
Re: Intrebari cotidianul online SECUNDA pt dl min Teodorovici 

From Antifrauda.Rp@anaf.ro Date Today 11:46 

 

Stimate domn, 

        Urmare solicitării dumneavoastră de informații de interes public, cu nr. 
198/23.02.2018 și înregistrată la Direcția generală antifraudă fiscală (DGAF) sub nr. 
A_DAF 6001/23.02.2018, vă aducem la cunoștință următoarele:  

        Referitor la dreptul Direcţiei generale antifraudă fiscală (DGAF) de a efectua 
verificări la „societăţile radiate", cu acordul Agenției Naționale de Administrare Fiscală 
(ANAF), precizăm faptul că DGAF a fost înfiinţată în anul 2013, ca structură fără 
personalitate juridică în cadrul ANAF, cu atribuții de prevenire și combatere a faptelor 
de evaziune fiscală și fraudă vamală și fiscală.  

        Până în anul 2017, activitatea structurii antifraudă s-a încadrat în strategia ANAF 
pentru perioada 2013 – 2017, respectiv combaterea fermă a evaziunii fiscale şi 
îmbunătăţirea conformării voluntare.  

        Începând cu anul 2017, activitatea DGAF este subsumată obiectivelor strategice 
ale ANAF pentru perioada 2017 – 2020, respectiv reducerea evaziunii fiscale și a 
economiei subterane, precum și creșterea conformării voluntare şi se înscrie în linia de 
acțiune strategică privind prevenirea, descoperirea şi instrumentarea faptelor de 
evaziune fiscală care se manifestă în domeniile de activitate cu risc semnificativ de 
neconformare.  

        Totodată, subliniem faptul că misiunea principală asumată încă de la înființare este 
destructurarea lanţurilor tranzacţionale organizate în scopul sustragerii de la 
îndeplinirea obligaţiilor fiscale prin identificarea şi instrumentarea, la nivelul structurilor 
specializate din cadrul DGAF, a unor fenomene de fraudă fiscală cu implicaţii fiscale 
negative semnificative asupra bugetului statului, pe baza analizei proprii de risc şi a 
informaţiilor furnizate de alte instituţii/autorități.  

        În realizarea atribuțiilor ce le revin, potrivit OUG nr. 74/2013 privind unele măsuri 
pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare 
Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată prin 



Legea nr. 144/2014, cu modificările și completările ulterioare, inspectorii antifraudă au 
dreptul să efectueze verificări necesare prevenirii şi descoperirii faptelor de fraudă şi 
evaziune fiscală şi vamală.  

        În orice situație în care, în cadrul controalelor antifraudă, se constată împrejurări 
privind săvârşirea unor fapte prevăzute de legea penală în domeniul financiar-fiscal sau 
vamal, inspectorii antifraudă întocmesc procese-verbale şi acte de control în baza 
cărora sesizează organele de urmărire penală cu privire la faptele constatate.  

        În acest context, trebuie precizat faptul că, în perioada de activitate a societăţilor, 
pot fi săvârșite fapte de natură penală a căror perioadă de prescriere a răspunderii se 
poate prelungi şi în perioada ulterioară radierii acestora.  

        În ceea ce privește persoanele juridice radiate din registrul comerțului, în 
conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990  republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, obligația de păstrare a documentelor contabile se transferă 
asupra reprezentantului societății (de exemplu, fost  asociat ș.a.m.d), acesta având 
răspunderea de păstrare și arhivare a documentelor contabile în termenele prevăzute 
de lege.  

        Astfel, dacă ulterior radierii sunt identificate anumite aspecte din activitatea 
desfășurată de contribuabilul în perioada anterioară radierii, pentru care există 
suspiciuni cu privire la legalitatea acestora, pot fi inițiate controale antifraudă pentru 
clarificarea împrejurărilor în care au fost săvârșite faptele în cauză.  

        În acest sens, controlul antifraudă nu se efectuează la contribuabilul în cauză, 
acesta fiind radiat din registrul comerțului, ci la persoane cu care contribuabilul 
respectiv a avut raporturi economice sau juridice și/sau cu privire la documentele și 
situațiile de fapt existente anterior radierii, în scopul constatării împrejurărilor privind 
săvârşirea unor fapte prevăzute de legea penală în domeniul financiar-fiscal sau 
vamal.  

        Privitor la contactarea telefonică a agenților comerciali în zilele de vineri, după ora 
12.00, pentru a-i invita la audieri pentru ziua de luni, vă informăm că, în conformitate cu 
prevederile Ordinul președintelui ANAF nr. 3838/2015 privind aprobarea modelului şi 
conţinutului formularelor şi documentelor utilizate în activitatea de control a Direcţiei 
generale antifraudă fiscală, pentru invitarea contribuabilului la sediul structurii 



antifraudă se utilizează formularul „Invitație" prevăzut în anexa nr. 4a din ordin. 
Invitația se comunică în condițiile Codului de procedură fiscală.  

        Neprezentarea contribuabilului conform invitației comunicate de inspectorii 
antifraudă poate constitui contravenție ori infracțiune, după caz.  

        Pentru operativitate, pot exista situații excepționale în care, în cazul unui control 
antifraudă aflat în curs de derulare, se solicită telefonic prezența contribuabilului la 
sediul structurii antifraudă, însă de cele mai multe ori aceste situații sunt în sprijinul 
contribuabilului în cazurile în care acesta nu desfășoară activitate ori nu poate fi 
contactat la domiciliul fiscal declarat. 

Precizăm faptul că, în astfel de situații excepționale, sunt utilizate numere de 
telefon existente în evidențele Registrului Comerțului, cele din surse deschise (paginile 
de internet ale contribuabililor) sau numerele de telefon comunicate de contribuabili în 
timpul controlului.  

        Departe de a fi o practică generalizată, contactarea telefonică în unele cazuri bine 
justificate poate fi apreciată ca fiind constructivă în condițiile în care organul fiscal, în 
virtutea principiului bunei-credințe, întreprinde toate demersurile pentru a contacta 
contribuabilul și a clarifica în mod obiectiv și bilateral starea de fapt fiscală, iar 
neprezentarea contribuabilului, urmare contactării telefonice, nu face obiectul vreunei 
sancțiuni.  
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