decăderii, chiar dacă termenul se
împlinește după împlinirea termenului de prescripție a dreptului organului fiscal
de a stabili creanțe fiscale. Decizia de impunere din oficiu se anulează la data
depunerii declarației fiscale, conform art. 50 C.pr.fisc.
6. Pentru obligațiile fiscale stabilite prin decizii de impunere din oficiu, pentru
perioade care fac obiectul unei inspecții fiscale, organele de inspecție stabilesc
diferențe de obligații fiscale (în plus sau în minus) având în vedere și sumele
stabilite din oficiu de organul fiscal.
7. Decizia de impunere din oficiu, precum și Decizia de anulare a deciziei de
impunere din oficiu se pot contesta în termen de 45 zile de la data comunicării
(anterior, 30 zile).

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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