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REFERAT DE APROBARE 
 

Proiect de ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã 
pentru modificarea şi completarea Procedurii de publicare a listelor debitorilor 

care înregistreazã obligaţii fiscale restante, precum şi cuantumul acestor 
obligaţii, aprobatã prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de 

Administrare Fiscalã nr.558/2016 
 

Potrivit art. 162 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, organele fiscale centrale au obligaţia 
de a publica pe pagina de internet proprie lista debitorilor persoane fizice şi juridice 
care înregistrează obligaţii fiscale restante, precum şi cuantumul acestor obligaţii. 

Având în vedere prevederile lit. a) a alin. (2) al aceluiaşi articol, s-a aprobat 
Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 558/2016, prin 
care s-a reglementat Procedura de publicare a listelor debitorilor care înregistrează 
obligaţii fiscale restante, precum şi cuantumul acestor obligaţii. Ulterior, această 
procedură a fost modificată prin O.P.A.N.A.F. nr. 1164/2016, în sensul că au fost 
stabilite noi plafoane sub care obligaţiile fiscale restante nu fac obiectul publicării pe 
pagina de internet a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi a fost  modificat 
conţinutul notificării prin precizarea scopului pentru care se comunică aceasta, 
respectiv cel de publicare a listelor debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale 
restante. 

Totodată, pentru a prezenta şi starea juridică a debitorilor, respectiv 
insolvenţă, faliment sau insolvabilitate, după caz, s-a considerat necesar a se include 
o nouă coloană, denumită „Observaţii”, în listele prevăzute la anexele nr.1 şi 2 la 
procedură, astfel încât să poată fi preluate aceste informaţii. 

Pe de altă parte, pornind de la obiectul reglementării art.157, alin. (3) din 
Codul de procedură fiscală, Direcţia Generală de Legislaţie Cod de procedură fiscală, 
Reglementări Nefiscale şi Contabile din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, prin 
adresa nr. 713540/12.07.2016, exprimă opinia potrivit căreia, organele fiscale nu 
trebuie să publice pe pagina de internet lista debitorilor persoane fizice şi juridice care 
înregistrează obligaţii fiscale restante în cuantum mai mic sau egal cu suma de 
restituit sau de rambursat, întrucât nu se poate considera că aceşti contribuabili 
înregistrează obligaţii fiscale restante.  
Având în vedere cele de mai sus, s-a întocmit prezentul proiect de ordin  pentru 
modificarea şi completarea Procedurii de publicare a listelor debitorilor care 
înregistrează obligaţii fiscale restante, precum şi cuantumul acestor obligaţii, aprobată 
prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 558/2016. 
 
 

  


