
 
 
                                                                      

 
Referat de aprobare  

 
a proiectului de ordin al președintelui ANAF privind natura informațiilor pe care 

contribuabilul/plătitorul trebuie să le declare  prin fișierul standard de control fiscal, 
modelul de raportare al acestuia, procedura de transmitere, precum și termenele de 

depunere și data/datele de la care categoriile de contribuabili/plătitori sunt obligate să 
depună fișierul standard de control fiscal 

 
 Având în vedere faptul că  în  MONITORUL OFICIAL al României  nr. 832 din 31 august 
2021, a fost publicată  ”ORDONANŢĂ  Nr. 11/2021 din 30 august 2021 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală şi reglementarea unor măsuri 
fiscale”,  prin care a fost introdus  articolul 59^1, cu următorul cuprins:  
 
   "ART. 59^1 
    Obligaţia de depunere a fişierului standard de control fiscal 
    (1) Contribuabilul/Plătitorul are obligaţia de a depune la organul fiscal central o declaraţie 
cuprinzând informaţii din evidenţa contabilă şi fiscală, denumită în continuare fişierul standard de 
control fiscal. 
    (2) Fişierul standard de control fiscal se depune în format electronic, la termenul stabilit prin 
ordin al preşedintelui A.N.A.F. 
    (3) În cazul în care depunerea fişierului standard de control fiscal nu a fost validată ca urmare 
a detectării unor erori în completarea sa, data înregistrării fişierului valid este data din mesajul 
transmis iniţial cu condiţia depunerii de către contribuabil/plătitor a unui fişier valid în termen de 5 
zile lucrătoare după termenul prevăzut la alin. (2). 
    (4) Natura informaţiilor pe care contribuabilul/plătitorul trebuie să le declare prin fişierul 
standard de control fiscal, modelul de raportare, precum şi data/datele de la care categoriile de 
contribuabili/plătitori sunt obligate să depună fişierul standard de control fiscal se aprobă prin 
ordin al preşedintelui A.N.A.F. 
    (5) Procedura de transmitere a fişierului standard de control fiscal, precum şi condiţiile în care 
se realizează transmiterea se aprobă prin ordin al preşedintelui A.N.A.F." 
 
          S-a procedat la elaborarea ”Ordinului președintelui  ANAF privind natura informațiilor pe 
care contribuabilul/plătitorul trebuie să le declare  prin fișierul standard de control fiscal, modelul 
de raportare al acestuia, procedura de transmitere, precum și termenele de depunere și 
data/datele de la care categoriile de contribuabili/plătitori sunt obligate să depună fișierul 
standard de control fiscal.” 
 


