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                TABEL COMPARATIV
                        modific�ri legislative privind organizarea activit��ii de administrare a contribuabililor mijlocii

potrivit Ordinului  ANAF  Nr. 3564 / 2014

ART. 1 - ORDIN   Nr. 3582/2013
   (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2014, administra�iile jude�ene ale finan�elor publice �i Direc�ia general� regional� a finan�elor
publice Bucure�ti, prin Administra�ia fiscal� pentru contribuabilii mijlocii, administreaz� contribuabilii, persoane juridice române, cu
excep�ia institu�iilor publice, care au domiciliul fiscal în raza teritorial� a jude�elor sau a municipiului Bucure�ti, dup� caz, denumi�i
în continuare contribuabili mijlocii, inclusiv entit��ile rezultate în urma diviz�rii ori a fuziunii cu al�i contribuabili �i sucursalele
contribuabililor persoane juridice str�ine care î�i desf��oar� activitatea pe teritoriul României �i îndeplinesc criteriile de selec�ie
prev�zute la alin. (4).
    (2) Prin excep�ie de la dispozi�iile alin. (1), în categoria contribuabililor mijlocii intr� �i contribuabilii nereziden�i pentru care
contribuabilii mijlocii au calitatea de reprezentan�i sau reprezentan�i fiscali, potrivit titlului VI din Legea nr. 571/2003 privind Codul
fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare.
    (3) Criteriile de selec�ie a contribuabililor mijlocii prev�zu�i la art. 1 se pot actualiza anual, prin ordin al pre�edintelui Agen�iei
Na�ionale de Administrare Fiscal�.
    (4) Contribuabilii mijlocii defini�i conform alin. (1) sunt selecta�i potrivit urm�toarelor criterii de selec�ie:
    A. Criteriul de baz�, denumit �i criteriul valoric agregat, este rezultatul agreg�rii a 2 indicatori, selecta�i din punct de vedere
economic �i bugetar în urm�toarele propor�ii:
    - volumul obliga�iilor fiscale datorate, declarate de c�tre contribuabili - 50%;
    - cifra de afaceri raportat� în situa�iile financiare încheiate la data de 31 decembrie a anului anterior celui în care se efectueaz�
actualizarea - 50%.
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 artII    Pentru selec�ia contribuabililor mijlocii administra�i,
începând cu data de 1 ianuarie 2015, de c�tre administra�iile
jude�ene ale finan�elor publice �i Direc�ia general� regional� a
finan�elor publice Bucure�ti, dup� caz, prin Administra�ia
fiscal� pentru contribuabilii mijlocii, se suspend� aplicarea
criteriului de selec�ie prev�zut la art. 1 alin. (4) lit. A din
Ordinul pre�edintelui Agen�iei Na�ionale de Administrare
Fiscal� nr. 3.582/2013 privind organizarea activit��ii de
administrare a contribuabililor mijlocii, cu modific�rile
ulterioare, în ceea ce prive�te volumul obliga�iilor fiscale
datorate, declarate de c�tre contribuabili �i cifra de afaceri
raportat� în situa�iile financiare încheiate la data de 31
decembrie a anului anterior celui în care se efectueaz�
actualizarea, precum �i aplicarea criteriului de selec�ie
prev�zut la lit. B.

 artI ART. 5 Alin (1) se modific�:
    (1) Contribuabilii mijlocii care nu mai îndeplinesc criteriile
de selec�ie prev�zute la art. 1 vor fi sco�i din administrarea
administra�iilor jude�ene ale finan�elor publice sau a
Administra�iei fiscale pentru contribuabilii mijlocii din cadrul
Direc�iei generale regionale a finan�elor publice Bucure�ti,
dup� caz, începând cu data de 1 ianuarie a anului urm�tor."

ART. 5
    (1) Contribuabilii mijlocii care nu mai îndeplinesc
criteriile de selec�ie prev�zute la art. 1 vor fi sco�i din
administrarea administra�iilor jude�ene ale finan�elor
publice sau a Administra�iei fiscale pentru
contribuabilii mijlocii din cadrul Direc�iei generale
regionale a finan�elor publice Bucure�ti, dup� caz,
dup� 2 ani consecutivi în care nu îndeplinesc aceste
criterii de selec�ie.

    Prin excep�ie de la prevederile prezentei litere, contribuabilii în inactivitate temporar� înscris� în registrul comer�ului, conform
prevederilor art. 237 din Legea societ��ilor nr. 31/1990, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, precum �i
contribuabilii declara�i inactivi potrivit dispozi�iilor art. 78^1 din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur�
fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, nu vor fi selecta�i drept contribuabili mijlocii.
    B. Criteriul insolven�ei: sunt contribuabili cu domiciliul fiscal pe raza fiec�rui jude�, afla�i sub inciden�a Legii nr. 85/2006*) privind
procedura insolven�ei, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, care au crean�e fiscale totale, respectiv crean�e fiscale înscrise la
masa credal�, cât �i acumulate ulterior deschiderii procedurii insolven�ei, mai mari de 3 milioane lei.
    *) Legea nr. 85/2006 a fost abrogat�. A se vedea Legea nr. 85/2014.

2



art.IV   Direc�ia general� de reglementare a colect�rii crean�elor
bugetare, Direc�ia general� proceduri pentru administrarea
veniturilor, Direc�ia general� de planificare, monitorizare �i
sintez�, Direc�ia general� de tehnologia informa�iei,
administra�iile finan�elor publice pentru contribuabilii mijlocii
din cadrul direc�iilor generale ale finan�elor publice jude�ene �i
a municipiului Bucure�ti, dup� caz, vor duce la îndeplinire
prevederile prezentului ordin.

art. III    Contribuabilii care, începând cu data de 1 ianuarie 2015, nu
mai au calitatea de mari contribuabili, conform prevederilor
Ordinului pre�edintelui Agen�iei Na�ionale de Administrare
Fiscal� nr. 3.581/2013 privind organizarea activit��ii de
administrare a marilor contribuabili, afla�i sub inciden�a
prevederilor legale privind insolven�a, care au crean�e fiscale
totale, respectiv crean�e fiscale înscrise la masa credal�, cât
�i acumulate ulterior deschiderii procedurii insolven�ei, mai
mari de 3 milioane de lei, vor fi prelua�i spre administrare,
începând cu aceea�i dat�, de c�tre administra�iile jude�ene
ale finan�elor publice �i Direc�ia general� regional� a
finan�elor publice Bucure�ti, prin Administra�ia fiscal� pentru
contribuabilii mijlocii, dup� caz.

* ORDINUL  ANAF  Nr. 3564 / 2014 a fost publicat în Monitorul Oficial nr 863 din 27 noiembrie 2014
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