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Legal Alert 
2 iunie, 2022 

 

 

În acest număr: 

 

Agenția Națională de Administrare Fiscală a adoptat un nou ordin de aprobare a procedurilor de anulare 
a obligațiilor fiscale ce fac obiectul prevederilor Legii nr. 72/2022 pentru anularea unor obligații fiscale și 
pentru modificarea unor acte normative 

Noul ordin stabilește procedura privind întocmirea și transmiterea de către structura de inspecție 
fiscală a listei cu obligațiile fiscale ce pot face obiectul anulării, procedura pentru emiterea deciziei de 
anulare a obligațiilor fiscale și modelul formularului „Decizie de anulare a obligațiilor fiscale". 
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Agenția Națională de Administrare Fiscală a adoptat un nou ordin ce vizează aprobarea procedurilor de 
anulare a obligațiilor fiscale ce fac obiectul prevederilor art. I din Legea nr. 72/2022 pentru anularea unor 
obligații fiscale și pentru modificarea unor acte normative 

În Monitorul Oficial, Partea I, nr. 517 din 26 mai 2022 a fost publicat Ordinul nr. 1000/2022 privind 
aprobarea procedurilor de anulare a obligațiilor fiscale ce fac obiectul prevederilor art. I din Legea nr. 
72/2022 pentru anularea unor obligații fiscale și pentru modificarea unor acte normative. 

Prin intermediul noului Ordin au fost elaborate și aprobate următoarele: 

- procedura privind întocmirea şi transmiterea de către structura de inspecție fiscală a listei cu 
obligațiile fiscale ce pot face obiectul anulării prevăzute de art. I din Legea nr. 72/2022 pentru 
anularea unor obligații fiscale şi pentru modificarea unor acte normative, individualizate în 
decizii de impunere emise şi comunicate contribuabilului în perioada cuprinsă între 1 iulie 2015 
şi data intrării în vigoare a legii; 

- procedura pentru emiterea deciziei de anulare a obligațiilor fiscale în baza prevederilor art. 
I din Legea nr. 72/2022 pentru anularea unor obligații fiscale şi pentru modificarea unor acte 
normative; 

- modelul formularului „Decizie de anulare a obligațiilor fiscale". 

În primul rând, procedura prevede că structura de inspecție fiscală întocmește o listă cu obligațiile 
fiscale principale și accesorii ce fac obiectul anulării (listă supusă avizării serviciului juridic, în special în 
ceea ce privește perioada pentru care se poate proceda la anularea acestora) pe care o transmite către 
compartimentul cu atribuții de evidență pe plătitori în vederea emiterii Deciziei de anulare a obligațiilor 
fiscale. 

În al doilea rând, procedura prevede că sumele din deciziile de impunere emise ca urmare a efectuării 
inspecției fiscale, ce nu au fost comunicate contribuabilului, nu vor face obiectul anulării şi nu vor fi 
înscrise în lista menționată anterior întrucât obligaţiile fiscale înscrise în aceste decizii nu sunt 
înregistrate în evidența fiscală și, respectiv nu pot fi scăzute din evidența fiscală. 

Astfel, în acest caz, se prevede că în cuprinsul deciziei de impunere și a raportul de inspecție fiscală vor 
fi modificate corespunzător constatările organelor fiscale ce vizează obligațiile fiscale ce fac obiectul 
anulării. 

În al treilea rând, procedura de anulare a obligațiilor fiscale individualizate în deciziile de impunere 
comunicate contribuabililor reglementează următoarele situații: 

1. Situația contribuabililor pentru care s-au stins, total sau parțial obligațiile fiscale pentru care 
legea prevede anularea – în acest caz, se prevede posibilitatea de restituire a sumelor achitate 
în baza unei cereri depuse la organul fiscal în termenul legal de prescripție, cu respectarea 
prevederilor art. 168 din Legea nr. 207/2015, cap. I din Procedura de restituire şi de 
rambursare a sumelor de la buget, precum şi de acordare a dobânzilor cuvenite 
contribuabililor pentru sumele restituite sau rambursate cu depășirea termenului legal, 
aprobată prin Ordinul nr. 1.899/2004. 
 
Sumele ce pot face obiectul restituirii sunt: 

a) sumele care au stins, în perioada 1 iulie 2015 și data intrării în vigoare a legii, obligațiile 
fiscale de natura celor ce pot face obiectul anulării; 

b) sumele care au stins, după data intrării în vigoare a legii, obligațiile fiscale de natura celor 
ce pot face obiectul anulării. 
 

2. Situația contribuabililor ce nu au stins obligațiile fiscale pentru care legea prevede anularea – 
în acest caz, aceștia nu vor mai fi obligați la plata acestor sume. 

Decizia de anulare a obligațiilor se emite și se comunică în ambele cazuri prezentate anterior. 

În privința competenței organelor fiscale de anulare a obligațiilor fiscale ce fac obiectul prevederilor art. 
I din Legea nr. 72/2022, Ordinul prevede în mod expres faptul că autoritățile competente sunt: Direcția 
Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice 
București, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, precum şi organele fiscale din subordinea 
acestora. 
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De asemenea, art. 2 din Ordinul nr. 1000/2022 prevede posibilitatea contribuabililor de a solicita 
organului fiscal aplicarea procedurii de anulare a obligațiilor fiscale ce fac obiectul prezentei legi. 

În ceea ce privește situația deciziilor de impunere prin care au fost stabilite obligații fiscale ce pot face 
obiectul anulării, ulterior emiterii deciziei de anulare, compartimentul de specialitate transmite o listă 
cu deciziile de impunere ce fac obiectul anulării către departamentul cu atribuții în soluționarea 
contestațiilor pentru a le avea în vedere în cadrul procedurii de soluționare a contestațiilor formulate 
pe cale administrativă sau judiciară. 

 

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați. 
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Reff și Asociaţii SCA este societate de avocați membră a Baroului București, 
independentă în conformitate cu reglementările aplicabile profesiei de 
avocat, și reprezintă rețeaua de societăti de avocați Deloitte Legal în 
România. Deloitte Legal înseamnă practicile juridice ale membrilor Deloitte 
Touche Tohmatsu Limited și afiliații acestora care oferă servicii de asistență 
juridică. Pentru o descriere a serviciilor de asistență juridică oferite de 
entitățile membre ale Deloitte Legal, vă rugăm accesați: 
http://www.deloitte.com/deloittelegal. 
 
Acest Alert este furnizat cu titlu orientativ și nu trebuie considerat drept 
serviciu de consultanță. Este bine să solicitați consultanță fiscală/juridică de 
specialitate înainte de a întreprinde acțiuni bazate pe cuprinsul acestui 
document. 
 
Această publicație conține doar informații generale și Deloitte Touche 
Tohmatsu Limited și firmele membre sau afiliate (numite împreună Deloitte 
Network) nu oferă consultanță sau servicii profesionale prin intermediul 
acestei publicații. Înainte de a lua orice decizie sau de a acționa într-un mod 
care v-ar putea afecta finanțele sau afacerea, trebuie să discutați cu un 
consultant profesionist. Nicio entitate a Deloitte Network nu va fi 
răspunzătoare pentru pierderile de orice natură suferite de către 
persoanele care se bazează pe aceasta publicație. 
 
© 2022. Pentru mai multe detalii, contactați Reff și Asociaţii SCA 
 

http://www.deloitte.com/deloittelegal

