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Denegare de responsabilitate 
Informatiile de mai sus sunt un rezumat al informatiilor 
recent publicate si nu au scopul de a oferi consultanta 
intr-o anumita privinta. PricewaterhouseCoopers isi 
declina orice responsabilitate fata de orice persoana cu 
privire la orice fapt rezultat in urma utilizarii informatiilor 
continute in aceste publicatii. 
 
PricewaterhouseCoopers (www.pwc.com) este cea mai mare 
organizaţie din lume in domeniul serviciilor de consultanta. In 
România, Departamentul de Consultanta Fiscala al 
PricewaterhouseCoopers reuneşte specialişti care oferă 
consultanta in domeniul impozitelor directe pentru companii 
si persoane fizice, in domeniul taxei pe valoarea adăugata, in 
domeniul  reglementarilor vamale si in domeniul resurselor  
umane. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

În data de 19 ianuarie 2010 a fost 
publicat Ordinul nr. 14 din 5 ianuarie 
2010 al preşedintelui Agenţiei 
Naţionale de Administrare Fiscală.  
 
De la data intrării în vigoare a acestuia 
se abrogă Ordinul nr. 708/2006 al 
preşedintelui Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală privind condiţiile 
şi modalităţile de suspendare a 
inspecţiei fiscale, publicat în Monitorul 
Oficial nr. 768/8 septembrie 2006. 
 
Ordinul nr. 14/2010 nu aduce 
modificări de esenţă faţă de ordinul 
abrogat, în ceea ce priveşte condiţiile 
şi modalităţile de suspendare a 
inspecţiei fiscale. 
 
Una dintre modificări este aceea că 
măsura suspendării poate fi dispusă 
de către conducătorul competent al 
activităţii de inspecţie fiscală, la 
propunerea şefului de serviciu şi a 
organelor de inspecţie fiscală. 
Conform ordinului abrogat, nu era 
necesară şi propunerea şefului de 
serviciu, ci doar a organelor de 
inspecţie fiscală. 
 
În ceea ce priveşte condiţiile în care 
poate fi suspendată inspecţia fiscală, 
Ordinul nr. 14/2010 aduce unele 
modificări, după cum urmează: 
 
• Necesitatea obţinerii unui punct 

de vedere de la una sau mai 
multe direcţii de specialitate din 
cadrul Ministerului Finanţelor 
Publice sau al Agenţiei 
Naţionale de Administrare 
Fiscală nu mai este privită ca o 
condiţie ce poate conduce la 
suspendarea inspecţiei fiscale; 
ordinul nr. 14/2010 
reglementează ca o condiţie de 
suspendare doar emiterea unei 
decizii a Comisiei fiscale 
centrale; 

• În ceea ce priveşte cererea de 
suspendare a inspecţiei fiscale, 
formulată de către contribuabil, 
noua reglementare cere 
confirmarea de către echipa de 
inspecţie fiscală a situaţiei 
obiective ce a precedat cererea 
şi care conduce la 

imposibilitatea continuării 
inspecţiei fiscale; 

• Este introdusă o nouă 
situaţie care poate 
conduce la suspendarea 
inspecţiei fiscale, şi 
anume propunerea 
direcţiei generale din 
cadrul Agenţiei Naţionale 
de Administrare Fiscală 
care coordonează 
activitatea de inspecţie 
fiscală, pentru a valorifica 
informaţii rezultate din alte 
acţiuni de inspecţie 
fiscală, primite de la alte 
instituţii ale statului sau de 
la terţi. 

 
Referitor la acţiunile pentru care 
s-a dispus suspendarea 
inspecţiei fiscale potrivit vechii 
reglementari, Ordinul nr. 
14/2010 dispune ca acţiunile de 
inspecţie fiscală suspendate în 
baza prevederilor art. 2 din 
Ordinul 708/2006 să se reia la 
data la care încetează condiţiile 
care au generat suspendarea. 
 
 
 
[Sursa: Monitorul Oficial nr. 40 / 
19.01.2010] 
 
 
 
Pentru informaţii suplimentare, 
vă rugăm să-i contactaţi pe: 
Sorin David, Dan Dascălu, Anda 
Rojanschi sau Laura Toncescu.  


