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Prin acest ordin se aprobă: 

1. Procedura privind întocmirea și transmiterea de către 
structura de inspecție fiscală a listei cu obligațiile fiscale 
reprezentând impozit pe venit și contribuții sociale, precum și 
accesoriile aferente, ce pot face obiectul anulării conform 
prevederilor art. 1 din Legea nr. 29/2018 privind anularea unor 
obligații fiscale, cuprinse în decizii de impunere emise și 
comunicate contribuabilului anterior intrării în vigoare a legii 

1.1. Procedura are în vedere anularea diferenţelor de obligaţii 
fiscale principale (impozit pe venit şi contribuţiile sociale), 
precum şi obligaţiile fiscale accesorii aferente, ca urmare a 
reîncadrării acestor venituri ca venituri dintr-o activitate 
independentă, obţinute de către persoanele fizice din transferul 
proprietăţilor imobiliare care fac parte din patrimoniul afacerii, 
pe perioadele fiscale de până la 1 iunie 2017, şi neachitate până 
la data de 21 ianuarie 2018 (data intrării în vigoare a Legii nr. 
29/2018). 

1.2. Această procedură presupune: identificarea rapoartelor de 
inspecție fiscală și actele administrativ-fiscale prin care s-au 
stabilit diferențe de obligații fiscale, analiza acestor acte, 
întocmirea listei (eventual, cu refacerea unor calcule). 

1.3. Sumele din deciziile de impunere emise în urma inspecției 
fiscale care nu au fost comunicate contribuabilului nu fac 
obiectul anulării și nu se vor înscrie în listă. 

1.4. Anularea obligaţiilor fiscale se realizează din oficiu, de către 
organul fiscal competent, prin emiterea unei decizii de anulare a 
obligaţiilor fiscale care se comunică contribuabilului. 

2. Procedura privind întocmirea și transmiterea de către 
structura de inspecție fiscală a listei cu obligațiile fiscale 
reprezentând diferențe de TVA și accesoriile aferente acestora, 
stabilite în sarcina contribuabililor prevăzuți la art. 3 alin. (1) din 
Legea nr. 29/2018 privind anularea unor obligații fiscale, care 
pot beneficia de anularea obligațiilor fiscale potrivit prevederilor 
art. 3 din acest act normativ 

2.1. Procedura are în vedere anularea diferenţelor de T.V.A., 
precum şi accesoriile aferente, pentru perioadele fiscale 
anterioare datei de 31 decembrie 2016, ca urmare a depăşirii 
plafonului de scutire de 220.000 lei, realizate de către 
persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile 
individuale şi întreprinderile familiale, cu sediul activităţii 
economice în România, care au realizat activităţile de producţie 
agricolă, inclusiv activităţile de transformare a produselor 
agricole prin alte metode decât cele industriale sau au furnizat 
servicii agricole utilizând munca manuală proprie şi/sau 
echipamentele specifice. 

2.2. Această procedură presupune: identificarea rapoartelor de 
in specție fiscală și actele administrativ-fiscale prin care s-au 
stabilit diferențe de TVA și accesorii, analiza acestor acte, 
întocmirea listei (eventual, cu refacerea unor calcule). 

2.3. Sumele din deciziile de impunere emise în urma inspecției 
fiscale și necomunicate contribuabilului nu fac obiectul anulării și  
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NOTĂ: Această publicaţie are un scop pur informativ. 
Vă recomandăm să luați decizii numai după 
consultarea unui specialist. Nu ne asumăm nicio 
responsabilitate pentru eventualele pierderi rezultate 
ca urmare a acţiunilor întreprinse pe baza 
informaţiilor conţinute de aceasta publicaţie.  
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nu se vor înscrie în listă 

3. Procedura pentru emiterea deciziilor de anulare a 
obligațiilor fiscale în baza prevederilor Legii nr. 
29/2018 privind anularea unor obligații fiscale 

3.1. Procedura presupune verificarea stingerii 
obligațiilor fiscale ce fac obiectul anulării, eventuale 
refaceri ale stingerilor astfel încât obiectul anulării 
să îl reprezinte doar obligațiile nestinse, verificarea 

emiterii și comunicării deciziilor referitore le 
obligații fiscale accesorii, întocmirea listelor și a 
referatului. 

3.2. Contribuabilii care au efectuat plata obligațiilor 
fiscale pentru care legea prevede anularea au 
dreptul la restituirea sumelor. 

4. Modelul formularului ’’Decizie de anulare a 
obligațiilor fiscale’’. 

 
 


