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Instrucțiuni pentru aplicarea Titlului IX din Codul de Procedură Fiscală
referitoare la soluționarea contestațiilor formulate împotriva actelor
administrative fiscale
În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 736 / 09.10.2014 a fost publicat Ordinul Președintelui Agenției
Naționale de Administrare Fiscală 2906/2014 privind aprobarea Instrucțiunilor pentru aplicarea titlului IX din
Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală.
Ordinul abrogă prevederile Ordinului Președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală 450/2013
privind aprobarea Instrucțiunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de Procedură Fiscală.
Ordinul 2906/2014 a preluat în general prevederile Ordinului 450/2013, dar a introdus și câteva modificări
specifice referitoare la contestațiile formulate împotriva actelor administrative fiscale.

Instructions for the Application of Title IX of the Tax Procedure Code,
Regarding the Handling of Objections to Tax Administrative Acts
Monitorul Oficial al Romaniei, Part I, No 736 / 9 October 2014 has published Order 2906/2014 of the
President of the National Tax Administration Agency, approving the Instructions for the application of Title
IX of Government Ordinance No 92/2003, regarding the Tax Procedure Code.
The Order abrogates the provisions of Order 450/2013 of the President of the National Tax Administration
Agency, regarding the approval of Instructions for the application of Title IX of Government Ordinance No
92/2003, regarding the Tax Procedure Code.
The Order maintains, generally, the provisions of Order 450/2013, but it also introduces some specific
amendments referring to objections to tax administrative acts.

www.duncea-stefanescu.ro
Wide experience. Innovative solutions. Since 1999

Legal Alert este o selecţie a unor elemente de noutate legislativă, cu scop strict informativ. Nu este
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contactaţi.
Legal Alert contains a selection of the latest major issues occurred in the Romanian legislative framework, is
intended only to provide information and, hence, shall not be deemed to provide professional advice or
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