
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 

 
ORDIN   

pentru aprobarea Procedurii de acordare a bonificaţiilor pentru depunerea prin mijloace 
electronice de transmitere la distanţă în anul 2018 a declaraţiei unice privind impozitul pe 

venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, precum şi pentru plata cu 
anticipaţie a obligaţiilor fiscale declarate în anul 2018 prin declaraţia unică  

 
 
     În temeiul art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 11 alin. (3) din Hotărârea 
Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 133, alin. 
(151), art. 151 alin. (22), art. 174 alin. (22) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare şi ale articolului unic, alin. (5) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 15/2019 pentru prorogarea unor termene, 
     având în vedere prevederile pct. pct.371, alin. (2) şi (3), al Secţiunii a 31-a 
„Bonificaţii pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe venitul anual estimat” din Normele 
metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare, aprobate prin H.G. nr. 1/2016 şi avizul conform al Ministerului 
Finanţelor Publice, comunicat prin Adresa nr. ……….. din………………, 
 
     preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin: 
 

 
ART. 1 - (1) Se aprobă Procedura de acordare a bonificaţiilor pentru depunerea 

prin mijloace electronice de transmitere la distanţă în anul 2018 a declaraţiei unice privind 
impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, precum şi pentru 
plata cu anticipaţie a obligaţiilor fiscale declarate în anul 2018 prin declaraţia unică, 
prevăzută în Anexa nr. 1. 

(2) Se aprobă modelul formularului „Decizie de constatare a acordării bonificaţiei” 
prevăzută în Anexa nr. 2. 

(3) Anexele nr.1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.  
 
     ART. 2 

Direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, precum şi organele fiscale 
centrale din subordinea acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. 

 
     ART. 3 

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 

 
 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, 
 

Mihaela TRICULESCU 
 
 
 

    Bucureşti, ................................... 


